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ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 1 

 

1 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. 2 Svoji řeč pře-

dává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to 

slova, takový hlas od nich nelze slyšet. 3 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich 

hovor po širém světě.  

4 Je tomu už dávno, co dovolil král Kýros návrat Židů do Jeruzaléma. 5 Když vládl 

v  Persii  král  Dareios  a  v  Makedonii  král  Filip,  byl  úřadujícím  veleknězem   

v Jeruzalémě Jadús.  6  Judsko s  Jeruzalémem  zažívalo  v  té  době  chvíli oddechu 

a jako perské provincii a chrámovému okrsku se jim dostávalo určité samostat-

nosti. 7 Mezi Makedoňany a řeckými městskými státy panovala rivalita a vládl 

podvědomý boj o mocenskou převahu. 8 Řekové nazírali na Makedoňany nachá-

zející se v mocenském růstu jako  na barbary, což  jen dávalo  podnět  k novým 

roztržkám a třenicím. 

 

9 Než však sepíšeme popořádku události, které od té doby nastaly, musíme upřít 

svůj zrak do minulosti. 10 Tajuplně a nepozorovaně působí Bůh ve světě! 11 Ale 

jen tam, kde lidé nedbají a nerozpoznávají znamení časů, a jen pro takové, kteří 

nepoznávají a nepřijímají Boží lásku. 12 Boží působení, i když často těžko přija-

telné, je naopak zřejmé těm, které Bůh vyvolil a kteří toto vyvolení přijali. 13 Sled 

událostí od stvoření světa, člověka a předání země Adamovi a Evě až po dnešní 

dobu nazýváme: události dnů. 14 Zkaženost lidí a zlé úmysly jejich srdcí je do-

vedly k odcizení se Bohu. 15 Jako následek odcizení a zatvrzení jejich srdcí přišla 

potopa na lidi i na všechno, co žilo na zemi.  16 I po potopě upadli Noemovi po-

tomci brzy do stejné hříšnosti, která panovala před potopou. 17 Možná právě toto 

se stalo důvodem, proč se Hospodinu zalíbilo vybrat si jednoho člověka a udělat 

ho praotcem jednoho národa – svého národa. 18 Tak byl stvořen, tak byl povolán, 

tak byl vyvolen: Boží národ z Abrahama, Izáka a Jákoba. 19 Vlastně to nebylo 

vyvolení v  pravém  slova  smyslu,  protože  neexistovala  žádná  volba;  hovořme 

raději o stvoření národa Izraele, protože byl utvářen mnoho, přemnoho let jako 

„jednorozený syn“ a „Boží osobní vlastnictví“. 20 Bůh miloval lidi tak mnoho, že 

je ustanovil i přes hořká zklamání partnery ve správě o zemi a nabízel jim stále 

nová spojenectví. 21 První smlouvu s Noemem uzavřel Bůh takříkajíc spíše kvůli 

sobě, aby ho duha rozpomínala na zaslíbení, že už nikdy nezničí celé lidstvo. 

 

22 Boží smlouva s Abramem znamenala už opravdovou dohodu se změnou jména, 

vlastnickým právem na určité území a obřízkou. 23 Abrahamovi a jeho potomstvu 

bylo navždy povinně nařízeno, aby se mužští potomci dali obřezat, jako viditelné 

znamení této věčné smlouvy. 24 Dále byla Abrahamovi a později jeho vnukovi 

Jákobovi dána země Kanaán do věčného vlastnictví. 25 S obřízkou začalo na zemi 
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nové období. 26 Od té doby lze poznat Abrahamovy potomky po tomto zřetelném 

tělesném znaku. 27 Od té doby obnovují a potvrzují lidé z generace na generaci 

Boží smlouvu s Abrahamem svou krví, která vytéká při obřízce, jakoby svým pod-

pisem. 28 Od té doby přenášejí mužští potomci Abrahamova sémě tuto smlouvu 

na  své  ženy, když  při  prvním tělesném spojení opět teče krev, coby podpis žen.  

29 Mnohokrát a mnoha způsoby stavěl Bůh na této smlouvě obřezání, rozšířil ji, 

uzavřel další smlouvy, aniž by ji však někdy odvolal. 30 Avšak i ti obřezaní, ti 

vyvolení, ukázali svou tvrdou šíji a tvrdé srdce, a Bůh hledal stále nové cesty a 

stavěl nové mosty, aby jim pomohl. 31 Dlouhá staletí nechal Bůh rozmnožovat, 

rozrůstat a dozrávat svůj lid v Egyptě. 32 Když se pak naplnil čas, vyvedl ho jedi-

nečným a zázračným způsobem do země zaslíbené. 33 Tyto události jsou podrobně 

popsány ve svatých Písmech, a proto zde o nich nebude dále pojednáváno. 34 Izrael 

potřeboval mnoho let, aby se nalezl mezi Bohem a světem. 35 Nikdy se mu to však 

úplně nepodařilo. 36 Vystřídalo se mnoho vůdců, hrdinů a soudců, než se objevil 

jeden, ve kterém Bůh našel zalíbení: král David. 37 Pod jeho vedením byli Izraelité 

jako Boží národ se světištěm v Jeruzalémě upevňováni a uspořádáni. 38 Konečně 

se zdálo být vše v pořádku. 39 Ale již brzy po Šalamounově smrti se tento národ 

rozdělil;   rozpadlo  se  to, co  Bůh  spojil. 40  Následky  tohoto  rozdělení  pocítily  

izraelské kmeny ještě v příštích generacích. 41 Následující dny, měsíce a roky pře-

kypovaly událostmi. 42 Mnohé tyto události jsou už navždy zapomenuty a zmizely 

z myslí Izraelitů. 43 Některé zachytili letopisci tehdejší doby, o mnohých se lze 

dočíst ve svatých Písmech.  

 

44 Tento předložený záznam událostí začíná v době převratu. 45 Říše zanikají, krá-

lové jsou sesazováni, vznikají nové říše, přicházejí noví vládci, ve světě se rozši-

řují nové zvyky. 46 Proroci Božího národa už delší čas mlčí, nacházíme se v nejisté 

době. 47 Staré zvyklosti a způsoby myšlení se zavrhují a nahrazují se, nebo jsou 

přetvářeny na nové,  protože  podle  mínění  některých  by  mohly dovést lidstvo 

k pokroku. 48 Každopádně  však  nepřinášejí  mír,  jak také dokazují mnohé boje 

a války mezi řeckými městy a Makedoňany. 49 Když Makedoňané porazili alianci 

Athén a Théb v bitvě u Chairóneie, sjednaly obě strany mírovou dohodu. 50 Řešení 

se nalezlo ve vytvoření korintského spolku, ve kterém byly sjednoceny všechny 

řecké městské státy kromě Sparty, a makedonský král Filip se stal hegemonem 

tohoto spolku. 51 Filip byl však o něco později zavražděn a místo něho nastoupil 

na trůn jeho mladý syn Alexander. 52 Energický Alexander vedl jednu válku za 

druhou, většinou ostatně úspěšně. 53 To ho o to více utvrdilo v úmyslu dobýt Persii, 

a dokonce i k rozšíření své říše až po Indii.  54 Vlastně chtěl proniknout až na 

samotný konec světa. 55 Tenkrát se uskutečnilo v Judsku už dlouho předvídané 

odloučení. 56 Samaritáni se oddělili od jeruzalémských Židů a začali přinášet oběti 

na hoře Gerizim v Samařsku. 57 Toho času porazil Alexander vojsko perského 
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krále Dareia a zajal jeho matku, ženu a děti. 58 Přes Týros a Gázu se Alexander 

probojoval až do Egypta. 59 Kněžstvo a obyvatelé Jeruzaléma přivítali Alexan-

drovo  vojsko  přátelsky. 60 Tato skutečnost  zajistila  Jeruzalému  a  Judsku  další 

samostatnost ve vykonávání rituálů a také osvobození od některých dávek.  

 

61 Král Alexander  vytvořil  svou  dobyvačnou  činností  velikou  a  mocnou  říši. 

62 Nečekaně však zemřel, a to bez jasně stanoveného nástupnictví. 63 Alexandrovu 

říši si rozdělili jeho vojevůdci. 64 Ale dychtivost jeho nástupců, jejich snaha o co 

nejvíce země a moci je však neponechala spokojené s tím, co obdrželi. 65 Tak se 

zapletli do nesčetných intrik a válek. 66 Obyvatelé někdejší perské říše se zmítali 

v neustálých nepokojích. 67 Mocenské boje a bitvy přinesly provinciím mnoho 

bídy. 68 Bezpočet lidí přišlo o život, ještě více jich zůstalo mrzáky. 69 Také mnozí 

židovští vojáci bojovali pro různé vojevůdce. 70 Někteří z vojáků, kteří přežili a 

vrátili se z různých koutů světa domů, přinesli zprávy o způsobech života v cizích 

zemích. 71 Vyprávěli o životě v Indii a Kartágu, většina vyprávění však pojedná-

vala o helénistických městech a provinciích. 72 Lidé se dovídali o mnoha moud-

rých učencích, kteří hodně přemýšleli, vedli hlubokomyslné úvahy a mnozí také 

o všem možném ve světě napsali. 73 Vyprávělo se o nových idejích, školách, před-

náškách, řečnických diskuzích i o pokusech založit svět na něčem novém, popří-

padě jiném, ne-li ho dokonce vymyslet úplně nově. 74 Toto myšlení, oddělené od 

všedního života, starosti o rodinu, živobytí a práce, se stalo samostatnou činností. 

75 Někteří jedinci se zcela či částečně vydělili z normálního života všech smrtel-

ných lidí a začali pozorovat hory, moře, řeky, nebesa, četli ve starých spisech, 

přihlíželi všední činnosti jiných lidí a hloubali, hloubali, hloubali… 

 

76 Každý z těchto moudrých  měl  své vlastní myšlenkové pochody,  pohyboval se  

v rámcích svého ducha a vyvozoval své vlastní úsudky. 77 Najednou začali chápat 

svět pojmů a slov novým způsobem, jejich duchu se otevřely „nové světy“, zrodil 

se nový náhled na život. 78 A ačkoli se většina těchto mudrců neměla zrovna moc 

v oblibě a někdy proti sobě verbálně nevybíravě brojili, přece měli jedno společné: 

nový způsob nahlížení na svět a život. 79 Byli pevně přesvědčeni, že se úspěšně 

dotkli nebes a odhalili tajemství stvoření. 80 To se stalo dostatečným důvodem pro 

považování člověka  za  jakéhosi  poloboha,  ačkoli  to  nebylo  vysloveno  nahlas. 

81 Později byly seskupeny nově získané poznatky různých myslitelů a ustanoveny 

společnou studnicí moudrosti. 82 Přes obrovský pokrok lidského ducha však lidé 

nepoznali jediného pravého Boha a v řeckých městech se to jen hemžilo božstvy, 

polobohy, heroji a modlami. 83 A člověk sám, který se obdivoval či téměř klaněl 

své vlastní velikosti, síle a moudrosti, se stal modlou největší. 84 Makedoňané se 

zasloužili  o  zánik  na  moudrosti  postavené  nadvlády  řeckých  městských států.  
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85 Přesto bychom neměli pohrdat úsilím těchto mudrců, nemluvě o tom jej odsu-

zovat, i když nevedlo ke správným výsledkům. 86 V tomto úsilí se totiž ukazuje 

jejich touha po pravdě, podstatě i smyslu života a světa. 87 Snažili se tím vyplnit 

prázdnotu svého srdce, onu prázdnotu, která vzniká v každém člověku jako násle-

dek nepoznání pravého Boha. 88 Neobjevili sice jediného pravého Boha, ale zato 

odkryli mnoho cest, na kterých by se dalo hledat dále. 89 Otevřeli mnohé prostory 

ducha, ve kterých by se mohl Bůh najít, pokud by lidé měli pokorné srdce a pou-

čitelného ducha. 90 Se zřetelem na jejich úsilí při hledání Boha můžeme jen zvolat: 

Za jak šťastné se museli považovat Izraelité, kterým Bůh již před tak dlouhou 

dobou odhalil celou pravdu!  

 

91 Mocenské boje  Alexandrových nástupců  využily  řecké  městské  státy v čele 

s Athénami k tomu, aby začaly bojovat o osvobození. 92 Čekaly již dlouho na 

vhodnou příležitost, aby setřásly makedonskou nadvládu. 93 Po počátečních úspě-

ších upadali Řekové do stále větších nesnází. 94 Athénské loďstvo bylo drtivě po-

raženo Makedoňany v námořní bitvě u ostrova Amorgos. 95 Tím ztratily Athény 

své přednostní postavení na moři. 96 V následné pozemní bitvě mohli Řekové ještě 

své postavení udržet, ale utrpěli taková ztráty, že museli nabídnout mír Makedo-

ňanům, jejichž vůdcem byl Antipatros. 97 Antipatros byl nejprve nakloněn uza-

vření mírové smlouvy, avšak s každým řeckým městským státem zvlášť. 98 To 

však bylo spolkem řeckých městských států odmítnuto. 99 Poté zaútočil Antipatros 

nejprve na thesálská města, zvítězil nad nimi a nadiktoval vlastní podmínky míru. 

100 Spolek řeckých městských států se nato rozpadl. 101 Některé městské státy 

stáhly své vojáky zpět, aby se mohly doma připravit na další vedení války,  

jiné  uzavřely  naopak  separátní  mír s Antipatrem. 102 Když začal Antipatros po-

chod do Attily, vyslali k němu Athéňané delegaci, která měla dohodnout pod-

mínky míru. 103 Antipatros však vyjednávat nechtěl, a tak museli Athéňané při-

jmout jím stanovené podmínky míru. 104 Poté, co si Antipatros  podmanil také 

peloponéská města, vrátil se do Makedonie, aby se připravil na válku proti oby-

vatelům Aitolie, kteří se jako jediní zdráhali přijmout nadiktované podmínky 

míru. 105 Když pak Antipatros napadl s více než třiceti tisíci vojáky Aitolii a dobyl 

zde první města, zastihla ho zpráva, že se v Asii pokusil Perdikkás získat vládu 

pro sebe. 106 Proto Antipatros přerušil dosavadní útoky a vytáhl se svým vojskem 

do Asie, aby vedl válku proti regentovi této části říše, Perdikkásovi, a zajistil si 

tak vládu pro sebe jakožto nástupce Alexandra. 107 Obyvatelé Aitolie toho využili 

a dostali se až na území Lokris, kde porazili makedonské vojsko a obsadili některá 

města. 108 Spojili se zbylými svobodnými částmi Thesálie a vytvořili tak statné 

vojsko. 109 To však bylo rozděleno, přičemž jedna polovina měla dorazit do Aitolie 

a druhá zůstat v Thesálii pod vedením vojevůdce Menona. 110 Tato část však byla 
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zakrátko Makedoňany poražena  pod vedením Polyperchona a Menon byl zabit. 

111 To byla prozatím poslední vojenská akce v Řecku. 

 

112 Po smrti Antipatra  se Řecko stalo opět dějištěm  mnoha bojů o nástupnictví. 

113 Z druhého boje o nástupnictví vyšel jako jasný vítěz Antigonos, který pak svou 

moc rozšířil a upevnil. 114 Ostatní vojevůdci a potenciální nástupci však tomu při-

hlíželi s nedůvěrou a spojili se proti Antigonovi. 115 Vůdcem spojenců se stal Pto-

lemaios, který vládl nad Egyptem. 116 Seleukos, který k němu uprchl, pak společně 

s ním figuroval v třetím boji o nástupnictví, tentokrát proti Antigonovi.  117 Seleu-

kos byl svéhlavý a úspěšný vojevůdce. 118 Po vítězství u Gázy nad Antigonovým 

synem Démétriem zvaným Poliorkétés táhl Seleukos přes syrskou poušť a získal 

pod svou kontrolu některá města v Mezopotámii. 119 Konečně se mu podařilo zís-

kat také Babylon a učinit ho výchozím bodem pro založení vlastní říše. 120 Svá 

dobytá území dokázal obhájit v několika bitvách, až to Antigonos nakonec vzdal 

a uzavřel s ním mír. 121 Seleukos získal pod svou vládu i mnohá řecká města. 122 Ve 

čtvrtém boji o nástupnictví utrpěl Ptolemaiův bratr Menelaos drtivou porážku u 

Kypru, a to od Démétriova vojska bojujícího za Antigona. 123 Po tomto vítězství 

se nechal Antigonos provolat králem celé Alexandrovy říše. 124 Antigonovo voj-

sko bylo posláno do Egypta, aby podlomilo Ptolemaiovu vládu. 125 Ptolemaiovi se 

podařilo zabránit vpádu nepřátelského vojska u Nilu. 126 Poté se nechávají Ptole-

maios a jeho spojenci – Kassandros, Lýsimachos a Seleukos – prohlásit za krále, 

aniž  by  však stanovili  jasné  hranice svých království. 127 To se stalo podnětem 

k dalším vojenským potyčkám. 128 Démétrios se svým otcem Antigonem je však 

nechtěli uznat za krále. 129 Démétrios vedl v Řecku několik dobyvačných válek 

proti Kassandrovi. 130 Podařilo se mu obsadit Athény a nechal se oslavovat jako 

„syn bohů“. 131 Kassandros, Lýsimachos a Seleukos navázali ještě užší spojenec-

tví. 132 Vydali se se svým vojskem na východ. 133 Antigonos a Démétrios jim vyšli 

vstříc se svým velkým vojskem. 134 Tato bitva se udála na Ipsu. 135 Antigonos a 

Démétrios v ní podlehli. 136 Antigonos v bitvě padl, část jeho vojska přeběhla už 

během bitvy na protivníkovu stranu. 

 

137 Bitva u Ipsu znamenala konec Alexandrovy říše. 138 To, co Alexander kdysi 

založil a učinil světovou mocností, se rozpadlo kvůli nejednotnosti jeho nástupců. 

139 Jeruzalém byl obsazen Ptolemaiem. 140 Mnozí Židé byli přesídleni, někteří se 

vystěhovali dobrovolně,  převážně  do  Egypta.  141 V Alexandrii  vznikla  velká 

židovská kolonie. 142 Židé se museli zavázat, že budou věrni Ptolemaiovi a jeho 

nástupcům. 143 Co tato nová doba přinese, ukáže jen čas. 144 S ohledem na uplynulé 

události zůstává jedinou útěchou jistota, že Hospodin, Bůh Izraele, bude mít na 

konci poslední slovo. 
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ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 2 

 

1 Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. 

2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh. 

3 Určité období klidu, i když ne stálého, zažíval Sijón poté, co Ptolemaios upevnil 

svou moc. 4 Ze všech čtyř světových stran přicházely zprávy o nových válkách, 

povstáních a převratech. 5 Alexandrovi nástupci ještě neutišili svou žízeň po moci. 

6 Vítězové poslední války a bývalí spojenci ovládli nyní různé části říše. 7 Na vý-

chodě vládl  Seleukos,  nejprve  v  Babylóně,  poté  i v  Sýrii. 8 Ptolemaios  vládl  

v Egyptě včetně Koilé Sýrie, Lýsimachos vládl z Thrákie nad pobřežními ob-

lastmi. 9 Ze spojenců se stali protivníci, každý se snažil o dobytí co největšího 

území pro sebe. 10 Hlavním dějištěm válek bylo Řecko. 11 Démétrios bojoval nej-

prve úspěšně proti Pyrrhovi a Lýsimachovi, brzy byl však poražen a poslán do 

zajetí, kde také zemřel. 12 Poté porazil Lýsimachos Pyrrha a stal se samovládcem 

v Makedonii. 13 Všemi prostředky se snažil o upevnění své moci a ukázal se být 

krutým tyranem. 14 Jeho vláda plná násilí se stala díky intrikám jeho ženy Arsinoé, 

Ptolemaiovy dcery, ještě bezohlednější. 15 Seleukos pozoroval Lýsimachovu vládu 

s velkou nedůvěrou. 16 Když zemřel Lýsimachův spojenec Ptolemaios, poznal Se-

lekuos, že nastala jeho hodina a začal tažení do Makedonie. 17 V rozhodující bitvě 

byl však Lýsimachos usmrcen a jeho vojsko poraženo. 18 Ale i Seleukos, tento 

velký vítěz, brzy završil svůj život. 19 Byl zavražděn na cestě do Makedonie, kde 

chtěl upevnit svou vládu. 20 Tak skončil poslední nástupce Alexandra. 

 

21 Již za svého života stanovil Ptolemaios svého stejnojmenného syna svým spo-

luvládcem a nástupcem. 22 Vyloučil z dědictví syny z manželství s Eurydiké, kte-

rou zavrhl. 23 Jeho syn a nástupce Ptolemaios ho nechal pochovat s velkou okáza-

lostí. 24 Později prohlásil svého otce za „boha zachránce“ – Sótér. 25 Za vlády mla-

dého Ptolemaia se pro Židy všelicos změnilo. 26 Mnozí odvlečení a zotročení Židé 

byli vykoupeni a byla jim darována svoboda. 27 Někteří se vrátili zpět do Judska, 

většina z nich však zůstala v cizích zemích. 28 V době úřadování velekněze Elea-

zara obdržel Chrám královské dary a chrámová služba se do jisté míry cenila. 

29 Přes veškerá zlepšení však zůstávalo postavení Židů nejisté. 30 Tu a tam přijali 

Židé v cizích zemích helénistický styl života,  mnozí  zapomněli  dokonce  svou 

mateřštinu. 31 Předpisy Tóry zachovávali jen povrchně nebo vůbec, s Jeruzalémem 

je spojovala příležitostná návštěva Chrámu. 32 Ze západních zemí přicházely opě-

tovně zprávy o nových válkách a převratech. 33 Města Kartágo a Řím bojovala 

někdy jako spojenci, jindy jako protivníci o mocenské postavení na západě, a to 

se  střídavým  výsledkem.  34 Ptolemaios  poslal  vícekrát vyslance  do  Říma, aby 

navázal kontakt se stále sílícími Římany. 35 Posílal také své důvěrníky opakovaně 

do východních zemí, aby zde navázali vztahy a zmapovali obchodní cesty. 
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36 Situace obyvatel na vesnicích se neustále pomalu zlepšovala díky novým náči-

ním a vynálezům, které ulehčovaly obrábění půdy a sklízení úrody. 37 Lidé získali 

kontaktem s cizími zeměmi nové poznatky a vědomosti ohledně lepšího využití 

půdy. 38 Také při výstavbě obydlí a zakládání nových sídlišť přispěly nové po-

znatky a stále se zdokonalující náčiní k tomu, aby se dalo pokročit snadněji a rych-

leji dále. 39 Vyskytuje se ale také ještě jiný druh pokroku, který nelze zařadit do 

všeobecného ulehčení práce. 40 Ten se ukazuje ve změně vztahu k životu: příklon 

k zahálce, rozptýlení, hře a zábavě. 41 Helénistické vzory myšlení se šířily jako 

potopa ve stále větší míře po celém světě, a tím i mezi Židy. 42 Nacházejí stále více 

nadšení pro sport a divadlo, vyhledávají různé akce a představení, zapomínají 

vlastní řeč, vzdalují se stále více duchovnímu životu, mají stále méně času pro 

Boha a pochybují dokonce o předpisech Tóry. 43 Při sportovních akcích se pak 

člověk dokáže rozvášnit jako přívrženec upřednostňovaných bojovníků či druž-

stev, zesměšňuje protivníky, posmívá se poraženým a je sám zdrcen, nebo v jása-

vém rozpoložení podle toho, komu patří výhra. 44 Tak vede každý svůj vlastní 

malý „boj“, ať už hrozícími hrozebnými gesty nebo urážkami, což však často 

končí skutečnými bitkami nebo lokálními válkami. 45 U divadelních představení 

se dokáže člověk nadchnout pro to, co druzí vymysleli a jak to jiní ztvárnili, chválí 

nebo kritizuje cizí nápady; přitom zapomíná na vlastní původ, tradici a zbožnost 

– cizí myšlení vytlačuje myšlení vlastní. 46 Tak se mnozí Židé stali nejprve vlaž-

nými, aby nakonec zcela vychladli v dodržování Tóry. 47 Židovští mudrci si dělali 

mnoho starostí o Boží národ, který začal upadat a sesychat díky vlastnímu ochab-

nutí a rozervanosti. 48 A  když  byla  přeměna provincií a říší, nový „řád“ národů 

v plném proudu, když se zdálo, že nový způsob života dobude svět, když začala 

oslabovat židovská víra v jednoho pravého Boha a zmatek dosáhl svého vrcholu, 

tu se událo něco mimořádného. 

 

49 Zdálo se, jako by doba Izraele jednou provždy pominula, jako by Židé už své 

„odsloužili“, jako by byli Bohem zapomenuti, zoufalí sami nad sebou a odsouzeni 

k propadu. 50 Tu vzbudil Všemohoucí znavené mysli k novému životu, dal impuls 

k novému počátku ve světě. 51 Právě totiž v tomto nejhlubším bodě, když se Židé 

začínají rozpadat jako zrnko padlé do země, je Hospodin, Skála Izraele, učinil 

novým majákem pro lidstvo. 52 Bohu se zalíbilo zjevit se prostřednictvím svého 

národa celému lidstvu. 53 Slovo Boží, jeho poučení – určené Židům, dané Židům 

– bylo nyní zjeveno dle Božího úradku celému lidstvu. 54 Moudří a zbožní mužové 

Izraele, sedmdesát dva co do počtu, převedli Tóru do řečtiny, toho času nejdůle-

žitějšího jazyka světa. 55 Tímto bylo Boží zjevení se jeho lidu přístupné všem ná-

rodům, země se naplnila poznáním Boha, jak to bylo předpovězeno v Písmech. 

56 Tohle totiž viděli a zvěstovali proroci v pradávných dobách. 57 To, co se zde 

událo, mohli Židé pochopit jen stěží, pohané zpočátku vůbec. 58 Ohlasy na překlad 
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Tóry do řečtiny se budou ozývat ještě po nesčetných generacích, dokonce mohou 

stále sílit. 59 Izraelité byli po přijetí Tóry neustále očišťováni jako zlato ohněm. 

60 Neměli chvíli oddechu nebo čas k odpočinku. 61 I když už snad taková doba 

nastala, Izraelité v ní dokázali většinou upadnout do nového hříchu. 62 A museli 

být znovu očištěni „ohněm“. 

 

63 Někdy byli Židé jako Boží národ skutečně svítilnou, někdy spíše ostudou, ale 

nikdy nepřestali být Božím vlastnictvím. 64 To bylo nyní potvrzeno přede všemi 

národy. 65 Od nynějška mohou všichni, pokud jen chtějí, hledat Boha Abrahama, 

Izáka a Jákoba, modlit se k němu a žít podle jeho přikázání. 66 Jestli a v jaké míře 

tuto příležitost využijí, ukáže čas. 67 Přinese to Židům a Izraeli výhody, nebo na 

ně bude pohlíženo Bohem a lidmi ještě kritičtěji? 68 Jedno je každopádně jisté: 

Židé nechtějí svou víru a přikázání nikomu vnucovat. 69 Mají co do činění se sebou 

samými a se svým Hospodinem. 70 A přece se udál jeden zvrat, ze kterého už není 

návratu. 71 Hospodin rozprostřel své slovo jako ranní rosu přes celou zemi. 72 Kéž 

způsobí, co tím bylo dle jeho svatého úradku zamýšleno. 

 

 

ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 3 

 

1 Slyš, můj lide, svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl, Izraeli. 2 Nesmíš mít cizího 

boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu! 

3 Sotva byla do řečtiny přeložená Tóra přístupná lidstvu, už přicházela ze všech 

stran pokušení, která měla Židy odvrátit od jim daného zjevení a upoutat jejich 

smysly na  svět  pohanských božstev.  4 Zvláště  silný  byl  tlak  a  vliv národů 

helénistického životního stylu. 5 Proto nás neudivuje, že značná část židovských 

kněží a zákoníků překlad Tóry do řečtiny, jakož i řecký styl života posuzovala 

celkově negativně. 

 

6 Většina Židů měla mezitím úplně jiné problémy. 7 Ty vycházely z válečných 

konfliktů mezi Ptolemaiovci a Seleukovci. 8 Bůh často napomínal svůj národ tak, 

že jej vydal všanc cizí nadvládě. 9 Ptolemaiovsko–seleukovská válka o Koilé Sýrii 

skončila  ujednáním  míru. 10 Tento  mír  byl  zpečetěn  svatbou  Seleukova  vnuka  

Antiocha s Bereniké, vnučkou Ptolemaia Sótéra. 11 Když ale Antiochos Bereniké 

po sedmiletém manželství opustil a vrátil se ke své bývalé ženě, stalo se to pod-

nětem k třetí válce mezi Ptolemaiovci a Seleukovci. 12 Ptolemaios chtěl zachránit 

čest Béreniké a vydal se s válečnými loděmi směrem do seleukovského hlavního 

města, Antiochie. 13 Při jeho příjezdu však již byli Béréniké a její syn zavražděni. 

14 To se stalo Ptolemaiovi pohnutkou k tomu, aby získal pomocí své armády vládu 
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nad Sýrií, Mezopotámií a Kilíkií. 15 Tímto způsobem se stala ptolemaiovská říše 

jednou z nejvlivnějších mocností světa.  

 

16 Seleukovská říše se naopak po uzavřeném míru s Ptolemaiovci nacházela ve 

špatné pozici. 17 Její provincie Baktrie a Parthie se staly postupně nezávislými. 

18 Z Baktrie vzniklo řecko-baktrijské království, které se rozléhalo až k řece Indus. 

19 Odtud přicházely zprávy o odlišném způsobu života tamějších obyvatel a jejich 

náboženských zvycích. 20 Tak byli Řekové konfrontováni s buddhismem. 21 Budd-

hismus ovlivnil  v  určité míře svět  utvářený  řeckým způsobem života. 22 Na 

západě vybudoval mezitím svou moc Řím. 23 Byly rozvíjeny nové válečné taktiky 

a zbraně. 24 Římanům nešlo o rozšíření jejich nahlížení na svět, ale pouze o více 

území a více moci. 25 Protivníkem Říma bylo Kartágo, bývalá fénická kolonie. 

26 Římané nazývali obyvatele Kartága podle jejich fénického původu Punové. 

27 Punské území okolo Kartága nazývali Africa, podle tam sídlícího kmene Afri. 

 

28 Kartágo  bylo  silným  námořním  státem. 29 Zpočátku  panovaly  mezi  Římem 

a Kartágem přátelské vztahy a byly vzájemně uzavírány různé smlouvy. 30 Když 

se ale Římanům podařilo dobýt větší území, chtěli se prosadit také jako významná 

námořní mocnost. 31 To se stalo kamenem úrazu ve vztazích s Kartágem. 32 První 

válka začala kvůli konfliktu o Sicílii. 33 Římané vybudovali svou vlastní flotilu, 

jíž zničili flotilu Kartága. 34 Poté ztratilo Kartágo svá osídlená území na jiných 

ostrovech. 35 Tyto ztráty chtělo Kartágo nahradit územím na Iberském polo-

ostrově. 36 K dosažení tohoto cíle byl do Ibérie vyslán vážený Kartáginec, voje-

vůdce Hamilkar, Římany zvaný Barkas. 37 Ten měl pro Kartágo dobýt tamější ob-

lasti bohaté na kovy, což se mu také podařilo. 38 Na jihu území založili Barkidové 

město  Nové  Kartágo,  které  se  stalo  jejich  mocenským  centrem. 39 Barkidové 

uzavřeli s Římany smlouvu o hraniční linii na řece Iberus. 40 Toto ujednání však 

nemělo dlouhého trvání. 

 

41 Spor o jedno město se stal příčinou začátku druhé války mezi Kartágem a Ří-

mem. 42 Pod vedením Hannibala se Kartáginci rozhodli k pochodu přes Alpy až 

do Říma. 43 Tento obtížný pochod stál Hannibala téměř polovinu vojska. 44 Pláno-

val izolovat Řím od jeho spojenců a potom ho napadnout. 45 Protože se však dostal 

do těžkostí se zásobováním, začali vojáci cestou drancovat. 46 Kartágincům však 

přesto polevovaly síly. 47 Většina spojenců zůstala věrná Římu, čímž jeho moc 

posílila. 48 Jako protiopatření připravovali Římané válečné tažení do Kartága, pod 

vedením Scipia. 49 Hannibal byl nucen vrátit se do vlasti a byl poražen Scipiem 

v bitvě u Zamy. 50 Tento triumf Říma znamenal konec moci Kartága, které se poté 

stalo římským vazalským státem.  
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51 Řecké městské státy, které mezitím ztratily na důležitosti, využili římské války 

k tomu, aby se pokusily opět nabýt svou zašlou slávu. 52 Proti tomu se postavili 

Makedoňané, kteří si chtěli udržet svou moc nad těmito státy. 53 Makedoňané měli 

od dob bojů o nástupnictví jedno z nejsilnějších vojsk světa. 54 Jejich vládce Filip 

uzavřel smlouvu s Hannibalem a vyhlásil Římu válku. 55 Spojil se také se syrským 

králem Antiochem. 56 Když se Makedonie opět vmísila do vnitrořeckých záleži-

tostí, přišli Athéňanům a jiným řeckým městským státům na pomoc Římané. 

57 Tak začal Řím postupně získávat vliv v řeckých státečcích, zatímco makedon-

ské království svůj vliv ztrácelo.  

 

58 Díky všem těmto měnícím se spojenectvím a válkám zesílil také zpravodajský 

tok. 59 Zprávy se šíří rychleji. 60 Jedna z novinek je zavedení makedonsko–seleu-

kovského kalendáře, jehož výchozím bodem je rok obsazení Babylónu Seleukem. 

61 Tento kalendář používají také v Sýrii a Judsku. 62 Poté, co se Řekové více se-

známili s Tórou, nechávají přeložit do řečtiny ještě jiné části židovských svatých 

Písem. 63 Pohané pochopili, že se Židé na základě Tóry považují za vyvolený ná-

rod a uctívají jen jednoho Boha. 64 V tom jim chtějí zabránit, čímž začíná pro Židy 

pod vládou Seleukovců těžká doba. 65 Nejprve chtějí Seleukovci přiblížit Židům 

pohanské zvyky pokojnou cestou. 66 Ti Židé, kteří jsou ochotni přijmout pohanský 

životní styl, obdrží veřejné posty a mohou být dokonce dosazeni za soudce. 67 Tak 

se vytváří skupina helenizovaných Židů. 68 Tito schvalují sportovní akce, diva-

delní představení a taneční slavnosti a také se jich aktivně účastní. 69 Zachází to 

dokonce tak daleko, že nechávají stavět oltáře řeckým idolům a bohům. 70 Zbylí 

Židé to však co nejostřeji odsuzují. 71 Nyní nastává pro židovské obyvatelstvo 

doba zkoušky. 72 Jestli  v ní  úspěšně obstojí, závisí  na tom, zda zůstanou vytrvalí 

a v jaké míře jim pomůže Hospodin, Skála Izraele. 

 

 

ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 4 

 

1 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. 

2 Věrnost Tóře jedněch a příklon k pohanským zvyklostem druhých začíná rozdě-

lovat a rozpolcovat židovský národ. 3 Protože Židé nemají co mluvit do světového 

dění, zaobírají  se  sami  sebou;  tak  vznikají  mezi  nimi  četné, jako duha pestro- 

barevné, skupiny. 4 V nich se nacházejí zástupci všelijakých zájmů, od bezhlavých 

fanatiků přes tradiční zastánce Tóry až po obdivovatele pohanských bohů. 5 Ani 

mezi kněžími a politickým vedením neexistuje jednotné mínění. 6 Zdá se, jako by 

byl Izrael opět Bohem zapomenut; ovšem Všemohoucí nejedná podle lidských 

měřítek. 7 Jen zbožní a Zákonu věrní Židé neupadají v této těžké době do bez-

hlavosti a zoufalosti. 8 Dobře totiž vědí, že za všechny tyto těžkosti mohou hříchy 
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lidu a že tyto těžkosti představují zároveň zatěžkávací zkoušku stálosti Bohem 

vyvolených. 9 Kolo dějin se mezitím točí vně Židů, protože ho neudržuje v pohybu 

Boží národ, ale svět. 10 Říše zanikají, nové říše vznikají, vládci jsou dosazováni 

na trůn a opět z trůnu sesazováni. 11 Silní ztrácejí svou moc a zcela neznámí vstu-

pují jako nový mocenský faktor do světové arény. 12 Také v Římě, podobně jako 

u Řeků, se vysoce cení divadla a sportovních akcí; jen styl se odlišuje od toho 

řeckého. 13 Římané nechávají nastoupit lidi proti zvířatům, kochají se zvířecími 

zápasy, nebo když jsou lidé předhazováni zvířatům ke žrádlu. 14 Tady teče krev 

hned v aréně, a ne jako u Řeků až při potyčkách diváků po zápasech. 15 A tohle se 

pokládá v očích pohanů dokonce za určitý pokrok. 16 A nyní zpět k událostem. 

 

17 Makedoňané byli Římany opakovaně poraženi, ztratili vládu v řeckých měst-

ských státech a museli platit Římu odškodné. 18 Řím chce rozšířit svá území dále 

na  východ.  19 Tam, v Koilé  Sýrii, bojují  o nadvládu  nadále  Seleukovci a Ptole- 

maiovci. 20 Seleukovský vládce Antiochos porazil u pramenů řeky Jordánu voje-

vůdce Skopa. 21 Tak získali Seleukovci opět politickou vládu v Koilé Sýrii. 22 Aby 

Antiochos nato zaručil sjednaný mír mezi oběma dynastiemi, dal svou dceru Kleo-

patru za ženu Ptolemaiovi. 23 Jako nový vládce potvrdil Antiochos Židům svo-

bodné vykonávání jejich kultu. 24 Zatímco si Seleukovci byli zcela jisti svou mocí 

v Koilé Sýrii, vpadli tam najednou Římané. 25 V bitvě u Thermopyl byl Antiochos 

Římany drtivě poražen. 26 Poté, co byl jimi ještě jednou poražen u Magnesie, vzali 

s sebou Římané jeho syna Antiocha jako zajatce do Říma. 27 Také území východně 

od Velkého moře připadla mírovou smlouvou z Apameie do římské moci. 28 Kar-

taginský vojevůdce Hannibal, který uprchl před Římany do Sýrie, se musel opět 

po porážce Antiocha dát na útěk. 29 Když mu pak hrozilo od bithýnského krále 

vydání Římu, spáchal sebevraždu. 30 Mezitím se pokusil makedonský král Per-

seus, syn Filipův, obnovit zašlou moc své říše. 31 To se mu však nezdařilo a krá-

lovství Antigonovců se následně rozpadlo. 

 

32 Po smrti Antiocha se stal vládcem říše jeho syn Seleukos. 33 Protože se Seleukos 

nacházel kvůli  placení  tributu  Římu  ve  finanční  krizi, dovolil  svému kancléři  

Heliodorovi  vyplenit  jeruzalémský Chrám. 34  Heliodorovi se  tento ohavný čin 

nezdařil; o něco později krále zavraždil. 35 Antiochovi, který pobýval kdysi jako 

zajatec v Římě, se totiž podařilo vytvořit v Athénách a Pergamonu politickou opo-

zici proti svému bratru Seleukovi. 36 Když se stal Antiochos, čtvrtý tohoto jména 

v seleukovské dynastii, králem, podnikl úspěšné tažení proti Egyptu. 37 Římané 

mu však zabránili v obsazení celého Egypta, protože si činili nárok na určitá území 

pro sebe. 38 Antiochos se musel vrátit, přičemž na zpáteční cestě vyplenil 

jeruzlémský Chrám. 39 Chrám nechal zasvětit Diovi. 40 Pod vládou Antiocha se 
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situace Židů zhoršila, protože zrušil privilegia udělená Židům jeho otcem. 41 Sna-

žil se sjednotit  svou říši  pomocí helénistického nazírání světa politicky, sociálně 

a nábožensky. 42 Zakázal Židům vykonávat jejich náboženský kult, obřízku, dodr-

žování šabatu a četbu Tóry. 43 Za velekněze určil Oniasova bratra Jásona, který se 

zasadil o helenizaci Židů.  44 Nechal  přímo  vedle Chrámu  vystavět  gymnasion 

a podporoval konání závodů v Jeruzalémě. 45 Zneuctění židovského Chrámu bylo 

pro Židy nejhorším zločinem, který jim mohl být způsoben.  

 

46 Když se naplnila míra  pohanských ohavných  činů v Judsku a v Jeruzalémě, 

nastala  hodina Židů,  hodina  jejich Boha. 47 Hospodin neudeřil do pohanského 

oltáře v Jeruzalémě jako blesk,  ne, On zažehl  malou jiskru v blízkém Modeínu, 

a sice skrze svého vyvoleného Matitjáše. 48 To, co provedli Matitjáš a jeho synové, 

nebyl žádný akt zoufalství ani bezhlavý akt msty, a už vůbec ne jednání z rezig-

nace. 49 Byla to duchovní jiskra, která je v určitých momentech zažehnuta v Bohu 

oddaných osobách. 50 Dle veškerých lidských měřítek by Matitjášův čin při obět-

ním oltáři v Modeínu býval měl zapříčinit vyhlazení jeho čeledi a všech Zákonu 

věrných Židů. 51 Místo toho však představoval předehru k obnovení Izraele, jak 

tomu nebylo vídáno ode dnů Ezdráše a Nehemjáše. 52 Národ, který zná svou mi-

nulost a ctí Boha, nemůže být vyhuben, i když páchá ještě snad tolik nepravostí. 

53 Na konci vede Bůh sám svůj národ proti zlovolníkům a utlačovatelům, ať už 

pocházejí z řad vlastních nebo z řad pohanů. 54 Bůh je králem Izraele a zalíbilo se 

mu zvelebit své jméno prostřednictvím Matitjáše a jeho synů. 55 S židovským ná-

rodem to totiž funguje následovně: Když si svět myslí, že je Izrael konečně zničen 

a vymýcen, vdechne mu Hospodin vždy nový život, a tak ho oživí jako suché 

kosti, jak o tom vypráví prorok Ezechiel. 56 Stačí si připomenout mocného Ale-

xandra a jeho světovou říši! 57 Co je ve srovnání s ním nepatrný Matitjáš a malé 

místo jménem Modeín v Judsku? 58 A přece bylo právě zde zažehnuto světlo, které 

bude osvětlovat Izrael a mnohé národy. 59 Poté, co Matitjáš v rozhorlení zabil jed-

noho Žida obětujícího modlám, jakož i královského úředníka, uprchl se svými 

syny a jinými Zákonu věrnými Židy do hor. 60 Odtud organizovali boj za osvobo-

zení. 61 Když se dozvěděli, že Židé uprchlí z Jeruzaléma byli zavražděni v den 

šabatu, rozhodli se bránit proti nepřátelům v budoucnosti i o šabatu. 

 

62 Po Matitjášově smrti se stal vůdcem jeho syn Juda. 63 Proslavil se se svým voj-

skem hrdinskými vítězstvími. 64 Dokonce i krutý tyran Antiochos, který na svém 

tažení slyšel o Judových úspěších, nechal napsat pro Židy dohodu, zatímco stižen 

nemocí bojoval v Persii o svůj život. 65 Judovi se podařilo očistit jeruzalémský 

Chrám od pohanských model a obnovit židovskou bohoslužbu. 66 Tuto událost 

slaví Židé každoročně jako svátek. 67 Juda dal přinést v Chrámě také smírčí oběti 

za padlé vojáky. 68 Vyslal své posly do Říma, aby uzavřeli dohodu o přátelství. 
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69 Mezitím se stal králem Démétrios, syn Seleukův. 70 Démétrios poslal vojevůdce 

Bakchída proti židovskému vojsku; tento porazil v bitvě u Elasy židovského vůdce 

Judu, zvaného Makkábí. 71 Po smrti Judy převzal vedení jeho bratr Jónatan, který 

však musel se svými bojovníky prchnout před Bakchídem za Jordán. 72 Také Jó-

natan byl bohabojný muž, který plně důvěřoval v Boží spravedlnost a milosrden-

ství vůči židovskému národu. 

  

 

ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 5 

 

1 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. 

2 Znovuzavedením židovského kultu v jeruzalémském Chrámě se pro Židy začíná 

blýskat na lepší časy. 3 Zlovolníci jim ovšem vybojovanou svobodu nepřejí a za-

čínají nanovo své intriky. 4 Velekněz Alkimos, dosazený seleukovským vládcem 

Démétriem,  poroučí  strhnout  zeď  chrámového  nádvoří.  5  Protože  Démétriův  

vojevůdce Bakchídás nemohl porazit Makabejce Jónatana a jeho bratra Šimeóna, 

uzavírá s nimi mírovou smlouvu. 6 Zdá se, že je válka v Izraeli skončena, a Jónatan 

začíná soudit židovský národ. 7 To probíhá v Mikmásu, kde kdysi Saul a jeho syn 

Jónatan začali boj proti Pelištejcům. 

 

8 V té době tvrdí o sobě jeden muž z Kilíkie, Balas ze Smyrny, že je domněle 

zavražděný syn seleukovského tyrana Antiocha. 9 Nachází podporu u pergamon-

ského krále Attaly. 10 Balas, který si přidává přízvisko Alexandros, se v doprovodu 

Antiochovy dcery Laodiké objevuje před římským senátem a přesvědčuje sená-

tory o svém nároku na seleukovský trůn. 11 Vytváří vzdorovládu v přístavu Ptole-

maios v Koilé Sýrii. 12 Jeho protivník Démétrios se pokouší spojit s Makabejcem 

Jónatanem, aby tak upevnil svou pozici. 13 Udílí mu právo vlastnit vojsko a pro-

pouští všechny židovské zajatce z jeruzalémské pevnosti. 14 Nato opevňuje Jóna-

tan  horu  Sijón  a  začíná  obnovovat  Jeruzalém. 15 Když  se  Alexandros  dovídá 

o statečnosti Makabejců, chce s nimi uzavřít také přátelský spolek. 16 Dosazuje za 

velekněze Jónatana, který nastupuje svůj úřad na svátek Sukot. 17 Jónatan nedů-

věřuje Démétriovi kvůli dřívějším hrůzným činům. 18 Alexandros, podporovaný 

ptolemaiovskými  Egypťany, vítězí  nad  Démétriem  a  stává  se  vládcem seleu-

kovské  říše. 19 K upevnění své pozice si bere za ženu ptolemaiovskou  princeznu 

Kleopatru. 

  

20 Řím se mezitím pokusil získat větší oblasti v Hispánii. 21 Keltiberské kmeny se 

postavily na odpor. 22 Hlavou odporu byl Viriathus, významný vůdce z kmene 

Lusitánů. 23 Řím  uzavřel  s Viriathem mírovou dohodu, nechal jej ale později 

zavraždit. 24 Mezitím došlo také k potyčce mezi Kartágem a západně hraničícím 
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numidským královstvím. 25 Numidie byla už od punské války vnitřně rozdělena: 

východní část sympatizovala s Římem, západní část s Kartágem. 26 Řím dosadil 

krále Massinissa za vládce celé Numidie, jeho království se rozléhalo západně až 

k Mauretánii. 27 Massinissa, který si byl jist podporou Říma, podnikl několik 

útoků na kartaginské oblasti. 28 Kartágo poslalo své vojsko proti numidskému 

králi. 29 Tím začala válka, v níž Římané po třech letech tvrdých bojů Kartágo úplně 

zničili. 30 Ve stejném čase přemohl Řím také řecké městské státy. 31 Achajský spo-

lek se sídlem v Korintu Římu oponoval. 32 Když státy achajského spolku vyhlásily 

válku Spartě, dostaly se do konfliktu s Římem. 33 Římané srovnali Korint se zemí, 

muži byli popraveni, všichni ostatní prodáni do otroctví. 34 Vedle provincií Mace-

donia a Africa se tak staly i řecké městské státy římskými provinciemi. 35 Řecký 

životní styl se prosazuje mezi Římany stále více. 36 Již dříve přijal Řím poselstvo  

filozofů  z Athén.  37  Nyní  se Římané  účastní  také  olympijských  her. 38 V Kilíkii 

začal mezitím Démétriův stejnojmenný syn boj o moc v seleukovské říši. 39 Jeho 

zástupce v Koilé Sýrii vedl boj proti Alexandrovi, byl však poražen v Gáze Jóna-

tanem. 40 Egyptský faraón  Ptolemaios  spěchal  nejprve svému  zeti Alexandrovi 

na pomoc. 41 Cestou obsadil mnoho měst. 42 Nakonec však přešel na Démétriovu 

stranu a  nabídl  svou  dceru  Kleopatru, kterou  dal  předtím  za  ženu Alexandrovi, 

jako součást spojenecké dohody za ženu Démétriovi. 43 S egyptskou pomocí se 

Démétriovi podařilo porazit Alexandra u seleukovského hlavního města Antio-

chie. 44 Tři  dny  poté  zemřel  Ptolemaios,  šestý tohoto  jména  v  ptolemaiovské 

dynastii. 45 To byl ten, který dovolil postavit z Jeruzaléma uprchlému veleknězi 

Oniášovi židovský chrám v egyptské Leontopolis v nilské deltě.  

 

46 Toho času se stáhla skupina zbožných Židů do pouště blízko Solného moře, aby 

tam žila ve skrytosti.  47 Navrhli pro své společenství vlastní pravidla a zabývali 

se opisem, překladem a psaním židovských náboženských písemností. 48 Mezi 

nimi se nacházela také Kniha jubileí, která popisuje židovské dějiny od počátku 

světa po vyjití z Egypta. 

 

49 Démétrios se stal po smrti Alexandra a Ptolemaia samovládcem v celé seleu-

kovské říši. 50 Mezitím jmenoval Antiochos, syn Alexandrův a Kleopatřin, Maka-

bejce Jónatana za správce Koilé Sýrie a jeho bratra Šimeóna za velitele pobřežního 

území. 51 Antiochův vojevůdce Diodotos však sám převzal vedení v Sýrii a nechal 

lstí Jónatana zavraždit. 52 Šimeón uznal Démétria za seleukovského krále a na 

oplátku jím byl jmenován veleknězem a etnarchem v Judsku. 53 Šimeónův syn 

Jóchanan se stal velitelem vojska. 54 Šimeón obnovil s Římem smlouvu o přátel-

ství. 55 Byl zavražděn společně se syny Judou a Matitjášem svým zetěm v Jerichu. 

56 Třetí syn Jóchanan se pak stal jeho nástupcem. 57 Tento dosáhl pro Židy politic-
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kou nezávislost a vedl expanzivně zaměřenou politiku. 58 Na jihu připojil k židov-

skému státu Idumeu. 59 Na severu dobyl Samařsko a zničil chrám na hoře Gerizim. 

60 Tím byli lidé nuceni putovat do Jeruzaléma a obětovat v Chrámu.  

 

61 Bylo potlačeno povstání otroků proti římským pánům; tisíce otroků byly ukři-

žovány. 62 Římanům se podařilo založit provincii Zaalpská Galie. 63 Kmeny Kim-

brů a Teutonů tomu nepřihlížely nečinně. 64 Také nový numidský král Jugurtha se 

nyní postavil proti Římu. 65 Hlavním velitelem římského vojska byl Gaius Marius, 

který se zasloužil o jeho reformu. 66 Ten pak porazil Numiďany, stejně jako Řím 

ohrožující kmeny Teutonů, Ambronů a Timbrů. 67 V Judsku se nechává prohlásit 

za krále syn Jóchana s přízviskem Hyrkannos, Aristobulos. 68 Dobývá území Ga-

lileje a pokouší se tam zavést židovský způsob života. 69 Když za rok náhle umírá, 

přebírá jeho bratr  Jónatan  vládu  i  úřad  velekněze. 70 Nechává  se  nazývat  Ale-

xander Jannaios a bere si za ženu ovdovělou švagrovou Salome. 71 Židé mají po 

dlouhé době opět své království. 72 Zda bude mít před Bohem trvání, zažijí další 

generace. 

 

 

ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 6 

 

1 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. 

2 Římané dobývají stále nové oblasti, staré říše zanikají a stávají se římskými pro-

vinciemi. 3 Řím musí najít řešení, jak úspěšně vládnout nad tak velkými oblastmi. 

4 Je zde vyžadována římská správa. 5 Pro zvládnutí vzniklých problémů se dopl-

ňují staré zákony nebo koncipují nové. 6 Každý nový zákon potřebuje před svým 

schválením souhlas římského senátu, jehož členové patří k nejváženějším řím-

ským občanům. 7 Lid volí každý rok dva konzuly, kteří jsou pověřeni nejvyšší 

civilní a vojenskou mocí a kteří se mají vzájemně kontrolovat. 8 Po ukončení jejich 

funkčního období dostanou vždy coby prokonzulové přidělenu provincii jako 

správní oblast. 9 V případě vojenského ohrožení římského státu je určen, na ome-

zenou dobu půl roku, jeden diktátor, který přebírá absolutní moc. 

 

10 V té době se dostal Řím do problémů se spojeneckými kmeny Italiků. 11 Chtěli 

si pro sebe vynutit římské občanské právo a zřídili si dokonce vlastní senát ve 

městě Corfinium, které nazývali Italica. 12 Po dlouhých bojích bylo římské občan-

ské právo uděleno těm, kteří zůstali věrni Římu. 13 Na východě spravoval Řím 

novou provincii Asia, jejíž oblast odkázal Římu poslední pergamonský král Atta-

los. 14 To se nelíbilo pontskému králi Mithridatóvi, který proto navedl v Asii žijící 

Řeky, aby se proti římské nadvládě vzbouřili kvůli vysokým daním. 15 Poručil ze 

své nové rezidence v Efezu pobít během jednoho dne všechny Římany a Italiky 
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žijící v provincii Asia.  16 Ke hnutí odporu proti Římanům se připojili také 

Athéňané. 17 V Římě dochází ke střetu lidu a senátu. 18 Jde o vedení války proti 

Mithridatóvi. 19 Lid chce předat velení Gaiovi Mariovi, který provedl reformu voj-

ska. 20 Senát upřednostňuje naproti tomu konzula Lucia Cornelia Sullu, který se 

vyznamenal ve válce proti spojencům. 21 Mezi oběma tábory dochází k občanské 

válce. 22 Sulla  nechce  přijít  o p ověření  senátu  k  řešení  krize  na  východě  říše, 

vydává se tedy se svými vojenskými oddíly nejprve proti Athénám a poté do pro-

vincie Asia. 23 V Římě mezitím uchvacují moc stoupenci Gaia Maria. 24 Sám však 

brzy nato umírá. 25 Sulla uzavírá mír s pontským králem, a tak zůstává Mithridatés 

vládcem Pontu. 26 Sulla sám se navrací spěšně do Říma, ukončuje tam občanskou 

válku a nechává zavraždit mnohé politické protivníky. 27 Nechává se jmenovat 

diktátorem. 28 Mladý Gnaeus Pompeius  dostává  jako  Sullův  přívrženec jeho 

nevlastní dceru za ženu. 29 Jako vojevůdce nastoluje Pompeius pořádek v provin-

ciích Sicilia, Africa i Hispania. 30 Po ukončení funkčního období coby římského 

konzula je poslán na moře proti pirátům ohrožujícím obchod. 

 

31 Seleukovská říše se rozpadla po Seleukově smrti na vícero území, na kterých 

přetrvávaly mocenské boje. 32 Tuto situaci využili obyvatelé Kilíkie a začali se 

živit výnosným pirátstvím. 33 Pompeius je však porazil a Kilíkie se stala římskou 

provincií. 34 Po porážce pontského krále vznikla z oblastí Pontu a Bithýnie římská 

provincie. 35 Na východě hraničí nyní Římané s vojensky silnými Parthy, s nimiž 

se dohodli  na řece  Eufrat  jako na hranici. 36 Také v židovském  království  došlo  

k podstatným změnám. 37 Během vlády Alexandra Jannaia se vzepřela skupina 

zbožných Židů proti rostoucí helenizaci židovského království. 38 Tito vyzvali 

Alexandra, aby se rozhodl zastávat buď úřad vládce, nebo velekněze. 39 Za Ale-

xandrovy vlády měli většinu ve veleradě saduceové, kteří ovlivňovali židovskou 

politiku.  

 

40 Opozice mohla počítat s podporou obyčejného lidu, protože se mimo jiné vyja-

dřovala také k majetkovým rozdílům mezi chudými a bohatými. 41 Především však 

zastupovala mínění, že by měla být chrámová služba podřízená Tóře, ale i spisům 

proroků, které však saduceové neuznávali. 42 Tehdy došlo k povstání přívrženců 

opozice, které bylo krvavě potlačeno.  43 Teprve  na  smrtelné  posteli vyzval Ale-

xander obě skupiny velerady k toleranci. 44 Po Alexandrovi nastoupila na trůn jeho 

žena Salome, která přijala ještě řecké jméno Alexandra. 45 Salome Alexandra byla 

první židovskou královnou. 46 Protože nemohla jako žena zastávat úřad velekněze, 

byl tím pověřen její syn Jochanan Hyrkános, který byl předurčen za krále. 47 Za 

vlády Alexandry předsedal veleradě učenec Šimon ben Šétach. 48 Tento prosadil 

farizejskou interpretaci židovského Zákona. 49 Jeho reformy se týkaly manžel-

ského zákona či založení chlapeckých škol pro výuku Tóry.  
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50 Stále  více  potlačované  saduceje  pověřila  královna  kontrolou  hraničních 

pevností. 51 Toho využil po smrti královny její mocichtivý syn Aristobulos, který 

získal proti svému bratru Hyrkánovi mnoho vojáků. 52 V této pro Hyrkána nepříz-

nivé pozici mu pomohl jako poradce Idumejec Antipatros. 53 Hyrkános se spojil 

s nabatejským králem Aretou. 54 Aristobulos  se  obrátil  s prosbou  o  pomoc  na 

římského vojevůdce Pompeia, který bojoval v Sýrii proti arménskému králi Tigra-

novi. 55 Tak byl Hyrkános nejprve poražen a Aristobulos nastoupil na židovský 

trůn. 56 Avšak  pomocí  Antipatra získal Hyrkános brzy Pompeia na svou stranu. 

57 Když Hyrkánovi přívrženci otevřeli Pompeiovi brány Jeruzaléma, opevnil se 

Aristobulos se svou legií na několik měsíců v jeruzalémském Chrámu. 58 Když ho 

konečně Pompeius porazil, vstoupil k všeobecnému zděšení všech Židů i do vele-

svatyně Chrámu. 59 Pompeius potvrdil Hyrkána ve funkci velekněze, ale Judsko 

rozdělil do okrsků a podřídil je římské provincii Syria. 60 Aristobulova rodina byla 

zajata a přivedena do Říma, s výjimkou Aristobulova syna Alexandra, kterému se 

podařilo uprchnout.  

 

61 Zatímco Pompeius pobýval mimo Řím, druzí kuli politické plány. 62 Mezi nimi 

Gaius Julius Caesar, vojevůdce, řečník a představený sakrálního kolegia. 63 Poda-

řilo se mu urovnat  dlouholeté  nepřátelství  mezi  Crassem  a  Pompeiem. 64 Caesar 

byl pak pomocí Crassa a Pompeia zvolen konzulem a dal svou dceru Julii Pom-

peiovi za ženu. 65 Poté se stal prokonzulem v Gálii. 66 Tam vedl boje proti Helve-

tům a Britům. 67 Také v Egyptě došlo k třenicím o trůn. 68 Vládnoucí  Ptolemaios  

byl  vyhnán  a  odešel  do  Říma  s  prosbou  o  pomoc. 69 S římskou pomocí byl 

opět dosazen za egyptského krále. 70 Římané ovládají takřka celý svět. 71 To jim 

však stále ještě nestačí. 72 Izrael ztrácí naproti tomu kvůli  vnitřní  nejednotnosti  

a  římskému útlaku postupně  na  samostatnosti  i  na významu. 

 

 
 

ČÁST PRVNÍ                                  Kapitola 7 

 

 

1 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. Snímal jsi ze 

svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy. Svou prchlivost odkládal 

jsi zcela, přestával jsi planout hněvem. 

2 Když byl Hyrkános veleknězem v Jeruzalémě a Antipatros tam působil jako 

správce, zastihla Judsko zpráva, která přinesla kromě smutku i jisté odlehčení. 

3 Aristobulos, bratr Hyrkána, přišel v Římě o život, zatímco jeho synovi Antigo-

novi Matitjášovi se zdařil útěk. 4 V římské říši došlo k nepokojům a válkám, pro-

tože se Julius Caesar zdráhal podvolit rozhodnutí senátu o zbavení moci. 5 Vpo-

chodoval se svým vojskem do Říma, kde se měl střetnout s Gnaeem Pompeiem 
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pověřeným senátem obranou Říma. 6 Pompeius však zjistil, že nemá k dispozici 

dostatečné vojenské jednotky a dal se se svým vojskem na útěk. 7 Caesar ho pro-

následoval a v Thesálii došlo k boji. 8 Julius Caesar porazil svého soupeře lstí. 

9 Pompeius uprchl do Egypta, kde ho nechal Ptolemaios ze strachu před Caesarem 

usmrtit. 

 

10 Caesar, který následoval Pompeia do Egypta, urovnal spor o trůn mezi Ptole-

maiem a jeho sestrou Kleopatrou. 11 Na jeho popud byla Kleopatra opět dosazena 

jako spoluvladařka. 12 Kvůli tomu došlo v Alexandrii k povstání proti Caesarovi. 

13 Mithridatés z Pergamonu a Antipatros spěchali se svými jednotkami na pomoc 

Caesarovi, kterému se opět podařilo rozhodnout pro sebe bitvu lstí. 14 Caesar jme-

noval mladšího Ptolemaia za spoluvládce, protože starší přišel o život. 15 Mezi 

Kleopatrou a Caesarem se rozvinul milostný vztah, jehož plodem byl Ptolemaios 

s přízviskem Caesarion. 16 Caesar potvrdil  Antipatra  a  Hyrkána  v  jejich  úřadech 

a Antipatros dostal dovolení znovu vybudovat hradby Jeruzaléma. 17 Antipatros 

určil staršího syna Fasaela za velitele v Jeruzalémě a mladšího syna Heroda v Ga-

lileji. 18 Herodes bojoval úspěšně proti zbojnickým bandám, a zvláště Syřané ho 

oslavovali jako zachránce. 19 Antipatros byl otráven, avšak Herodes vydal brzy 

příkaz usmrtit také původce této vraždy. 

  

20 Mezitím zvítězil Julius Caesar v několika bitvách proti synům a přívržencům 

Pompeia. 21 Navrátil se jako samovládce do Říma, kde byl jmenován diktátorem. 

22 Zavedl nový kalendář. 23 Ze začátku bylo mnoho senátorů Caesarem nadšeno, 

nyní se však obávali, že by mohl zprostit senát veškerého práva spolurozhodování. 

24 Došlo proti němu ke vzpouře, ve které hráli hlavní roli Marcus Junius Brutus a 

Gaius Cassius Longinus. 25 Caesar byl zavražděn při zasedání senátu v Pompeiově 

divadle několika ranami dýkou. 26 Původci vzpoury uprchli z Říma. 27 Gaius Octa-

vius,  Marcus  Antonius  a  Marcus  Aemilius  Lepidus  uzavřeli  společně  druhý  

triumvirát. 28 Pronásledovali Caesarovy vrahy, kteří po porážce spáchali sebe-

vraždu. 

 

29 V Judsku přineslo prohlášení Caesara bohem jen pohrdání. 30 I tak vznesli oby-

vatelé  Judska  u  Marka  Antonia  stížnost  proti  Herodovi a Fasaelovi. 31 Marcus  

Antonius na to nepřistoupil.  32 Spíše nechal proti vzbouřencům zasáhnout nási-

lím. 33 Antigonos Matitjáš, synovec velekněze Hyrkána, využil příhodný čas pro 

své zájmy. 34 Pomocí Parthů dobyl Judsko a prohlásil sám sebe za velekněze. 

35 Svému strýci, který byl Parthy zajat, nechal uříznout uši, a tak ho učinil nezpů-

sobilým pro úřad velekněze. 36 Poté co Parthové dobyli Jeruzalém, spáchal Fasael 

sebevraždu, zatímco Herodes uprchl do Říma. 37 Zakrátko se však navrátil jako 
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obléhatel Jeruzaléma. 38 Římský senát ho totiž jmenoval králem Judska. 39 Hero-

des dobyl Jeruzalém a nechal na příkaz Marca Antonia zavraždit Antigona Ma-

titjáše. 40 Herodes zavrhl svou první ženu a oženil se s Mariamne, vnučkou vele-

kněze Hyrkána, aby si tím získal oblibu lidu. 41 Na naléhání své tchyně jmenoval 

Herodes do úřadu velekněze svého švagra Aristobula a sesadil do té doby úřadu-

jícího Ananela. 42 Když však viděl, jak lid vítal nadšeně s jásotem mladého Ari-

stobula, bylo mu to proti mysli. 43 Poté, co se Aristobulos utopil, pravděpodobně 

pomocí Herodových sluhů, dosadil Herodes za velekněze opět Ananela. 44 Za to 

ho lid nenáviděl ještě více. 

 

45 V  Římské  říši  došlo  opět  k  novým  občanským  válkám. 46 Octavius porazil  

v námořní  bitvě  Marca  Antonia,  kterému  se však podařilo  uprchnout  společně  

s Kleopatrou. 47 Po těchto událostech nechala Kleopatra arménskému králi Arta-

vazdovi setnout hlavu. 48 Zklamáni porážkou spáchali Marcus Antonius a Kleo-

patra sebevraždu. 49 Marcus Agrippa porazil Sexta Pompeia, který blokoval přívoz 

obilí  do  Říma. 50 V  Římě  nechal  postavit  chrám  zasvěceným  všem božstvům.  

51 V Kantábrii ukončil vítězně tamější nepokoje a války. 52 Aby Octavius zabránil 

povstání, nechal zavraždit Caesariona, syna Kleopatry a Caesara. 53 Octavius ob-

držel od senátu jméno Augustus. 54 Herodes nechal vystavět chrámy, divadla, 

města, přístavy. 55 Nakolik byl Herodes úspěšný jako vojevůdce a stavitel, tolik 

neštěstí měl ve vlastní rodině. 56 Probíhaly zde mocenské boje, v nichž hrály svou 

úlohu zfalšované dopisy, nesčetné intriky a pomluvy. 57 Tak nechal Herodes po-

pravit téměř celou svou rodinu. 58 Aby mohl uskutečnit své velkolepé stavební 

úmysly, vysával   hospodářsky  židovský lid.  59 Čím více byli Židé vykořisťováni 

a utlačováni, tím úpěnlivěji volali k Bohu o příchod Mesiáše. 

 

60 Augustus upevnil dovedně svou samovládu. 61 Zavedl novou měnu se zlatými, 

stříbrnými, mosaznými a měděnými mincemi. 62 Uzavřel mírovou smlouvu 

s Parthy. 63 Za hranici byla stanovena řeka Eufrat. 64 Při této příležitosti si obě 

strany vyměnily zajatce. 65 Augustův nevlastní syn Nero Claudius Drusus potlačil 

povstání Germánů. 66 Jeden nejprve malý konflikt vyústil ve válku proti Batavům. 

67 Nero Claudius Drusus je však se svým vojskem porazil. 68 Římská říše je nyní 

obrovská, ale přírůstek obyvatelstva malý. 69 Proto vydává Augustus vícero zá-

konů. 70 Jeden z nich určuje trestné předpisy pro cizoložství a zvrhlé sexuální cho-

vání. 71 Jiný zákon stanovuje sankce proti svobodným. 72 Jestli to však přinese 

očekávané výsledky, se ukáže až časem. 

 

 

 

 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

20 
 

ČÁST DRUHÁ                                 Kapitola 1 
 

1 Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? 2 Hospodin je záštita 

mého života, z koho bych měl strach? 

3 V době, kdy byl Octavius Augustus císařem v Římě a král Herodes vládl Židům, 

udály se v provinciích bývalého Izraele podivuhodné věci. 4 Lid byl ve velké tísni 

kvůli tíživému daňovému břemenu, přehnaným zásahům římských vojáků a své-

voli královských úředníků. 5 Obyvatelstvo zchudlo a přičítalo za to vinu Římu, 

Herodovi nebo oběma stranám; lidé byli netrpěliví a nekontrolovatelní. 6 Byli 

mnozí, kteří navrhovali lidu jednou takové řešení problémů, podruhé jiné výcho-

disko z jejich tísnivé situace. 7 Někteří byli pro odepření poslušnosti Římu a Hero-

dovi, jiní byli spíše nakloněni jednotě s císařem a králem, aby se mohli přinejmen-

ším těšit určitým ulehčením. 8 Další považovali za jediné východisko válku a ná-

silné osvobození  židovského národa  z  jejich poroby.  9 Nálada byla pochmurná 

a neblahá. 10 Na jedné straně choval lid naději na lepší budoucnost, na druhé straně 

se objevovali jedinci, kteří v přesvědčení, že musí být něco učiněno, vystupovali 

jako očekávaný Mesiáš nebo alespoň nepopírali, když za něj byli považováni. 

11 Také lid věřil, že jen Mesiáš ho může vyvést z této naprosto bezvýchodné situ-

ace. 12 Proto bylo o to jednodušší manipulovat s lidem a zapojit ho do cizích cílů. 

 

13 Přibližně v tuto dobu porodila dívka jménem Miriam, to jest Maria, z Nazaretu 

v Galileji jednoho chlapce. 14 Tato dívka, nebo spíše mladá žena, byla provdána 

za muže jménem Josef z pokolení Davidova. 15 Samotný porod se udál v Betlémě 

v Judsku. 16 Matka chlapce a její muž tvrdili, že toto dítě nebylo počato přiroze-

ným způsobem, ale Božím zázrakem. 17 Nikdo by zcela určitě nevěnoval tomuto 

vyprávění páru ani špetku pozornosti, kdyby se tenkrát nepřihodilo ještě něco ji-

ného. 18 V noci, kdy se  chlapec narodil,  přišli pastýři  z  okolí  Betléma k matce 

a novorozenci a vyprávěli něco podivuhodného. 19 Zažili té noci Boží slávu, viděli 

a slyšeli Boží anděly. 20 Andělé jim zvěstovali s velkým jásotem a zpěvem jedno 

poselství. 21 K veliké radosti pro celý národ Izrael se měl narodit oné noci ve městě 

Davidově Mesiáš, Zachránce – Pán. 22 A andělé je prý poslali do Betléma se slovy, 

že tam naleznou novorozeně a jeho matku; přesně tak, jak se poté také opravdu 

stalo. 23 Když bylo dítě osmý den obřezáno, dali mu rodiče jméno Ješua, to jest 

Ježíš. 

 

24 V oněch dnech se přihodily ještě jiné podivuhodné události ohledně dítěte. 25 Od 

východu přišli do Jeruzaléma vykladači hvězd a ptali se po narozeném židovském 

králi. 26 Vyčetli prý z hvězd, že se měl narodit nový král Židů. 27 Jejich tvrzení 

velmi zneklidnilo krále Heroda a zákoníky; znalci Zákona navedli vykladače 

hvězd na cestu do Betléma, protože to bylo město, z kterého se očekával příchod 

Mesiáše. 28 Přestože moudrost vykladačů hvězd nestačila na to, aby mohli sami 
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dítě najít, přivedlo jejich vyprávění matku dítěte k úžasu. 29 Když přinesli rodiče 

dítě čtyřicátý den do Chrámu, k vykoupení prvorozenců, předpověděli jim zcela 

neznámí lidé něco velikého o jejich synu Ježíši. 30 Matka, ale také mnoho svědků 

z Betléma, Jeruzaléma a později z Nazaretu uchovávalo tyto události v paměti. 

31 Když bylo Ježíšovi dvanáct let, odebrala se jeho rodina, jak to bývalo zvykem, 

na svátky do Jeruzaléma i s ním. 32 Když se po svátcích vraceli, zjistili, že Ježíš 

chyběl.  33 Po  dlouhém  hledání  ho  našli  v chrámovém  okrsku  zapředeného do  

diskuze s  učiteli a  znalci Zákona.  34 Všichni  přítomní  byli  uchváceni  znalostmi 

a bystrou myslí dítěte. 35 Znalci Zákona by byli bývali určitě nadšeni, kdyby se 

stal jejich učedníkem, Ježíš sám by tam byl býval také rád zůstal, ale matka byla 

neúprosná, a tak musel chlapec s rodiči zpátky do Nazaretu. 36 V Nazaretu vedl 

zcela normální život a pomáhal otci při všech tesařských a stavitelských pracích. 

 

37 Toho času byla situace v Jeruzalémě a okolí velmi napjatá. 38 Král  Herodes 

zemřel a po jeho smrti nastal úporný boj o následnictví. 39 Nakonec bylo království 

rozděleno  mezi  jeho  tři  syny.  40 Archealos  se stal  tetrarchem Judska,  Antipas 

Galileje a Filip Iturey a Trachonitis. 41 Archelaos byl později císařem zbaven moci 

a byla vytvořena římská provincie Judea. 42 Toho času se množily malé i velké 

nepokoje, boje, rebelie; římští vojáci byli stále více nenáviděni kvůli opovážlivým 

zásahům v Jeruzalémě a Chrámě. 43 Nejednotnost židovských stran a bezohlednost 

římských vojáků vedly k takřka nesnesitelnému stavu, který ohlašoval neblahé 

časy. 44 Nálada lidu byla zjitřena, nikdo nevěnoval pozornost obezřetným hlasům 

a stranám usilujícím o kompromis s Římem. 45 V této napjaté situaci vystoupil 

jistý, to jest Jan, který kázal obrácení a blízkost království Božího. 46 Jeho kázání 

měla na lidi velký vliv a mnozí k němu přicházeli, aby je po vyznání hříchů ponořil 

do řeky Jarden, to jest Jordán, na znamení obrácení. 47 Jan sám říkal, že není ani 

Mesiáš, ani prorok, ale volající v poušti, který zvěstuje někoho většího. 48 Jednoho 

dne k němu přišel již zmíněný Ježíš z Nazaretu, ke kterému se mezitím přidružilo 

vícero učedníků, a nechal se Janem ponořit do Jordánu. 49 Dle očitých svědků se 

při jeho ponoření událo několik zázračných znamení a také Jan tvrdil, že Ježíš má 

být tím, koho ohlašoval. 

 

50 Od té doby začal Ježíš se svými učedníky putovat Judskem, Samařskem a Ga-

lileou a zvěstoval blížící se království Boží. 51 Své přednášky, kázání a poučení 

potvrzoval mnoha znameními, takže jeho přítomnost přitahovala stále větší masy 

lidi. 52 Přiváděli k němu posedlé a nemocné a ti byli uzdravováni. 53 Mnozí byli 

nadšeni jeho učením a způsobem výkladu Tóry, takže se kolem něj kupilo stále 

více učedníků. 54 Mezi nimi však bylo mnoho chtivých podívané, zázraků a sen-

zace. 55 Nechyběli ani zákoníci z Jeruzaléma, kteří byli posláni veleknězem, aby 

zjistili, o co se tu vlastně jednalo, zda by to mělo být dílo Boží, nebo tu působili 
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démoni a šarlatáni. 56 Neměla by být zapomenuta ani skupina horlivců za osvobo-

zení Izraele, kteří očekávali, že by je Ježíš jako Mesiáš vedl do boje a zvítězil by 

nad Římany.  57 Ti však byli zklamáni nejtrpčeji.  58 Ježíš totiž nechystal žádné 

přípravy ani nezamýšlel vést boj proti někomu, spíše přesně naopak: stále znovu 

volal k pokoji, smíření, lásce k bližnímu a obrácení k Bohu. 59 A tak došlo jak 

mezi lidem, tak mezi učiteli Zákona k hlubokému rozdělení kvůli Ježíši. 60 Mimo 

to se choval ještě během svátků v Jeruzalémě velmi často provokativně a dostával 

se do sporu se zákoníky, farizeji i saduceji. 61 Vyčítal kněžím a chrámovým slu-

žebníkům, že prý svou nedbalostí zneuctili Chrám a udělali z Božího domu tržiště. 

62 Zklamal i prosté lidi z národa, kteří ho chtěli následovat v naději, že tak uniknou 

před chudobou a nemocí.  

 

63 Ježíš odmítal jakoukoliv vůdčí roli v boji za osvobození. 64 Své učedníky roz-

dělil  na dvě  skupiny: dvanáct  nejbližších  a širší kruh sedmdesáti dvou dalších. 

65 Učedníkům vykládal Písma, objasňoval předpisy Tóry, interpretoval citáty pro-

roků a poučoval o tajemstvích lidských srdcí a zranitelnosti duše. 66 Příliš důvěrný 

však nebyl s nikým, kromě tří učedníků z bližšího kruhu dvanácti, kteří ho však 

také většinou špatně pochopili; často nepochopili vůbec nic a měli strach zeptat 

se ho na vysvětlení. 67 Ježíš nezjevoval nikomu své úmysly a zdálo se, že neměl 

pražádný zájem na tom, aby ho někdo prohlašoval Mesiášem nebo aby se sám za 

něj vydával. 68 Na jednu stranu byl provokativní, svárlivý, snadno vznětlivý, 

strohý, někdy také urážlivý, na druhou stranu láskyplný, soucitný a nápomocný, 

zvláště když k němu přicházeli ti nejslabší a nejchudší. 69 Tak to šlo několik roků, 

a čím byl známější, tím více se obyvatelstvo rozdělovalo. 70 Široká masa ho obdi-

vovala, političtí a náboženští vůdci byli stále více nazlobeni. 71 Považovali totiž 

rozdělení lidu kvůli němu za to poslední, co Židé v této době potřebovali. 72 Kromě 

toho bylo pro ně neslýchané, že vykládal Tóru zcela jinak, někdy dle jejich mínění 

dokonce skandálně. 73 Ježíš však vždy znovu zdůrazňoval, že by v Tóře neměla 

být pozměněna ani tečka nebo čárka. 

  

74 Dovolil si vytknout učitelům Zákona a některým farizeům, že vyučují druhé 

v Tóře,  ale  sami  dle toho  nežijí.  75 Ti ho zase  kritizovali  za  velmi úzký vztah  

k esénům, jedné pro ně problematické skupině, která žila velmi asketicky. 76 Mimo 

to zákoníky rozčilovalo, že zdůrazňoval důležitost osobního obrácení, smíření 

s Bohem, bližním a sám sebou, modlitby o samotě, radostného půstu a ochotu 

pomoci. 77 Zdálo se, jako by Ježíšovým adresátem nebyl míněn národ Izrael, ale 

každý člověk, ať už Žid nebo pohan. 78 K tomu se přidružilo jeho doporučení k ne-

násilnostem, ke strpění ponížení a lásce k nepříteli. 79 Římané mu však nedůvěřo-

vali,  protože  všude  přitahoval  velké  množství  lidí,  což  vzbuzovalo  podezření 

tajných příprav k povstání. 80 O tom, že byl velmi kontroverzní, svědčí i to, že ho 
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opustili dokonce i mnozí jeho učedníci, protože nemohli pochopit jeho řeči a jed-

nání. 81 Ježíš se je však žádným způsobem nepokoušel přemluvit, aby zůstali, na-

tož získávat nové učedníky. 82 Celá záležitost došla až tak daleko, že ho jeden 

z jeho učedníků vydal veleradě, která ho po výslechu a vnitřní rozepři předala 

místodržícímu Pilátovi s požadavkem, aby ho odsoudil ke smrti na kříži. 83 Hlav-

ním argumentem velekněze pro odsouzení byla slova, že je prý lépe, když zemře 

jeden člověk za lid, než aby zahynul celý národ. 84 Pilát nechal Ježíše zbičovat, 

vojáci se mu posmívali a nasadili „židovskému králi“ trnovou korunu; nakonec ho 

odsoudil Pilát ke smrti ukřižováním. 85 Většina jeho učedníků toho dne utekla a 

skryla se. 86 Ježíš zemřel na kříži a byl pochován. 87 Ale po několika dnech tvrdili 

jeho učedníci, stejně jako několik žen, které ho dříve doprovázely, že prý Ježíš 

vstal z mrtvých a žije. 88 Vyprávěli to s takovou radostí a nadšením, že tomu mnozí 

uvěřili. 89 Počet učedníků, kteří tvrdili, že ho viděli vzkříšeného a že s ním mluvili, 

byl stále větší a stále více lidí tomu věřilo. 90 Zvláště dojemná byla skutečnost, že 

jeho učedníci, téměř bez výjimky jednoduší Galilejci, najednou hovořili plynně, 

učeně a beze strachu, což nemohl pochopit nikdo, kdo je znal z dřívějška. 91 Udála 

se  přes  ně  dokonce  některá znamení  a  zázraky, což opět přitáhlo množství lidí, 

a tím se učedníci dostali do konfliktu s veleradou. 92 Postupně vytvářeli jeho pří-

vrženci společenství po domech, která žila něco po způsobu esénů. 93 Vůdce těchto 

učedníků Šimon bar Jona, nazývaný Kéfas, stále znovu opakoval výtku, že vele-

rada a kněžstvo vydali Ježíše na smrt sice z neznalosti skutečností, ale přece jen 

úmyslně. 

 

94 Kněžstvo se těmto výčitkám bránilo a pronásledovalo učedníky všemi pro-

středky. 95 Zakazovali jim bitím a hrozbami šířit dále jejich učení, ale učedníci 

odvětili, že musí poslouchat více Boha než lidi. 96 Když byli vůdcové učedníků 

zase jednou zatčeni kvůli výslechu, vznikla mezi členy velerady vášnivá debata 

o tom, jak by se mělo s těmito lidmi dále naložit. 97 Na konci diskuze pronesl jeden 

vážený člen velerady mimo jiné následující slova: 98 Pochází-li tento záměr a toto 

dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – 

nechcete přece bojovat proti Bohu. 99 Následně  byli  Ježíšovi  učedníci  zbičováni 

a nakonec propuštěni se zákazem dále šířit své učení. 100 Už na samotné reakci 

učedníků však bylo vidět, že neměli v úmyslu zákaz dodržovat. 101 Jejich hlásáním 

a znameními se cítili zástupci zákoníků tradičního výkladu Tóry stále více provo-

kováni, a tak na sebe protiopatření nedala dlouho čekat. 

 

102 Existovaly mnohé nepřátelské skupiny a také známí pronásledovatelé „cesty“, 

jak bylo toto nové učení nazýváno, mezi nimiž byl pověstný farizej a zákoník 

jménem Saul. 103 Na jeho iniciativu byli přívrženci Ježíšových učedníků stále 

znovu pronásledování, zatýkáni, někdy dokonce kamenováni. 104 Nejznámější 
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obětí Saulova pronásledování byl Štěpán, který byl ukamenován před zdmi 

Jeruzaléma. 105 Přesto se  Ježíšovo učení  šířilo  do všech  provincií  Římské  říše.  

106 Saul se vydal na cestu do Damašku, aby zajal tamější přívržence tohoto učení. 

107 Na cestě do Damašku se mu však přihodilo něco mimořádného, čímž se Saul 

stal z horlivého pronásledovatele zastáncem a zvěstovatelem nového učení. 

108 Tato událost byla různě vykládána. 109 Někteří tvrdili, že ho stihla duševní ne-

moc, jiní zase, že byl podplacen učedníky. 110 On sám tvrdil, že prý měl zjevení, 

v němž ho Ježíš zcela přesvědčil o správnosti svého učení a povolal ho za svého 

učedníka. 111 Příchodem Saula se situace Ježíšova společenství výrazně změnila. 

112 Protože byl mezi učedníky nejvzdělanější a nejzkušenější ve výkladu Tóry, 

dokázal ho  spojit  srozumitelným  způsobem pro zákoníky a farizeje s učením 

Ježíšovým, a tak přitáhl opět nové masy lidí. 113 Teď však zvěstoval Ježíše jako 

Zachránce a Vykupitele také  pohanům,  což  postavilo společenství před vážný 

problém. 114 Pohané neznali a nedodržovali předpisy Tóry. 115 Měli se tedy nechat 

poučit, obřezat a dodržovat předpisy Tóry, aby se tak stali rovnocennými členy 

Ježíšova společenství. 116 Ale Saul a také někteří učedníci měli na tuto záležitost 

jiný názor. 117 Všichni se shodli, že je Boží vůle přijímat pohany do svých spole-

čenství a nechat je mít účast na Ježíšově učení, ale neshodli se na tom, za jakých 

podmínek by to mělo nastat. 118 Několik let se o tom vedly spory, porady a diskuze. 

 

119 Nakonec se upustilo od obřízky a následování předpisů Tóry; pohané mohli být 

přijati do společenství,  jakmile  přijali  Ježíše  jako  svého Vykupitele a Učitele, 

a měli poté dodržovat toliko noachidské zákony. 120 Nyní naráželi na sebe ve spo-

lečenstvích dva různé způsoby života a mezi členy docházelo k neudržitelnému 

napětí, závisti, hádkám a žárlivosti. 121 Saul poznal jako první, že se dosavadní 

stav stal nesnesitelným. 122 Byl toho mínění, že Ježíš byl mnohem více než jen 

židovský Mesiáš, prorok, učitel. 123 Podle něj byl Ježíš Synem Božím, který vy-

koupil všechny lidi z jejich hříchů, onen, který přivede každého jednotlivce k víře 

v pravého Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. 124 Tak jako Mojžíš zvěstoval Izrael-

cům Tóru, aby zůstali jako národ při životě, účastnili se Božích zaslíbení a mohli 

vzkvétat jako stát, tak podle Saula směřoval Ježíš své radostné poselství ke kaž-

dému člověku, aby mohl zůstat na živu, plně se rozvíjet a získat věčný život. 

125 Dle Saulova učení je prý Ježíš jako Žid, Izraelita a syn Davidův pro všechny 

lidi na zemi mostem k pravé víře, který odvádí od model a přivádí k účasti na ráji. 

126 Saul ale postupně poznával dvě skutečnosti. 127 Kvůli Ježíšovi a jeho učení se 

rozdělovalo židovské  smýšlení  a  vzájemné  rozdělení  Židů  zašlo  tak  daleko, 

že brzké usmíření nebylo v dohledu. 128 Na druhé straně rostl stále rychleji počet 

pohanů, kteří přijímali Ježíše, takže židovští členové byli v shromážděních dost 

utlačováni. 129 Tak se Saul rozhodl věnovat nejprve zcela pohanům. 130 Vzal 
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v sázku, že Židé byli zanedbáváni, aby tak mohlo být Ježíšovo učení nejprve zvěs-

továno celému světu, lidé mohli být přivedeni k víře v jednoho Boha a všichni být 

spaseni. 131 Neviděl v Ježíšově učení konkurenci k Tóře, ale návod, jak by mohla 

být Tóra Izraele každým člověkem uvedena v život. 132 V tomto smýšlení ho ná-

sledovali, i když jen váhavě, někteří Ježíšovi učedníci. 133 Tím se původní spole-

čenství rozdělilo a následovalo Ježíšovo učení dvěma rozdílnými způsoby. 134 Na 

jedné  straně  stála  čistě  židovská  společenství  v  Jeruzalémě,  Judsku a Galileji, 

jejichž autoritou byl vedle Kéfase i Jakub, představitel společenství v Jeruzalémě.  

135 Na druhé straně to byla společenství sestávající především z bývalých pohanů, 

která se již v brzké době nacházela v Asii, Řecku a Římě.  136 Saul se pohyboval 

prostorově i duchovně mezi oběma hnutími. 137 Židovští přívrženci Ježíše žili 

v trpkém sporu s tradičními Židy a trpěli pronásledování veleradou. 138 Ježíšovo 

učení se rozšiřovalo velmi rychle mezi Židy v diaspoře, jakož i mezi cizími ná-

rody. 139 Jedna část Židů v tom viděla neslýchané rouhání a ohrožení čistého učení 

Tóry, pro druhé to byl dar Boží, který byl předpovězen již v Tóře jako záchrana 

pro všechny národy. 140 Došlo k podobné zatěžkávací zkoušce jako tehdy, když 

byla Tóra poprvé přeložena do řečtiny. 141 Nevědělo se přesně, co má být Boží 

vůle a plán, protože Bůh je vždy větší než lidské představy, ať jsou sebevíc učené 

a moudré. 142 Zůstává otázkou, jaké to všechno bude mít následky pro Boží národ 

a  jeho  budoucnost. 143 To  byly v  krátkosti  některé události,  které  se  přihodily 

Židům v době císaře Octavia, v období mezi smrtí krále Heroda a smrtí císaře 

Claudia. 144 Jiné skupiny v Izraeli, především zélóti, rozvířily mezitím napjatý 

vztah s Římem k neudržení. 

 

 

ČÁST DRUHÁ                                 Kapitola 2 

 

1 Bože, vtrhly pronárody do dědictví tvého, tvůj svatý chrám poskvrnily, Jeruzalém 

obrátily v hromady sutin! 2 Mrtvoly tvých služebníků daly za potravu nebeskému 

ptactvu, těla tobě věrných zemské zvěři. 

3 Kdysi naříkal žalmista nad zánikem Jeruzaléma, nyní je naší úlohou vylíčit 

opětné zničení Jeruzaléma a jeho Chrámu. 4 Pikantní podrobnosti katastrofy, kte-

rými se kochají pohané, jsou už dostatečně známé, proto se jim zde nebudeme 

dále věnovat. 5 Taktéž tu není prostor pro hrůzné příběhy, které rozšířili vítězové. 

6 Namísto toho se chceme zaměřit raději na příčiny tohoto katastrofálního zničení, 

jakož i na jeho důsledky. 

 

7 Smutnou skutečností zůstává, že Chrám už neexistuje a že Jeruzalém leží v tros-

kách. 8 Nikdo však nemůže popírat, že by se k takovému neštěstí neschylovalo již 

delší dobu. 9 Řím je současnou velmocí světa, která se v některých záležitostech 

http://www.biblenet.cz/b/Ps/79#_blank
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chová spolehlivě a korektně, přesto však nemá slitování a porozumění pro touhu 

podrobených národů po svobodě. 10 Židům bylo pod římskou nadvládou dovoleno 

minimum svobody při vykonávání jejich kultu v Chrámě a náboženských rituá-

lech. 11 Čas od času docházelo v chrámovém prostranství ke svévolnému zásahu 

římských vojáků, jakož i ke výstřelkům některých místodržících při potrestání ne-

sympatických Židů. 12 Avšak i z židovské strany přicházely provokace, přepadení 

nebo pokusy o převrat proti Římanům. 13 Některé vznětlivé povahy a horlivci mezi 

Židy si mysleli, že by snad mohli vzdorovat největší velmoci světa, dokonce ji 

porazit a osvobodit Izrael. 14 Mezi nimi se nacházeli i jednotlivci, kterým šlo více 

o vlastní slávu a osobní obohacení než o osvobození příslušníků národa z této 

nepříznivé situace. 15 V extrémních případech se stupňovala slepá horlivost až 

k náboženskému klamu, což pak nemělo nic společného s židovskou vírou a jen 

nahrávalo do rukou nepřátelům Izraele. 16 Tyto mezi sebou konkurující skupiny si 

stále více činily nárok na Chrám, až ho nakonec obsadily a znesvětily, zatímco 

umírnění, moudří a jednání naklonění lidé byli jednoduše umlčeni nebo zabiti. 

 

17 Takový vývoj vedl nevyhnutelně k rozpadu, bezzákonnosti a použití násilí. 

18 Přitom v uplynulých desetiletích zasvitla některá znamení naděje, a to v podobě 

moudrých mužů, kteří směrovali židovský národ na cestu lepší budoucnosti pro 

Izrael. 19 Na prvním místě by zde měl být jmenován Hillel. 20 Byl to významný 

učitel Tóry, muž pokoje a umírněnosti. 21 Snažil se navracet Izraelity k Tóře jako 

prameni jejich existence, vyzýval k trpělivosti, pokoji a lásce k bližnímu. 22 Jeho 

současníci mu však porozuměli jen částečně, ještě méně ho přijímalo kněžstvo, 

které  ostře  káral  kvůli  jeho  nedostatkům. 23 Dělal vše proto, aby zachránil Tóru 

a  tradice Izraele před  přicházejícími  událostmi, aby  je  zachoval  pro  budoucí 

generace, jako by tušil blížící se katastrofu. 24 Hillel byl vášnivým hlasatelem 

lásky k Bohu a bližnímu, osamocený hlas volající k pokoji a obrácení. 

 

25 Po něm působil, aniž by byl jeho učedníkem, Ježíš z Nazaretu. 26 Jeho učení 

bylo v podstatě velmi podobné učení Hillela, přesahovalo však potřeby Izraele 

jako národa do osobní oblasti každého člověka. 27 Ježíš kladl zvláštní důraz na 

vnitřní službu Bohu a bližnímu, na čistotu srdce, ryzost myšlenek, ochotu k od-

puštění, lásku k nepříteli. 28 Ani on však nebyl pochopen a skončil smrtí na kříži.  

29 Bezprostředně  před  velkou  katastrofou  měli  oba, Hillel a Ježíš, významné 

následovníky. 30 Jóchanan  ben  Zakkai,  Hillelův  žák,  vynikal  ve  výkladu  Tóry 

a zasloužil se o prosazení farizejského pohledu na svatá Písma oproti saducej-

skému stanovisku. 31 Snažil se o porozumění a smíření mezi rozdílným židov-

skými skupinami; jeho pokus o vyjednávání mezi Židy a Římany však zůstal bez 

jakéhokoliv úspěchu. 32 Jóchanan ben Zakkai si byl vědom významné doby pro 

Izrael,  jakož  i  své  vlastní  úlohy v ní.  33 S  Boží pomocí  se  mu  podařilo  založit 
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v Jamnie nové centrum židovství, které mělo zachránit židovskou tradici a historii 

před hrozícím zánikem. 34 To bylo jeho celoživotní dílo. 35 Židovští učenci sepi-

sovali různé ústně předávané tradice, uvažovali novým způsobem o Tóře a sva-

tých  Písmech s ohledem  na současnost,  sbírali a zpracovávali  příběhy a učení. 

36 Budoucí  generace  tak  nebudou  díky obětavé  práci  Jóchanana  ben  Zakkaie 

a jiných učenců vyrůstat bez kořenů.  

 

37 Další významnou osobnost představoval Saul z Tarsu, nazývaný později Pavel. 

38 Původně farizeus, později se stal přívržencem učení Ježíše z Nazaretu. 39 Proslul 

jako excelentní učitel. 40 Jeho působením se začali následovníci Ježíše nazývat 

„křesťané“, alespoň většina z nich. 41 Také Pavel rozmýšlel o svatých Písmech 

jiným  způsobem  a  předefinoval  částečně  jejich  výklad  s  ohledem  na  Ježíše. 

42 Vynikal znalostmi a výřečností, čímž získával mnoho pohanů pro křesťanská 

společenství. 43 Seznamoval je s židovskými tradicemi a zákony, přičemž se však 

držel vlastní interpretace. 44 Pavel, stejně jako Jóchanan ben Zakkai, byl zastán-

cem pokojného řešení pro Jeruzalém. 45 Ačkoli jeho učení rozdělilo mnoho Židů, 

ležel mu velmi na srdci osud izraelského národa. 46 Mnozí jeho židovští přívrženci 

jsou toho názoru, že kdyby Pavel býval žil ještě během obléhání Jeruzaléma, zcela 

určitě by spěchal do Chrámu, aby tam položil svůj život. 47 Tímto způsobem by 

býval dovršil to, co chybělo dle Pavlových slov na Ježíšově utrpení, totiž být zabit 

jako velikonoční beránek uvnitř Jeruzaléma, tedy zemřít v Chrámě jako oběť na 

odpuštění hříchů. 48 V tom případě by se doslova vyplnila Pavlova slova, že Chrám 

je jako obětní místo zbytečný, protože Ježíš byl jednou provždy obětován, a tato 

oběť měla nahradit všechny zvířecí oběti. 49 Pavel ale tenkrát již nežil a křesťané 

prchli před hrůznými událostmi z Jeruzaléma. 50 Někteří si tak zachránili život, 

aby o něj později přišli k pobavení Římanů, když byli předhazováni jako žrádlo 

divokým  šelmám.   

 

51 Také  eséni  se  postupně  rozptýlili  do  všech  stran  světa. 52 Někteří se přidali 

k farizejům, jiní hledali útočiště v poušti, další se zase připojili k bojovníkům za 

svobodu. 53 Poněvadž se křesťanský způsob života velmi podobal tomu esén-

skému, není  divu,  že  se  také  část  esénů  přidala  ke  křesťanům. 54 Nalezli zde 

mnohá učení, která jim nebyla cizí, například Pavlovo doporučení neženit se, které 

zastávali také někteří eséni. 55 Po zničení Jeruzaléma se od sebe přívrženci 

Jóchanana  ben  Zakkaie  a  následovníci Ježíše stále více názorově vzdalovali, až 

se z nich stali nepřátelé. 56 Začalo to vzájemným obviňováním za zničení Chrámu 

a končilo pak vyloučením z příslušného společenství a vzájemným proklínáním. 

57 Jedno však zůstalo oběma skupinám společné: připravenost položit bez váhání  

život  pro  své  přesvědčení  a  Boží  slávu,  což  se  dostatečně prokázalo v řím-

ských arénách.  
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58 Obě strany zaplatily dobrovolně daň krve pro zachování své víry. 59 A nyní by 

se slušelo zmínit o římských vítězích. 60 Během dlouhého obléhání Jeruzaléma se 

Římané chovali čas od času korektně a blahovolně, ale po posledním triumfu nad 

Židy ukázali  svou  pravou  tvář.  61 Nespokojili se  totiž  se  samotným vítězstvím 

a způsobenými škodami. 62 Chtěli se pomstít a zmocnit se společného vlastnictví 

všech Židů, totiž chrámového pokladu a zlata. 63 Tak spáchali nejen masové 

vraždy, ale vydrancovali vše, co mělo nějakou hodnotu. 64 Poté co zpustošili 

Jeruzalém a Judeu, byli na to ještě patřičně hrdí. 65 Uloupený majetek a chrámový 

poklad  vystavili  na  odiv  a  uspořádali  triumfální  pochody. 66 Nepomysleli  na 

budoucí historický úsudek nebo na možnost pozdější odplaty Židů, protože pova-

žovali židovskou otázku s konečnou platností za vyřešenou. 67 Domnívali se, že 

teď už nemají jejich státní božstva žádnou konkurenci. 68 Právě ta měl celý svět 

uctívat, slavit je a obětovat jim. 69 Ale v tom se přepočítali, zmýlili se, a to o dost. 

70 Zbylí Židé a křesťané totiž k úžasu Římanů volili raději dobrovolně smrt, než 

aby obětovali římským božstvům. 71 Jejich krev proudila jako chvalozpěv, zabar-

vovala do ruda ulice a náměstí Říma a hlásala: Všemohoucí, Bůh Izraele, žije a je 

oslavován svými služebníky. 72 Toto  svědectví  krve  přetrvá  navěky, i  tehdy, 

když už po Římské říši a jejích vládcích nezůstane ani stopa, ani vzpomínka pod 

sluncem. 

 

 

ČÁST DRUHÁ                                 Kapitola 3 

 

1 Tupení svých sousedů jsme vystaveni, svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky. 

2 Dlouho ještě, Hospodine? 

3 Řím byl přesvědčen, že otázku Židů vyřešil jednou provždy. 4 Domníval se, že 

zničil židovský národ a jeho víru v jednoho Boha a že římská státní božstva jsou 

nyní bez konkurence. 5 Ale odněkud se vždy znova vynořili nějací Židé a postarali 

se o revoltu. 6 Když už Římané mysleli, že zavládlo konečně pohřební ticho, za-

zněl jako z ničeho nic odněkud válečný pokřik. 7 Ať už to byla Judea nebo někde 

v diaspoře, jedno povstání následovalo druhé. 8 Židy sice postihla těžká rána, ale 

zdaleka ještě pro ně nebyla smrtelnou. 9 Římané byli stále mrzutější, protože jim 

jeden tak nevýznamný národeček dával tolik zabrat. 10 Na obou stranách vládlo 

rozhořčení,  které  postupně  přerostlo  v  nenávist.  11  Důsledky  této  nevraživosti  

popsali již různí historikové. 

  

12 Proto se zde pokusíme zabývat se nejprve duchovním stavem židovského ná-

roda a různými proudy v jeho řadách. 13 Vyčleněním židovských přívrženců Ježíše 

vznikla pro židovstvo nebývalá situace. 14 Jejich učení totiž vyvolalo nejenom ne-

klid a rozdělení ve vlastním národě, mnohem směrodatnější byla však skutečnost, 
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že díky nim přicházeli k víře v Ježíše z Nazaretu také pohané. 15 Tímto způsobem 

ztratili  Židé  své  „exkluzivní  právo“  na  Tóru,  židovské  zvyky a tradice. 16 Na- 

jednou  totiž  mluvili  pohané  o  židovských  svatých Písmech a předpisech Tóry,  

a ačkoli sami dle toho nežili, odvažovali se tvrdit, že jim lépe rozumí a umí je lépe 

vykládat než Židé samotní. 17 Někdo by si mohl myslet, že následkem toho byli 

Židé u pohanů oblíbenější. 18 Bohužel byl však pravý opak pravdou. 19 Pro srozu-

mitelné pochopení je třeba stručně a jednoduše objasnit tyto skutečnosti. 20 Toho 

času existovaly mezi Židy tři skupiny, které nevykazovaly téměř nic společného, 

až na jednu podobnost: každá z nich byla přesvědčena, že její cíle by měly být pro 

Izrael ty nejlepší. 21 Na prvním místě uveďme rádoby moudré muže, učitele fari-

zejských škol, obránce židovské víry a tradice, jakož i jejich přívržence, které 

představovala mlčící většina Židů. 22 Chtěli zachovat čistotu učení za každou cenu, 

a aby toho dosáhli, produkovali stále více předpisů, které měly sloužit jako 

ochranné hradby okolo Tóry. 23 Dle jejich mínění to byl nejlepší způsob, jak ochrá-

nit dědictví Izraele a zajistit správný výklad Tóry. 24 Přitom se však sami od Tóry 

vzdalovali, protože jejich předpisy a interpretace se stávaly stále více reakcí na 

učení saducejů, křesťanů a esénů. 25 Tímto způsobem vznikly spisy, které svým 

obsahem odpovídaly spíše helénistickému než židovskému způsobu myš-

lení.  26 Jinak smýšlející Židé byli v zásadě vylučováni, přehlíženi nebo dokonce 

proklínáni. 

 

27 Na druhém místě uveďme buřiče, kteří náleželi ještě k různým podskupinám. 

28 Nejpočetnější byli horlivci pro Zákon a Izrael, stejně jako ti, kteří očekávali 

Mesiáše; navíc se tu řadili různí dobrodruzi a fanatici. 29 Třetí skupinu představo-

vali židovští stoupenci cesty a učení Ježíše z Nazaretu. 30 Tito se však nacházeli 

v téměř bezvýchodné situaci. 31 Na jedné straně byli jinými Židy vylučováni ze 

synagógy a proklínáni, na druhé straně je však považovali křesťané pocházející 

z pohanství především za Židy, a proto jimi pohrdali. 32 Pohano-křesťané se mezi-

tím stali  důležitým  faktorem.  33 Jednalo se  o  Řeky,  Parthy,  Římany,  Egypťany 

a  jiné, kteří  přijali  učení Pavla  z  Tarsu  a  nyní  se  hlásí  k Ježíši  z  Nazaretu. 

34 Přehlížejí tradiční Židy, ale nemají v oblibě ani žido-křesťany. 35 A to z mnoha 

důvodů. 36 Pro objasnění se musíme vrátit trochu zpět. 

 

37 Římané utlačovali a šikanovali Židy po potlačení povstání a zničení Jeruzaléma 

různým způsobem, stejně jako i křesťany, kteří byli Římem považováni za židov-

skou sektu. 38 To se pohano-křesťanům nelíbilo a začali se distancovat od židov-

ství,  případně  od  žido-křesťanů. 39 K tomu  se  přidružila  ještě povstání Židů 

v diasporách, jako v Kyrenaice, Egyptě, na Kypru a v Mezopotámii, při kterých 

chtěli bohužel někteří židovští vůdci ukázat, že Židé dokážou být stejně krutí jako 

Římané, ne-li ještě krutější. 40 Čím byli povstalci úspěšnější, tím častěji páchali 
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hrůzné činy na pohanech, ale i na křesťanech. 41 To vyvolalo u pohano-křesťanů 

pozdvižení a nenávist ke všemu židovskému. 42 Situace se stala ještě dramatičtější, 

když rabi Akiva prohlásil bojovníka Šimona, s přízviskem Bar Kochba, za mesi-

áše. 43 Povstalci  sdružení  okolo  Bar Kochby  zabili  mnoho křesťanů. 44 Židé, 

kterým  mezitím Řím zakázal provádět obřízku a jiné rituály, považovali za to 

spoluzodpovědné křesťany. 45 Žido-křesťanům bylo zase předhazováno, že nepod-

pořili židovská povstání. 46 Přitom se jaksi pozapomnělo, že stáli stranou i židovští  

učitelé a  zbožní  lidé z národa, s výjimkou rabi Akivy. 47 Žido-křesťané oponovali 

tím, že tato povstání byla jen dílem lidských rukou a židovskému národu značně 

uškodila.  

 

48 Židé  spatřovali  v  žido-křesťanech  zrádce,  v  pohano-křesťanech  pomlouvače 

a spoluviníky na utrpení Židů, v pohanech pak neoprávněné okupanty. 49 Pohano-

křesťané považovali Židy za vrahy Mesiáše a zrádce Boha, zatímco žido-křesťany 

považovali za obojetníky, kteří sami dobře nevěděli, kam vlastně patří, v pohanech 

pak viděli  Boží  nástroj  pro  potrestání  Židů.  50  Žido-křesťané  byli  nenáviděni 

a ohrožováni všemi, Židy, pohano-křesťany, ale ponejvíce pohany. 51 Pro pohan-

ské vládce představovali všichni dohromady neužitečný, zatvrzelý element, který 

vytvářel  jen problémy.  52 Podle  toho s nimi  také  zacházeli.  53 V Jeruzalémě  se 

v krátkých časových odstupech udála různá zvěrstva. 54 Sotva se začalo po zničení 

Chrámu a  města s  obnovou  Jeruzaléma,  nechal  Lucius  Quintus  vztyčit  na 

Chrámové hoře sochy model.  

 

55 Nyní stála  znesvěcující ohavnost  pustošitele na místě,  kde  by  stát nesměla. 

56 Tehdy by bylo  na čase,  aby Ježíšovi přívrženci  utekli  do hor.  57 Ale  ti už se 

v Jeruzalémě nenacházeli a v Judsku jich zbylo jen několik, protože uprchli již 

dříve. 58 Někteří žido-křesťané spatřují ve svém ukvapeném útěku z Jeruzaléma 

příčinu toho, proč Ježíšovo učení  nezapustilo hlubší kořeny v židovském národě.  

59 Po nezdařeném povstání Bar Kochby srovnali Římané Jeruzalém se zemí. 60 Na 

stejném místě postavili své město Aelia Capitolina se svatyněmi a sochami model. 

61 Aby Židy ještě více pokořili, dali provincii Judea název Syria Palaestina, podle 

Pelištejců, někdejších úhlavních nepřátel Židů. 62 Nemohli snést pomyšlení, že tak 

malý národ přivodil svým hrdinstvím vojenské velmoci, jako byl Řím, tak mnoho 

porážek. 63 Proto chtěli z dějin vymazat názvy Jeruzalém a Judsko. 64 Měli 

v úmyslu vykořenit nebo sprovodit ze světa vše, co nějakým způsobem souviselo 

s židovstvím. 

 

65 Přitom však zapomněli, že Izrael není jen ledajaký národeček na kraji pouště, 

ale Boží osobní vlastnictví, jeho vyvolený národ, o který se bude starat, i kdyby 

byl hříšný sebevíc. 66 Žádná síla na světě nemůže zničit tento národ, protože Bůh 
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mu udělil status synovství až do konce věků. 67 Zničit ho se také doposud nikomu 

nepodařilo, ani Egypťanům či Babyloňanům, ani Peršanům či Makedoňanům. 

68 Nakonec má Bůh, Stvořitel světa, vždy a všude poslední slovo. 69 Židé zbylí po 

zpustošení se rozptýlili do celého světa. 70 Jako kdyby Bůh vysel své sémě do 

všech národů, aby všude na světě nechal růst svou Tóru, obřízku a šabat. 71 Na 

druhé straně  vyšli  také křesťané  do širého světa,  aby  hlásali  radostné  poselství 

a vykládali Tóru  ve  smyslu  Žida Ježíše  z  Nazaretu.  72  Svět  se  svým  trápením 

a všedními starostmi však tomu věnuje v této době jen málo pozornosti. 

 

 

ČÁST DRUHÁ                                Kapitola 4 

 

1 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. 

2 Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. 

3 Hadriánův nástupce Antoninus Pius zrušil zákaz obřízky a situace se tím stala 

pro Židy snesitelnější. 4 Římané sice stále pronásledují Židy i křesťany, ale spíše 

jen ojediněle. 5 Mají totiž co dočinění s nepokoji na různých hranicích impéria. 

6 Na západě upevnili hranici a postavili zátarasy a zábrany proti možným útoční-

kům. 7 Na východě probíhají války proti Parthům. 8 Na severní hranici dochází 

stále častěji k bojům proti útočícím kmenům. 9 To vše brání Římanům v systema-

tickém vyhlazování Židů  a  křesťanů. 10 Řím  vyslal  vojsko  pod vedením Lucia  

Vera na východ, aby zasáhlo proti Parthům. 11 Parthové totiž využili každé příle-

žitosti,  ať to bylo střídání na trůnu,  vnitřní nepokoje v Římě nebo nějaké jiné 

roztržky, aby zvětšili své území na úkor Římské říše. 12 Po tříletém vedení války 

se podařilo Luciovi Verovi a jeho vojsku proniknout až do parthského hlavního 

města – dvojměstí Seleukie-Ktésifón. 13 Město vyplenili a částečně ho zničili. 

14 Ve vypálených částech města vypukla nebezpečná epidemie. 15 Mnozí římští 

vojáci se nakazili. 16 Někteří zemřeli hned, jiní přežili a přenesli nákazu do Říma 

a do severních provincií. 

 

17 To mělo hrozné následky pro celé impérium. 18 Zemřelo nespočet vojáků a sed-

láků, což se negativně projevilo na vojenské síle a obstarávání obživy pro obyva-

telstvo. 19 Také samotný Lucius Verus nákaze podlehl, když se měl severně od Alp 

postarat o pokoj. 20 Musel totiž přerušit válku proti Parthům, protože byl povolán 

se svým vojskem zpět, aby zastavil útočící kmeny ze severu. 21 Tak stačil ještě 

oslavit neúplné vítězství nad Parthy triumfálním průvodem v Římě, zakrátko nato 

už byl mrtev. 22 A zatímco římské vojsko bojovalo proti Markomanům a jiným 

kmenům, Parthové nabírali sil. 23 Protože v Římě vládla občanská válka znepřáte-

lených stran kvůli nástupnictví na trůn, mohli z toho Parthové o to snadněji vytěžit 

své výhody. 24 Když Řím poznal nebezpečí jejich akcí, zahájil Septimius Severus 
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se svým vojskem tažení. 25 Zahnal Parthy, ale musel předběžně ukončit válku, jak 

tomu bylo již u Lucia Very. 26 Severův nárok na trůn byl totiž v ohrožení, a tak se 

vrátil se svým vojskem zpět do Říma. 27 Tam porazil svého rivala Clodia Albina. 

28 Když si myslel, že si zajistil nárok na trůn, vydal se opět na válečné tažení. 

29 Dobyl  parthské  město  Ktésifón. 30 Tím  zajistil  na  určitou  dobu  pokoj  na 

východní hranici impéria. 

 

31 V severních provinciích Raetia, Pannonia, Dacia a Noricum zatím vládly nepo-

koje. 32 Opevnění hranic nemohlo zadržet útočící kmeny. 33 Markomané, Kvádové, 

Jazygové a jiné kmeny ohrožovali mír a nenechali se omezovat žádnými doho-

dami. 34 Řím s nimi svedl několik válek, zklidnění situace však nebylo v dohledu. 

35 Během těchto válek docházelo ke smíšení příslušníků útočících kmenů s domá-

cím obyvatelstvem. 36 Spleť  národů  a  jazyků  vedla  v některých  oblastech 

k chaosu. 37 Nakonec se nevědělo, kdo ke komu patří a proti komu bojuje. 

 

38 Ve stejnou dobu se bojovalo ještě na jiné frontě. 39 Sice se nejednalo o ozbroje-

nou válku, zato ale o prudkou  slovní  bitku.  40 Jako protivníci v ní stáli křesťané 

a Židé, lépe řečeno pohano-křesťané a Židé. 41 Jedni i druzí byli ještě příležitostně 

Římany pronásledováni a umučeni k smrti. 42 V obou skupinách se tak vyskytli 

hrdinští svědci víry, kteří raději volili dobrovolně smrt, než aby zapřeli Boha. 

43 Ale místo vzájemné pomoci se mezi těmito skupinami nepřátelství ještě prohlu-

bovalo. 44 Stále častěji se objevovala křesťanská pojednání, ve kterých byli Židé 

pomlouváni a označováni za Ježíšovy vrahy. 45 Zvlášť masivní byla obvinění to-

hoto druhu po zřízení jedné křesťanské školy v Alexandrii. 46 Jednalo se o školu 

podle modelu pohanských filozofických škol. 47 Její zakladatel byl jistý Pantae-

nus, který se hlásil ke stoicismu. 48 Ke křesťanství obrácení pohané se zde vzdě-

lávali řeckým způsobem myšlení a vyučovala se tu disciplína „řecká filozofie“. 

49 Četla se také do řečtiny přeložená Tóra, ale byla nově interpretována; nový vý-

klad byl směsicí elementů farizejského učení a řecké filozofie, proniknutý výrazy 

z pohanské mytologie. 

 

50 Tak  vznikalo  postupně  nové  náboženství,  v  němž  zastával  autentický  Ježíš 

a jeho  učení  jen jakousi  podřadnou  roli.  51 Když  se  nyní  hovořilo  o  Ježíšovi, 

nabývali posluchači dojmu, jako by Ježíš nebyl býval Židem z Nazaretu, ale spíše 

nějakým Řekem z Říma, Alexandrie nebo Athén. 52 Židovští rabíni sledovali tento 

vývoj  nejprve  s  velkou  obavou,  později  s  rozhořčením  či  dokonce s panikou. 

53 V žádném případě nebylo pro židovské učence přijatelné, že lidé, kteří ještě 

nedávno přinášeli oběti nějakým idolům a božstvům, chtějí poučovat o věcech 

víry Židy, kterým byla vlastní Tóra a tradice stará několik tisíc let. 54 Tito samo-

zvaní znalci Písma požadovali po Židech, aby se zřekli obřízky, šabatu a mnoha 
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dalších věcí. 55 Přitom všem se odvolávali na Tóru a proroky. 56 Nezdráhali se 

dokonce tvrdit, že Bůh  prý  Židy  zavrhl  a  oni,  pohano-křesťané, je  měli  nyní 

vystřídat v jejich postavení jako Bohem vyvolený národ. 57 Všechna zaslíbení ze 

svatých Písem  měla s okamžitou platností platit ne pro Židy, ale pro pohano-

křesťany. 58 Jako důkaz zavržení Židů uváděli zničení Chrámu a rozptýlení Židů. 

59 Jako by zapomněli, že Chrám byl zničen už také dříve a že Židé žili už také 

dříve ve vyhnanství, aniž by byli kvůli tomu Bohem zavrženi. 

 

60 Pohano-křesťané  jednoduše  ignorovali  skutečnost,  že  také  Ježíš  byl  obřezán 

a zachovával Tóru. 61 Stavěli obřízku do souvislosti s Mojžíšem na Sinaji, ačkoli 

byla jednoznačně znamením Boží smlouvy s Abrahamem a jeho potomky navěky. 

62 Dále tvrdili, že pronásledování Židů je prý Boží trest za jejich zlobu, aniž by si 

položili otázku, proč jsou sami stejným způsobem pronásledováni. 63 Požadovali 

po Židech, kteří se hlásili k učení Ježíšovu, aby se vzdali dodržování Tóry a svých 

židovských tradic. 64 Rychle odsunuli stranou Ježíšův židovský původ, jeho styl 

života a jeho skutečné učení. 65 Někteří křesťanští horlivci a učenci pocházející 

z pohanství postavili tímto způsobem dělící zeď mezi Ježíšem a jeho židovským 

národem. 66 Zeď, která měla Židům znemožnit následovat Ježíše, a přitom Židy 

zůstat. 67 V podstatě to byl další pokus vymýtit Židy, tentokrát ze strany nové věro-

učné cesty. 68 Proto je jen pochopitelné, že se Bohu oddaní Židé distancovali od 

křesťanů, nebo je dokonce proklínali. 69 Poznali totiž nedostatečnost nové nábo-

ženské  filozofie,  která  spočívala  spíše  na  slovech  a vyznání pouhými rty než  

na poslušnosti a naplňování příkazů. 70 Dávali vinu za vzniklou situaci pohano-

křesťanům. 71 Ve svém rozhořčení nad křesťany zavrhli také Ježíše a jeho učení, 

aby nevystavovali nerozhodné příslušníky židovského národa nebezpečí odpadu 

od víry svých otců. 72 Křesťanští horlivci to jen uvítali, a ještě více stupňovali 

roztržku, aby tak mohlo dojít ke konečnému rozdvojení. 

 

 

ČÁST DRUHÁ                                Kapitola 5 

 

1 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. 

2 Křesťanská víra se šíří v Římské říši jako požár. 3 Ani zákaz císaře Severa to 

nemohl zastavit. 4 Nadějná zvěst o Božím království dokáže oslovit mnoho lidí. 

5 Seznamují se s životem a činy Ježíše z Nazaretu díky ústnímu předávání a spi-

sům jeho následovníků. 6 V mnoha křesťanských společenstvích se předčítají do-

pisy Pavla z Tarsu. 7 Šíří se také myšlenky křesťanských filozofů. 8 Jedním z nich 

je Justin, který ve svých spisech definoval rozdíly mezi křesťany a Židy. 9 Stano-

vil, čemu by měl dle jeho názoru křesťan věřit a čemu ne, aby nebyl považován 
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za heretika. 10 To se v první linii týká žido-křesťanů, kteří by se měli dle Justina 

rozhodnout, ke které straně patří. 

 

11 Takové a podobné křesťanské spisy podněcovaly naopak židovské rabíny, aby 

definovali přesněji židovskou víru. 12 Hlavní slovo v této záležitosti mají rabíni 

farizejské tradice. 13 Ta tvrdí, že Mojžíš dostal na Sinaji kromě Tóry také návod 

k jejímu výkladu. 14 Na rozdíl od saducejů jsou farizeové toho názoru, že se má 

výklad Tóry přizpůsobit stavu společenského vývoje. 15 Saduceové ztratili po zni-

čení Chrámu příslušné pravomoci; nyní jsou navíc ještě farizeji označováni za 

heretiky. 16 V průběhu času vznikly různé židovské tradice výkladu Tóry, které 

jsou teď zachycovány písemně. 

 

17 Také křesťané sepisují nová Evangelia a spisy, které pojednávají o otázkách víry 

a  předkládají  doporučení  pro  život. 18 Křesťanští  filozofové  začínají  postupně  

diskutovat o Boží podstatě, což však nezřídka vede ke kontroverzím. 19 Učení o 

personifikovaném Božím Slově je mezi Židy známé již dlouhou dobu. 20 Nyní se 

však rabíni obávají, že by toto učení mohli křesťané vztahovat na osobu Ježíše 

z Nazaretu. 21 Proto důrazně odporují tomu, aby pojmy „memra“ a „logos“ byly 

stavěny na stejnou úroveň. 22 Vytvářejí jasné směrnice, které by měly vymezit ži-

dovství oproti křesťanství. 23 Židovští a křesťanští náboženští vůdci se navzájem 

hanobí a rozdělují věřící na dvě nepřátelské náboženské skupiny, aniž by si uvě-

domovali,  že všichni  vyznávají  stejného Boha. 24 Po smrti římského biskupa 

Zefyrina se stal jeho nástupcem Callistus. 25 Ten se pokoušel rozšířit kompetence 

římského biskupa i na jiná křesťanská společenství. 26 Tím si vysloužil kritiku 

učence Tertulliana.  27  Callistus  vedl  prudké  polemiky  s Tertullianem  a  Hippo-

lytem, mimo jiné kvůli otázce možného pokání za určité hříchy. 28 Callistus exko-

munikoval Hippolyta jakožto biskupa jednoho přísného separátního společenství. 

29 Zatímco křesťané a Židé vedli ve svých společenstvích i proti sobě navzájem 

duchovní boje, zuřil v Římské říši mocenský boj. 

 

30 Po smrti císaře Severa usedl na trůn jeho syn Marcus Aurelius Severus Antoni-

nus. 31 Dostal přezdívku Caracalla podle jeho oblíbeného galského pláště s kapucí. 

32 Caracalla nechal zavraždit svého bratra a spolucísaře Getu, společně s tisíci jeho 

stoupenců. 33 Poskytl také všem svobodným občanům impéria právo na římské 

občanství. 34 Jeho mocenské pozice závisela zcela na vojsku, proto výrazně zvýšil 

žold vojáků. 35 Protože se tím říše ocitla ve finančních těžkostech, provedl Cara-

calla měnovou reformu. 36 V náboženském ohledu byl velmi tolerantní, neboť si 

chtěl zajistit přízeň všech bohů. 37 V boji proti Germánům zabezpečil severní hra-

nici Římské říše. 38 Poté se vydal na východ, fascinován velikým Alexandrem. 

39 V parthské říši došlo po smrti krále Vologaise k mocenskému boji mezi jeho 
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syny, a nakonec k občanské válce. 40 Jako vítěz z toho vzešel Artabanos, jehož 

dceru si chtěl Caracalla vzít za ženu. 41 Po odmítnutí sňatku ze strany parthského 

krále vtrhl Caracalla téměř bez jakéhokoliv odporu do Mezopotámie. 42 Dříve než 

však mohlo dojít ke střetu s Parthy, byl zavražděn svým strážcem. 

 

43 Ve vojenském táboře byl provolán za císaře pretoriánský prefekt Macrinus. 

44 Uzavřel mír s Parthy. 45 Macrinus vrátil Arménům a Dákům válečnou kořist 

a zajatce, které tenkrát odvlekl Caracalla. 46 To se zase stalo podnětem k vojen-

skému povstání proti Macrinovi. 47 Tuto situaci využila Caracallova matka, aby 

prohlásila čtrnáctiletého syrského příbuzného Varia Avita za nemanželského syna 

Caracally. 48 Nato byl Avitus prohlášen jednou galskou legií v Sýrii za císaře. 

49 Oba protivníci se střetli v bitvě u Antiochie, z které Macrinus uprchl, ale později 

byl zajat. 50 Avitus převzal jako císař jméno Marcus Aurelius Antoninus. 51 Pochá-

zel ze syrské kněžské rodiny a sám byl knězem syrského boha slunce. 52 V Římě 

však nepřivítali Avita s nadšením, protože nechal oslavovat nenáviděného Cara-

callu. 53 Zavedl v Římě syrské zvyky a chtěl vyvýšit syrského boha slunce nad 

nejvyšší římské božstvo. 54 Avitus byl zavražděn povstaleckými římskými vojáky. 

55 Po něm se stal císařem jeho  bratranec, který  přijal  jméno  Marcus  Aurelius 

Severus Alexander. 56 Ten respektoval římské zvyky, jeho matka udržovala styky 

s křesťanským teologem Órigenem. 

 

57 V parthské  říši  došlo  nečekaně k velkému obratu. 58 Malý kmen Sásánovců 

získal díky Ardašírovi vedoucí pozici v jižní oblasti parthské říše, v Persidě. 

59 Parthský král Artabanos mohl zakročit proti rebelovi z Persidy teprve po uza-

vření římsko-parthské mírové smlouvy. 60 Ardašír ho však porazil a poté se nechal 

v Ktésifónu korunovat za velkokrále. 61 V dalších bojích dobyl Ardašír postupně 

všechny parthské oblasti a založil tak novoperskou říši Sásánovců. 62 Jen Arménie 

zůstala nadále pod vládou jedné vedlejší linie dynastie Arsákovců. 63 Ardašír se 

pokoušel dobýt i severní Mezopotámii, ale tento boj skončil bez vítěze. 64 Římský 

císař Severus Alexander musel své tažení na východě ukončit a spěchat do boje 

proti Germánům, kteří  opětovaně  napadali  římské  severní  provincie. 65 Císař 

vládnoucí pod vlivem své matky si nezískal respekt vojáků a byl jimi zavražděn 

u Mogontiacu. 66 Poté vybrali ze svého středu vojevůdce Maxima a provolali ho 

novým císařem. 67 Římská říše má nyní současně více císařů. 68 Jedním z nich je 

armádou  na  východě  provolaný  za  císaře  Marcus  Julius  Philippus,  který 

uzavírá mír se Sásánovci. 69 Philippus pochází z císařské provincie Arabia Petraea 

a je tedy prvním  římským  císařem  z  Arábie. 70 Philippus porazil se svým voj-

skem Germány a ubránil  ohroženou  severní hranici impéria. 71 Jeho náboženská 

politika vůči Židům a křesťanům je tolerantní. 72 To se však mělo již brzy změnit. 

 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

36 
 

ČÁST DRUHÁ                                Kapitola 6 

 

1 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 2 Vysvoboď mou 

duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou. 

3 Římský císař  Philippus  jmenoval  prefekta Decia  za správce  provincií  Moesia 

a Pannonia. 4 V těchto oblastech, neustále ohrožovaných Góty, došlo totiž k vo-

jenskému povstání. 5 Vojáci provolali poté císařem Decia. 6 V následné občanské 

válce porazil Decius císaře Philippa v bitvě u Verony. 7 Decius dosáhl podpory 

senátu. 8 Převzal moc v Římské říši. 9 Během celé své vlády bojoval proti Gótům. 

10 To byl jeden z východních kmenů Germánů. 11 Germáni představovali různé 

kmeny podobné řeči a mytologie. 12 Obchodovali s Římem, ale také se úspěšně 

bránili úspěšně římské expanzi. 13 Řím si vykládal své neúspěchy jako znak hněvu 

římských bohů. 14 Stále více římských občanů se totiž časem odvracelo od svých 

tradičních božstev, zatímco různé orientální kulty se těšily stále větší oblibě. 15 Cí-

sař Decius trval na jednotném kultu římských bohů a císařů. 16 Povolal komise, 

které měly dohlížet na účast při obětech. 17 Židé toho byli ušetřeni, protože jejich 

náboženství  patřilo  mezi  povolené. 18  Křesťané  však  toto  privilegium  neměli.  

19 Z toho důvodu museli trpět kvůli své víře nejhoršími postihy. 20 Někteří z nich 

uprchli do pouště, jiní získali úplatou potvrzení o své loajalitě. 21 Velké množství 

křesťanů  však  volilo  raději  smrt, než aby se zřekli své víry. 22 Mezi mnoha 

mučedníky byli i římský biskup Fabianos, jeruzalémský biskup Alexandros, stejně 

jako teolog Órigenes.  

 

23 Mezitím vnikly germánské kmeny v čele s Góty do římské provincie Dacia. 

24 Tam se nezastavily, ale táhly dále do provincií Moesia, Thracia a Illyricum. 

25 Decius padl v boji proti Gótům u Abrittu. 26 Nový císař Trebonianus Gallus 

uzavřel s Góty mírovou smlouvu. 27 Gótové se vrátili s bohatou kořistí, navíc jim 

měl Řím platit tribut. 28 Řada epidemií decimovala obyvatelstvo Římské říše. 

29 Mezi Římem a Góty došlo k novému konfliktu kvůli nezaplacení tributu. 30 Gó-

tové pronikli do provincie Macedonia a dále až k Tesalonice. 31 Početní Frankové 

přešli přes severozápadní hranici do Galie. 32 Alemanové pronikli přes Alpy do 

Itálie. 33 Na východě byla Římská říše ohrožena Sásánovci. 34 Peršané dobyli Me-

zopotámii, Sýrii a Arménské království. 35 Císaři Valerianovi se podařilo dobýt 

zpět město Antiochia nad Orontem. 36 Za jeho vlády došlo opět k velkému proná-

sledování křesťanů. 37 Přitom byli popraveni římský biskup Sixtus a kartaginský 

biskup Cyprián.  

 

38 Valerianus určil svého syna Galliena za spolucísaře. 39 Když Parthové zajali 

Valeriana, převzal  Gallienus  moc v celé Římské říši. 40 Na západě proti němu 

povstal Marcus Cassianus Postumus, správce římské provincie Dolní Germánie. 
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41 Zmocnil se provincií  Gallia,  Britannia  a  Hispania. 42 Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium se stala hlavním městem Postumovy říše, s vlastním senátem a 

vlastní měnou. 43 Podařilo  se  mu  obhájit  hranici  i  proti  Germánům. 44 Na 

východě dobyla římská armáda provincii Mezopotámii zpět od Sásánovců. 45 Také 

v odpadlické provincii Egypt nastolil Řím opět pořádek. 

 

46 Císař Gallienus ukončil pronásledování křesťanů a udělil křesťanskému spole-

čenství  legální  status, jak to  už měli  Židé. 47 Napomohla  tomu  i  diplomatická  

dovednost nového římského biskupa Dionýsia. 48 Kromě toho se pokoušel reorga-

nizovat  římskou  církevní  správu a navázat spojení s ostatními křesťanskými 

komunitami. 49 Dionýsius bojoval proti bludným učením a povolal synodu, která 

odsoudila sabellianismus a subordinacionismus. 50 Na  synodě   v Antiochii  byl 

sesazen tamější  biskup Pavel ze Samosaty, neboť tvrdil, že Ježíš byl  jen obyčejný 

člověk, a ne Bůh ve viditelné podobě.  

 

51 Císař Gallienus se pokoušel marně dobýt zpět západní provincie. 52 Podařilo se 

mu však zastavit Góty na jejich tažení do Mezopotámie.  53  Gallienus  byl  za-

vražděn  u  Mediolanu.  54  Také  galský  císař Postumus přišel o život při vojen-

ském povstání. 55 Novému císaři Aurelianovi se podařilo Římskou říši opět sjed-

notit. 56 Podporoval kult boha slunce, jehož hlavní svátek se slavil tři dny po zim-

ním slunovratu. 57 Tomuto kultu se velmi podobal kult Mithry, který byl v Římské 

říši také dost rozšířen. 58 Římané přijali i manicheismus. 59 Peršan Mani spojoval 

ve svém učení elementy křesťanství, buddhismu a zoroastrismu. 60 Sásánovský 

král Bahram nechal Maniho popravit a jeho učení zakázal. 61 Synové Bahrama 

přivedli Sásánovskou říši  do občanské války.  62 Toho využil římský císař Carus 

k dobytí perského hlavního města Seleukia-Ktésifón.  

 

63 Další císař Diocletianus zahájil v Římské říši velké reformy. 64 Jmenoval svého 

přítele Maximiana spolucísařem a předal  mu  zodpovědnost  za  západní  část  

Římské  říše. 65 Diocletianus a  Maximianus  jmenovali  pak  své  podřízené  spo-

lucísaře  Constantia  a  Galeria. 66 Ti měli na starost chránit určitá ohrožená území, 

zároveň platili jako nástupci vládnoucích císařů.  67 Řím zůstal formálně hlavním 

městem Římské říše. 68 Nadřízení a  podřízení císařové však vybudovali jiná města 

za svá vládní sídla.  69 Celá říše byla rozdělena na čtyři mocenské oblasti. 70 Na 

východě bylo nutné bojovat proti perskému králi. 71 Diocletianovi se podařilo uza-

vřít výhodnou smlouvu pro Řím se Sásánovci. 72 Dále měl v úmyslu provést dů-

kladné reformy v Římské říši. 
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ČÁST DRUHÁ                                Kapitola 7 

 

1 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování 

zahlaď moje nevěrnosti! 2 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám 

před sebou stále.  

3 Díky reformám se podařilo Diocletianovi vyvést impérium z krize. 4 Poté se vě-

noval obnově náboženské praxe. 5 Trval na přinášení obětí římským státním bož-

stvům i na sakrálním uctívání císařů, oživoval staré pohanské zvyky. 6 Přitom však 

představovali Židé a křesťané rušivý faktor. 7 Ne snad podněcováním nebo vzpou-

rami. 8 Zdráhali se toliko obětovat římským bohům, neboť je považovali jen za 

pouhé modly. 9 Poněvadž Židé nebyli moc početní a navíc žili ještě velmi roztrou-

šeně, směřovala Diocletianova zloba na křesťany. 10 Počet křesťanských věřících 

stále rostl a stala se z nich významná náboženská skupina. 11 Diocletianus a jeho 

podřízený spolucísař nařídili zničení křesťanských modliteben a spálení křesťan-

ských spisů. 12 Dále měli být všichni křesťanští biskupové, představení a presby-

teři zajati a mučeni 13 Na všechny, kteří se zdráhali obětovat císaři, čekal trest 

smrti. 14 Křesťané a ojediněle také Židé byli uvrhováni do vězení, posíláni do dolů, 

mučeni a popravováni. 15 Jediným důvodem byla jejich věrnost jednomu pravému 

Bohu. 16 Křesťané a Židé měli mnoho společného, co se týče jejich věrnosti Bohu 

a odmítání kultu císaře. 17 Přes tyto společné body si však nenašli k sobě cestu. 

18 Spíše naopak, čím více času přešlo, tím více rostlo jejich nepřátelství. 19 Přitom 

se nešetřilo obviněními, zesměšňováním a nadávkami; v tom byli křesťané ještě 

jízlivější než Židé. 20 V takovém ladění uspořádali biskupové a presbyteři ze zá-

padní části říše společné setkání. 21 Chtěli se dohodnout na jednotném stanovisku 

ohledně vztahu k pohanům. 22 Přitom zosnovali ale také usnesení týkající se Židů 

a vzájemného spolužití. 23 Podle těchto usnesení nesměli křesťané uzavírat se Židy 

manželství, stolovat s nimi nebo si jimi nechat požehnat plody pole. 24 Doposud 

probíhal společný život v těchto západních provinciích ještě takřka harmonicky, 

alespoň ne nepřátelsky. 25 Tato usnesení tomu však učinila konec. 

 

26 Nyní se vraťme k císaři Diocletianovi a jeho nástupci Galeriovi. 27 Po odchodu 

Diocletiana do ústraní se jeho nástupce Galerius nechvalně vyznamenal masivním 

pronásledováním  křesťanů.  28 Nato  však  těžce  onemocněl.  29  Nemoc  u  něho  

zřejmě způsobila změnu smýšlení. 30 Již téměř na smrtelné posteli vydal výnos, 

kterému křesťané vděčí za ukončení pronásledování. 31 K údivu svého okolí svěřil 

Galerius sebe i celou říši do modliteb křesťanů. 32 Pro křesťany nastal čas oddechu 

a také Židé profitovali z nově vzniklé situace. 33 Křesťanská společenství se rychle 

zotavovala a rozrůstala, poněvadž nemoc a smrt císaře byly interpretovány jako 

Boží zásah ve prospěch křesťanů.  
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34 Po Galeriově smrti vypukly boje o nástupnictví. 35 Z těchto bojů vyšel jako vítěz 

Konstantin. 36 Konstantin choval zvláštní sympatii pro křesťanství. 37 Důvodem 

bylo zřejmě bájemi obestřené vítězství nad jeho rivalem Maxentiem u řeky Tibery 

v blízkosti Říma. 38 Své  vítězství  připisoval  vizi  křesťanského  symbolu  kříže 

a zaslíbení, že v tomto znamení zvítězí. 39 Poté doufal, že bude vítězit vždy, pokud 

se přikloní ke křesťanství. 40 Někteří rádci z jeho blízkosti ho v tomto názoru utvr-

zovali. 41 Tak začal pohanský císař sympatizovat s křesťanstvím a upřednostňovat 

jej. 42 Křesťané to cítili a užívali nově získané svobody, plni radosti. 43 Ale již brzy 

se našli představení, filozofové i biskupové, kteří svým učením tuto radost zakalili 

a zahalili učení Tóry a Evangelia do určitého závoje. 44 Sotva si tedy křesťané 

vybojovali konečně svobodu vyznání k Bohu a Ježíši, už se museli obávat věřících 

z vlastních řad; neobešlo se totiž bez následků, když někdo svou víru a naději 

formulovat „nesprávně“, když někdo nosil v srdci „nesprávnou“ představu o Bohu 

a Ježíši. 45 Čím více se křesťané mezi sebou přeli, tím rozhodněji požadoval císař 

jednotu v záležitostech víry. 46 Jako pohan nemohl samozřejmě pochopit, že Bůh 

je větší než všechny představy, které si o něm může někdo udělat, a že každý 

křesťan má skrze Ježíše z Nazaretu vlastní přístup k Bohu. 47 Ale bohužel to ne-

poznali ani biskupové, kteří chtěli na právě získané svobodě vybudovat svou au-

toritu a moc, přičemž vnucovali věřícím své vlastní představy a učení. 48 Rychle 

zaměnili své chování pokorných sluhů na arogantní vládce. 49 Nyní tedy nebyla 

v křesťanství až tak důležitá ponaučení, jak by se mělo žít, modlit, udílet almužny, 

nastavit druhou tvář a milovat bližního; důležitější byly sofistické pojmy o Bohu, 

božstvech, víře a pravdách víry. 50 Horlivci se stále více rozohňovali, místo jed-

noty byla podněcována nenávist, rozdělení se zdálo být nevyhnutelné.  

 

51 Avšak pohanský císař Konstantin netrpěl žádné rozdělení. 52 Povolal shromáž-

dění biskupů, vnutil jim vyznání víry, sesadil ty, kteří se nechtěli podřídit, a poslal 

je do vyhnanství. 53 V praxi se šlapalo po všem, co bylo hlásáno jako Tóra a Evan-

gelium; chování křesťanů se ničím nelišilo od chování pohanů, dokonce je křes-

ťané překonávali ve zlomyslnosti.  54 V rámci křesťanství se zavedly převratné 

novoty,  které  měly  věřícím Židům znemožnit  dobrovolné  přijetí  křesťanství. 

55 Zrušilo se slavení šabatu a zavedlo slavení neděle. 56 Velikonoce byly odděleny 

od slavnosti Pesach a přeloženy na jiný den. 57 Židovský kalendář byl nahrazen 

kalendářem slunečním. 58 Začalo  se  také  slavit  Ježíšovo  narození  dle  nového 

kalendáře. 59 Křesťanství se stalo státním náboženstvím. 60 Císař Konstantin se 

nechal  krátce  před  svou  smrtí  pokřtít.  61 Jeho  matka  Helena  nechala  stavět 

v Jeruzalémě křesťanské kostely. 

 

62 Po Konstantinově smrti vykonával zvláště jeho syn Constantius důraznou poli-

tiku pokřesťanšťování. 63 Mnozí klerici podlehli pokušení, které s sebou přineslo 
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nové postavení křesťanství. 64 Zneužívají nově získaného postavení, obohacují se 

a upadají do pohanského způsobu života. 65 Většina křesťanů je tím rozhořčena, 

ale tento vývoj se již nedá zastavit. 66 Úřadující církev se vzdaluje stále zřetelněji 

apoštolské životní praxi a je stále více protižidovsky zaměřená. 67 Křesťané usilu-

jící o obnovu a návrat k učení Evangelia jsou vytlačováni stranou nebo úplně vy-

loučeni z církve. 68 I když se stále ještě velká část křesťanů drží učení a požadavků 

Ježíše, ukazuje církev a klérus navenek úplně jinou tvář. 69 Hierarchická struktura 

úřadující církve odpovídá politickým strukturám Římské říše, kodex prokazování 

úcty se řídí kultem císaře. 70 Byla vytvořena liturgie, která připomíná spíše císař-

skou dvorní  ceremonii  než  Ježíšovu  Poslední  večeři.  71 Židé jsou stále častěji  

démonizováni v nenávistných kázáních jako „vrazi Boha“. 72 Vypadá to,  jako by 

novopečení křesťanští mocnáři chtěli vyhladit Židy, aby jim nic nepřipomínalo 

Žida Ježíše a jeho způsob života. 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                 Kapitola 1 

 

1 Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, 

který mě nenávidí, před tím bych se ukryl. 2 Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh 

a přítel! 

3 Jako když běsnící mořské vlny při pořádné bouřce narážejí na břeh, stejně tak 

divoce dorážejí  cizí  národy  a  kmeny  na  hranice  etablovaných  říší. 4 Frankové 

a Alemani obsadili části Římské říše, zatímco na severní hranici perské říše se 

objevili Chionité. 5 V Římské říši probíhaly kromě toho i vnitřní třenice. 6 Con-

stantius porazil v bitvě u Mursy svého usurpátora Magnentia. 7 Po konečném ví-

tězství  nad Magnentiem  u Mons Seleucus  vládl Constantius v celé  Římské říši. 

8 Aktivně se účastnil sporu o pravé křesťanské vyznání víry a zasloužil se o vy-

hoštění Atanáše. 9 V křesťanských kruzích došlo k rozepřím mezi přívrženci Aria 

na straně jedné a přívrženci Atanáše na straně druhé. 10 Constantius se však musel 

věnovat obraně své říše, pokud nechtěl připustit, aby ji napadající kmeny rozdělily 

na malé části. 11 Porazil Alemany a uzavřel s nimi mírovou smlouvu, nepodařilo 

se mu však situaci zcela uklidnit.  12 Nechal popravit svého možného rivala na 

císařskou hodnost Constantia Galla. 13 Vojevůdce Juliana prohlásil Constantius za 

Caesara západní části Římské říše. 14 Krátce nato revoltovaly vojenské oddíly 

v Galii proti Constantiovi a prohlásily Juliana císařem. 15 Než mohlo dojít k bitvě 

mezi armádami Constantia a Juliana, Constantius náhle překvapivě zemřel. 

 

16 Julianus se stal samovládcem celé říše. 17 Jedním ediktem zrušil vyhnanství 

křesťanských učenců. 18 Na základě toho se mohl vrátit taky Atanáš jako biskup 

do Alexandrie. 19 Nezůstal tam nečinný, ale povolal koncil do Alexandrie, aby 
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zasáhl proti arianismu.  20 Císař Julianus se distancoval od křesťanství a začal 

podporovat  pohanství. 21 Jeho  přátelský  postoj vůči Židům probudil v tomto 

roztříštěném národě mnoho nadějí. 22 Julianus dokonce plánoval znovu vystavět 

židovský Chrám v Jeruzalémě.  23 Některé  Židy  jeho přátelský  postoj povzbudil 

a podnítil k tomu, aby násilně zakročili proti křesťanům. 24 Toto nepřátelské cho-

vání se hluboce vrylo do paměti křesťanů a vyvolalo v nich myšlenky na pomstu. 

25 Císař Julianus, známý jako filozof a vojevůdce, však brzy ztratil překvapivě 

svůj život v boji  proti Peršanům.  26 Jeho neočekávaná smrt znamenala konec 

židovských snů, stejně jako postupný úpadek pohanství a s ním spojených rituálů. 

27 Protože v konstantinovském  rodě  nebylo nástupce,  byl prohlášen za císaře 

vážený vojenský komandant Jovianus, vyznávající křesťanství. 28 Křesťané po-

stupně získali převahu v Římské říši. 29 To využili k tomu, aby zasadili smrtelný 

úder pohanství a utlačovali Židy; zápolili však i mezi sebou v záležitostech víry. 

30 Tak  se  stali  z  pronásledovaných  pronásledovatelé,  a  to  ne  zrovna  nejohle-

duplnější. 

 

31 V  souvislosti  s  křesťanstvím  bychom  se  měli  zmínit  i  o  jednom  muži víry 

a misií. 32 Jedná se o biskupovi Gótů nazývaném Wulfila. 33 Chtěl svým věřícím 

přiblížit co nejvíce Boží slovo. 34 Navrhl proto nové písmo, aby mohl přeložit 

Bibli do jazyka Gótů. 35 Tímto způsobem umožnil šíření Božího slova mezi cizí 

kmeny a národy. 36 To bylo velmi důležité pro pokřesťanštění nově přicházejících 

národů. 37 Také jistý Hieronymus, to jest Jeroným, pojal úmysl přeložit Bibli do 

latiny. 38 Z toho důvodu přesídlil dokonce do Judska. 39 Tak si Hospodin najde 

vždy prostředky a cesty, jak poslat své slovo do světa. 40 Je zřejmé, že celá země 

má být naplněna poznáním Boha. 41 V současné době jsou to křesťané v Římské 

říši, kteří pohánějí tento záměr kupředu. 42 Bohužel s tím souvisejí i politování-

hodné okolnosti, ale o tom něco později. 

 

43 Věnujme se nyní světským vládcům v Římské říši. 44 Císař Jovianus uzavřel mír 

s Peršany a přenechal jim pět provincií. 45 Také on překvapivě zemřel po roční 

vládě. 46 Jeho nástupcem byl prohlášen Valentinianus. 47 Tento stanovil krátce po 

nástupu na trůn svého bratra Valense za spolucísaře. 48 Bezpečí v Římské říši však 

bylo ohroženo. 49 Na hranicích docházelo stále častěji k boji proti pronikajícím 

cizím národům. 50 Uvnitř říše zuřil duchovní boj mezi rivalizujícími křesťanskými 

proudy.  51 V tomto boji se používaly často světské prostředky.  52 Tak bylo na 

denním  pořádku sesazení a vyhnání jinak smýšlejících.  53 Po několika synodách 

a koncilech se začal prosazovat stále zřetelněji určitý křesťanský směr. 54 Ariáni 

byli postupně přehlasováni, vyhnáni a prohlášeni za heretiky. 55 Podobně se vedlo 

i jiným křesťanským skupinám, které nechtěly přijmout Atanášovo vyznání víry. 
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56 Na koncilu v Konstantinopoli bylo křesťanství s konečnou platností definováno 

jako trinitární učení a prohlášeno autoritou císaře za oficiální náboženství Římské 

říše. 57 Císař Theodosius a císařové Gratianus a Valentinianus podepsali edikt sta-

novující závaznou podobu křesťanské víry. 58 Jinak smýšlející křesťané byli od té 

doby považováni za kacíře; také Židé a pohané ztratili svůj status. 59 Čím více 

křesťané upevňovali svou moc, tím jasněji ukazovali jinou tvář, než jak bylo ob-

vyklé v uplynulých dvou stoletích. 60 Trpícími jsou nyní jinak smýšlející křesťané, 

pohané a především pak Židé. 61 Jako by křesťané zapomněli, že za všechno, co 

dělá křesťanství křesťanstvím, vděčí výlučně Židům: Slovo a Tělo – Bible a Ježíš. 

62 Nejsou jim přitom vůbec vděčni, spíše naopak ještě více nepřátelští vůči Židům, 

házejí na ně špínu, nazývají je kořenem všeho zla a pronásledují je. 63 Svaté Písmo 

vykládají protižidovsky, způsobem přitaženým za vlasy; člověk by snad mohl 

myslet, že zde pokračuje ve svém díle Ježíšův pokušitel z pouště osobně. 64 Toho 

času žijí mnozí známí křesťanští učenci: Ambrož, Jan, Jeroným, Augustýn. 65 Ale 

nikdo se neujme věci Židů, nikdo je nechrání a není připraven se jich zastat. 66 Ně-

kteří biskupové popuzují dokonce své věřící, aby Židy vyháněli, ničili jejich sy-

nagogy a drancovali jejich majetek. 67 Jiní zase zabraňují tomu, aby císař učiněné 

bezpráví potrestal a nařídil nápravu. 68 Tehdy, před tři sta padesáti lety, křičela 

židovská lůza, nabádaná chrámovými kněžími, co se týče Žida Ježíše: „Ukřižuj 

ho!“ 69 Dnes křičí křesťanská chátra nabádaná některým biskupem: „Znič Žida, 

vyžeň ho, spal jeho modlitebnu!“ 70 Tehdy tekla kvůli protiprávnímu rozsudku 

Piláta nevinná židovská krev pro vykoupení lidstva z moci tmy. 71 Dnes teče na 

mnoha místech v Římské říši opět nevinná židovská krev. 72 Kéž ji přijme Hospo-

din jako zástavu za lepší, bohabojnou, mírumilovnou budoucnost světa! 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                  Kapitola 2 

 

1 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá 

mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! 2 Blaze těm, kdo 

bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. 

3 Západořímská říše upadá očividně do potíží. 4 Vpád Hunů do říše otevřel cestu 

jiným národům a kmenům. 5 Zatímco zaplavují barbaři různé provincie, mnozí 

lokální kmenoví vládci bojují proti sobě. 6 Římská správa byla nucena přesídlit do 

jistějších oblastí. 7 Z Mediolanu se přemístili do Ravenny, z Treveris do Arles. 

8 Císař Flavius Honorius podnikl různé pokusy zachránit to, co se ještě zachránit 

dalo. 9 Protože nebyl žádným nadaným stratégem, mohl nad ním jeho protivník, 

gótský vůdce Alarich, s lehkostí zvítězit.  10 Poté co Alarich se svým vojskem 

vydrancoval  Řím,  jeho  ambice  se  zvětšovaly.  11 Chtěl  dobýt  provincii  Africa. 

12 Na cestě tam ho však zastihla smrt. 
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13 Gótové poté táhli z Itálie do jižní Galie. 14 Jejich vůdcem byl Athaulf, bratr 

zemřelého  Alaricha.  15 Císaři  Honoriovi  se  konečně  podařilo  získat  Góty jako 

spojence.  16 Obdrželi  území  okolo  Tolosy,  kde  vzniklo  Tolosánské  království, 

kterému  vládl  král  Theodorich. 17 Západořímský  generál  Constantius  byl jme-

nován spolucísařem bezdětného Honoria. 18 Východořímský císař Theodosius 

však nechtěl Constantia uznat.  19 Constantius  ale  zemřel  po  sedmiměsíční  vládě 

a západořímská říše upadla opět do krize. 

 

20 Mezitím došlo ve východořímském hlavním městě Konstantinopoli, nazývaném 

také Nova Roma, k politickým a církevním neklidům. 21 Působil zde jako arcibis-

kup Jan z Antiochie, který byl známý svým řečnickým uměním. 22 Jeho kázání 

byla velmi protižidovská, dokonce nešetřila ani žido-křesťany. 23 Jan podporoval 

přívržence Origena, na jehož spisy byl vydán církevní zákaz. 24 Po střetu s matkou 

mladého Theodosia byl Jan jako konstantinopolský arcibiskup sesazen. 25 To vy-

volalo ve městě neklid, při kterém byla spálena i Meggale Ekklesia. 26 K ochraně 

proti Hunům nechal císař Theodosius vystavět novou zeď okolo rozšířeného 

města Konstantinopole. 27 Nechal zavřít i Diův chrám v Olympii a zakázal ofici-

ální olympijské hry, které zapověděl jako císař už jeho stejnojmenný praotec. 

28 Theodosius vydal mnoho nových zákonů, které byly zčásti protižidovské, i když 

židovství platilo jako povolené náboženství. 29 Byla zakázána smíšená manželství 

s  Židy  a  v  dědických  záležitostech  byly  upřednostněny  pokřtěné  děti. 30 Další 

zákon zakazoval Židům vydržovat si otroky, protože byli často nuceni k obřízce. 

31 Theodosius zakázal mimo to i stavbu nových synagog a později legalizoval pře-

stavbu synagog na kostely. 32 Židovský patriarcha Gamaliel byl sesazen. 33 Daň 

pro židovského patriarchu  byla přeměněna na daň císaři,  úřad sanhedrinu byl 

oficiálně zrušen. 

 

34 Protižidovské  zákony  motivovaly  mnicha  Barsaumu  ze  Samosaty  ke zcela  

nekřesťanskému jednání. 35 Se svými militantními přívrženci ničil synagogy a vy-

háněl Židy pryč z Jeruzaléma. 36 Jeruzalém a Erec Izrael byly cílem mnoha křes-

ťanských poutníků. 37 Putovala tam také Theodosiova žena, císařovna Eudocia, 

a přenesla relikvie mučedníka Štěpána do Konstantinopole. 38 Eudocia podporo-

vala stavbu křesťanské vyšší školy v Konstantinopoli, na které mohli vyučovat jen 

docenti pod státním dozorem. 39 V této škole vznikla sbírka zákonů, která shro-

mažďovala v chronologické posloupnosti všechny zákony vydané od Konstantina 

po Theodosia. 40 Takzvaný Theodosiův kodex převzala i západořímská říše. 41 Tam 

se stal císařem šestiletý Valentinianus, syn zemřelého Constantia. 42 Valentinianus 

se později oženil s dcerou Theodosia a přesídlil opět z Ravenny do Říma. 
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43 V částech Sásánovské říše došlo k pronásledování křesťanů, poté co biskup 

Abdas ze Susy nechal zničit zoroastrický chrám. 44 Vypukla nová římsko-perská 

válka, kterou ukončili Theodosius a Bahram mírovou dohodou. 45 Řím musel pla-

tit Peršanům tribut za ochranu Kavkazu před možným vpádem Hunů. 46 Židé 

v Mezopotámii stáli v římsko-perských válkách na straně Peršanů. 47 Docházelo 

však k častějším konfliktům mezi nimi a zoroastriskými kněžími.  48 Přesto  se 

dařilo náboženského životu v židovských pospolitostech. 49 Také jejich duchovní 

centra v Suře a Pumbeditě zažívala rozmach.  

 

50 V západořímské říši je už nějaký čas zakázáno ničit synagogy. 51 Křesťanský 

teolog Augustýn z Hippa zdůrazňuje nezbytnost Židů v Božím plánu. 52 Křesťanští 

vůdci by měli chránit židovská společenství, aby na jejich příkladu ukázali nadřa-

zenost  křesťanství.  53 Jiný  teolog,  Jeroným,  se  zasazuje  o  zničení  židovství. 

54 V Betlémě  přeložil  do  latiny  Tanach,  který církev označuje jako Starý zákon. 

55 Kanonizovaný Nový zákon přeložil na základě existujícího  překladu  Vetus  

Latina  do běžné  latiny. 56 Jeroným přeložil a přepracoval také druhý díl kroniky 

Eusebia z Caesarey – historický přehled  od stvoření  až  po  dobu  křesťanství 

jakožto povoleného náboženství.  

 

57 Mezitím povolal východořímský císař Theodosius církevní koncil do Efezu. 

58 Na něm bylo zavrženo  učení  konstantinopolského  arcibiskupa  Nestoria o 

dvojí  přirozenosti Ježíšově; Maria byla označena za „bohorodičku“. 59 Také pela-

gianismus, který popírá dědičnou vinu, byl odsouzen jako hereze. 60 Nestoriánská 

církev ve východní Asýrii  však  koncilní  závěry neuznala  a  odtrhla  se.  61 Tak 

nemohl ani císař prosadit náboženskou jednotu v Římské říši.  62 Na stáří sympa-

tizoval Theodosius s monofyzitismem. 63 Toto  učení,  které  neuznává  lidskou, 

ale  jen  božskou  přirozenost  Ježíše, bylo prosazeno na dalším koncilu v Efezu. 

64 Mnozí církevní představitelé s tím však nesouhlasili, a tak došlo k dalšímu dě-

lení církve. 65 Římský biskup Lev označil tento koncil za „synodu lupičů“.  

 

66 Po smrti císaře Theodosia se stal jeho nástupcem Marcianus. 67 Vandalové do-

byli Kartágo a ovládli celou provincii Africa. 68 Velká část Hispánie se dostala pod 

kontrolu Svébů. 69 Anglosasové se stali vládci v Británii. 70 Jen ještě Galii obhájil 

úspěšně  římský  generál   Aetius   před  expanzí  Vizigótů,  Franků  a Burgundů. 

71 V důsledku stěhování  národů  se  za  Valentiniana  rozpadala  západořímská  

říše  stále  více. 72 Budoucnost se nezdá být nijak slibná. 
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ČÁST TŘETÍ                                  Kapitola 3 

 

1 Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkli-

čuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. 

2 Říše Hunů posílila a hraničila s oběma částmi Římské říše. 3 Hunský vůdce Attila 

bojoval proti východořímské říši především kvůli neplacení tributu. 4 Docházelo 

ale také stále častěji ke konfliktům mezi Huny a západní části říše. 5 V bitvě na 

Katalaunských polích odrazil Huny římský generál Aetius, podporován Vizigóty. 

6 Vizigótský král Theodorich padl v boji a jeho nástupcem se stal Thorismund.  

7 Attila  atakoval  poté  ještě  jednou  severní  Itálii  a  chtěl  táhnout  proti  Římu.  

8 V jeho úmyslu mu však zabránily jak východořímské útoky, tak i morová epide-

mie. 9 Někteří jsou toho mínění, že Řím vděčí za svou záchranu setkání Attily 

s římským biskupem Lvem. 10 Po Attilově smrti ztrácela říše Hunů na své síle, 

a doposud podmaněné germánské kmeny převzaly vládu nad tímto územím. 

 

11 V Chalcedonu se uskutečnil nový koncil. 12 Zúčastnilo se ho asi šest set biskupů. 

13 Byl zde rozhodnut dlouholetý spor ve vztahu mezi božskou a lidskou přiroze-

ností Ježíše. 14 Učení o svaté Trojici bylo prohlášeno za dogma. 15 Církve z Egypta, 

Svaté země a Sýrie s formulací nesouhlasily. 16 Došlo tak k odtržení orientálních 

církví. 17 V závěrech koncilu spatřovaly návrat k nestorianismu. 18 Západní 

Syřané,  stejně  jako  egyptští  Koptové,  považovali  totiž  božství  a  člověčenství  

Ježíše za jednu přirozenost. 19 Východní Syřané se odtrhli od říšské církve kvůli 

nestorianismu již dříve. 20 Na koncilu se hovořilo kromě formulování vyznání víry 

také ještě o jiných tématech. 21 Jedním z nich bylo také mnišství, rozšířené přede-

vším na východě. 22 Existovali stylité v Sýrii, putující mniši nebo klášterní spole-

čenství spočívající na Pachomiově reguli. 23 Na západě žil Martin z Tours společně 

s jinými mnichy v poustevně před městem, a to ještě i po zvolení za biskupa.  24 Na 

východě se mniši postupně usazovali ve městech a chovali se často nedisciplino-

vaně. 25 Z toho důvodu byly kláštery podřízeny dozoru místního biskupa a mni-

chům byl zakázán volné vycházení z klášterů. 26 Celkově projednal chalcedonský 

koncil dvacet osm kánonů, přičemž ten poslední se stal kamenem úrazu jednoty 

říšské církve. 27 Podle něj mělo totiž náležet biskupům Říma a Konstantinopole 

stejné čestné postavení. 28 Římský biskup Lev byl striktně proti; trval na primátu 

Říma, přičemž se odvolával na založení římského křesťanského společenství 

přímo apoštoly. 29 Císař Marcianus však z politických důvodů potvrdil všechny 

závěry koncilu. 
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30 Po násilné smrti západořímského císaře Valentiniana zavládl v Římě chaos. 

31 Toho využili Vandalové k vyplenění Říma. 32 Z římského pověření bojoval vi-

zigótský král Theodorich, syn Thorismunda, proti Svébům a zabránil jejich dal-

šímu  pronikání  do  Hispánie. 33 V západořímské  říši  došlo  k rychlému  střídání  

císařů, což vedlo k nestabilitě říše. 34 Na východě byl provolán novým císařem 

vojenský vůdce Flavius Valerius Leo a byl korunován konstantinopolským patri-

archou. 35 Císař Leo velel potom společné operaci flotil východního a západního 

Říma proti Vandalům, ale bez úspěchu. 36 Vizigótský král Theodorich byl odstra-

něn svým bratrem Eurichem. 37 Ostrogótským králem se stal jistý Theodorich, 

který sjednotil gótské skupiny. 38 Po uzavření dohody s Góty z Thrákie představo-

vali Ostrogóti pro Konstantinopol nebezpečí. 39 Na císařský trůn zde nastoupil 

vojevůdce z Isaurie, který přijal řecké jméno Zenon. 40 Zenonovi se podařilo sta-

bilizovat východořímskou říši diplomatickými prostředky. 41 Poslal do Kartága 

delegaci, která měla vandalského krále Geisericha proklamovat za nezávislého 

vládce provincie Africa. 42 Tím postupně ustalo pirátství Vandalů.  

 

43 Na západě došlo k vojenskému povstání, při kterém sesadil germánský voje-

vůdce Odoakar západořímského císaře Romula. 44 Zenon, který si nedělal o zmen-

šenou západořímskou říši velké starosti, uznal Germána Odoakara za vládce Itálie. 

45 Odoakar však chtěl více: pronajal si od Vandalů Sicílii a dobyl Dalmácii. 46 Cí-

sař Zenon poslal proti němu nejprve kmen Rugiů a po jejich neúspěchu Ostrogóty. 

47 Tak se Zenon zbavil nebezpečného ostrogótského krále Theodoricha. 48 V cír-

kevní politice začal Zenon s pronásledováním pohanských filozofů v Alexandrii. 

49 Chtěl přivést egyptskou monofyzitskou církev opět k církvi konstantinopolské. 

50 Kvůli tomu byl uzavřen kompromis, který jednoduše přehlížel sporné body kon-

cilu v Chalcedonu. 51 Následně vyhlásil římský biskup Felix církevní klatbu na 

konstantinopolského patriarchu Akakia. 52 Theodosiovské protižidovské zákony 

se začaly uplatňovat i proti Samaritánům. 53 Proto došlo v Samařsku k povstání 

při kterém bylo vyhlazeno vícero křesťanských pospolitostí. 54 Po potlačení po-

vstání nechal císař Zenon přestavět samaritánský chrám na hoře Gerizim v křes-

ťanský kostel. 

 

55 Vandalský král Hunerich, syn Gaisericha, svolal do Kartága církevní koncil, 

který vydal usnesení, že se má povolit jen ariánská varianta křesťanské víry. 56 To 

zaplatilo mnoho tradičních křesťanů, jak ortodoxních, tak katolických, svým ži-

votem. 57 Také v Arménii, první zemi, která prohlásila křesťanství za státní nábo-

ženství, došlo k církevním a politickým změnám. 58 Po římsko-perských válkách 

připadla velká část Arménie pod Persii. 59 Perský král Jazdkart utlačoval arménské 

křesťany. 60 Chtěl zavést v celé perské říši zoroastrismus a porazil křesťanskou 

arménskou šlechtu v bitvě u Avarayr. 61 Přesto si Arméni udrželi svou křesťanskou 
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identitu. 62 Na synodě v Beth Lapat byla prohlášeno jako zavazující nestoriánské 

učení  pro křesťany v perské říši.  63 Vizigóti porazili  v Galii francké kmeny. 

64 Obrat  nastal,  jakmile  se  Chlodvík z rodu Merovejců  stal franckým králem. 

65 Chlodvík  porazil  v  Galii  římského  vojevůdce  Syagria  a  založil  tam  Franc-

kou  říši.  66 Ostrogóti  pod vedením Theodoricha  byli v Itálii  úspěšní a usmrtili 

v Ravenně Odoakara. 67 Po císaři Zenonovi následoval Anastasios, který sympa-

tizoval s monofyzitismem. 68 Z toho důvodu poslal římský biskup Gelasius císaři 

písmo, ve kterém zdůrazňoval svou nadřazenou autoritu v náboženských otáz-

kách. 69 Gelasius zavedl do církve svátek „Očišťování Panny Marie“, který byl na 

východě nazýván „Svátek setkání“. 70 Císař Anastasios potvrdil ostrogótského 

krále Theodoricha za vládce v Itálii. 71 Francký král Chlodvík byl pokřtěn bisku-

pem Remigiem. 72 V protikladu k jiným germánským vládcům se jeho přijetí křes-

ťanství událo ne v ariánské, ale v katolické formě. 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                  Kapitola 4 

 

1 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. 

2 Po rozpadu západořímské říše se východní část stabilizovala a rozvinula se ve 

velmoc, nazývanou Východní Řím nebo Byzanc. 3 Východořímský císař vládl nad 

velkým územím Panonie, nad Malou Asií až po Egypt, stejně jako i nad částmi 

Mezopotámie. 4 Po šedesátiletém období míru došlo k vojenskému konfliktu mezi 

císařem Anastasiem a perským králem Kavádem. 5 Po uzavřeném příměří nechal 

Anastasios vystavět v Daře, přímo na syrsko-perské hranici, pevnost. 6 Králové 

nových západních říší se východořímskému císaři podrobili jen na oko, ve sku-

tečnosti panovali samostatně. 7 Ostrogótský král Theodorich chtěl sjednotit ger-

mánské kmeny, mimo jiné i příbuzenskou politikou. 8 Své dcery provdal za vizi-

gótského a burgundského následníka trůnu, svou sestru do vandalské dynastie. 

9 Sám Theodorich se oženil se sestrou franckého krále Chlodvíka. 10 Když se však 

Chlodvík přiklonil ke katolicismu, zhatilo to Theodorichův plán o germánském 

svazku postaveném na arianismu. 11 Chlodvík porazil Alemany a Durynky a táhl 

na Vizigóty. 12 Určil Paříž za hlavní město Francké říše namísto Soissons. 13 Císař 

Anastasios propůjčil Chlodvíkovi titul ctihodného konzula. 14 Poté co vizigótský 

král Alarich padl v boji proti Chlodvíkovi, vystoupil Theodorich veřejně proti 

Chlodvíkově expanzi. 15 Galskou část vizigótské říše ovládli z větší části Fran-

kové. 16 Theodorich jako poručník císaře převzal vládu i nad Vizigóty. 17 Jeho 

mocenské území se rozprostíralo od Panonie po Hispánii. 18 Po Chlodvíkově smrti 

byla Francká říše rozdělena mezi jeho čtyři syny, kteří založili království s centry 

Paříž, Soissons, Remeš a Orleans. 19 V Byzanci nastoupil na trůn nový císař Jus-
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tinus. 20 Stavěl na diplomacii a snažil se ukončit rozdělení církve, vzniklé na zá-

kladě různých vyznání víry. 21 V neprospěch monofyzitů převzal vyznání víry řím-

ského  biskupa   Hormisdase.  22   Došlo   k  nové  vlně  pronásledování  áriánů  na  

východě. 23 Z tohoto důvodu poslal gótský král Theodorich nového římského bis-

kupa Jana do Konstantinopole. 24 Protože však biskup Jan nesplnil všechny poža-

davky Theodoricha, byl zatčen v Ravenně a brzy nato zemřel. 25 Ve stejném roce 

zemřel i Theodorich, který byl v náboženských otázkách považován za tolerant-

ního vládce. 26 Respektoval katolickou církev a rozkázal křesťanům v Ravenně, 

aby znovu postavili židovskou synagogu, kterou nechali vypálit. 

 

27 V Byzanci se stal po svém strýci Justinovi východořímským císařem Justi-

nianus. 28 Pokoušel se stejně energicky zavést jednotné římské právo. 29 Tak sto 

let po Theodosiánské sbírce zákonů vznikl Justiniánský právní kodex. 30 Nové 

zákony obsahovaly i přísné protižidovské zákony. 31 Židům bylo zakázáno vydr-

žovat si křesťany jako pracovníky a otroky, což jim znemožnilo zabývat se země-

dělstvím. 32 Druhý koncil v Orleans zakázal ve Francké říši manželství mezi Židy 

a křesťany. 33 Další koncil hrozil exkomunikací křesťanům, kteří by stolovali spo-

lečně s Židy. 34 Křesťané se nesměli vůbec setkat s Židy během pašijového týdne. 

35 Došlo k povstání Samaritánců pod vedením Juliana ben Sabar, který byl však 

potlačen císařskými vojáky. 36 Za Justinianovy vlády vzniklo mnoho křesťanských 

staveb, které měly sloužit jako ukázka preferovaného náboženství. 37 Jednou 

z nich je mariánský kostel na Chrámové hoře v Jeruzalémě. 38 Poškozený kostel 

Narození v Betlémě, kdysi postavený Konstantinem, nechal císař Justinianus vy-

stavět nově. 39 Vrchol Justinianovy stavební činnosti však představuje kostel Boží 

Moudrosti - Hagia Sophia - v Konstantinopoli. 40 Měl nahradit dřívější kostel po-

stavený Theodosiem, vypálený při jednom povstání proti Justinianovi. 41 Hagia 

Sophia převyšuje co do velikosti dokonce i nedávno postavený dle modelu Šala-

mounova Chrámu kostel svatého Polyeukta v Konstantinopoli. 

 

42 Perský král Kavád nabídl císaři Justinianovi svého syna k adopci, což však císař 

nepřijal. 43 Kavád chtěl prosadit v severní křesťanské provincii zoroastrismus, na-

čež vypukly nové boje s Byzancí. 44 V bitvě u Dary porazila východořímská říše 

Peršany. 45 Poté uzavřely obě velmoci, jak to samy nazvaly, „Věčný mír“. 46 Nyní 

se mohl Justinianus koncentrovat zaměřit na ztracená území západořímské říše. 

47 Jeho vojevůdce Belisarius si podmanil nejprve vandalskou říši v Africe. 48 Poté 

napadl  přes  Sicílii  východogótskou  říši  v  Itálii,  která  byla  oslabena  po smrti  

Theodoricha. 49 Po osmi letech porušili Peršané pod vedením Husrava mír uza-

vřený s Byzancí. 50 Sásánovci pronikli do Sýrie a dobyli byzantskou metropoli 

Antiochii nad Orontem, jejíž obyvatelstvo bylo již decimováno po dvojím země- 
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třesení. 51 Kromě přírodních katastrof oslabila obě velmoci morová epidemie. 

52 Postihla i samotného císaře Justiniana. 53 Po svém uzdravení se věnoval s větším 

nasazením náboženským otázkám. 54 Císař se velmi pokoušel o připojení mono-

fyzitů k říšské církvi, ale západní biskupové to opakovaně odmítli. 55 Justinianus 

potvrdil pět církevních patriarchátů: Řím, Konstantinopol, Alexandrii, Antiochii 

a Jeruzalém. 56 Ty měly zajišťovat jednotu církve, při nedorozuměních měl být 

svolán koncil. 57 Na západě došlo k rozšíření mnišství. 58 Církevní shromáždění 

v Agde zakázalo stavbu mužských a ženských klášterů v těsné blízkosti. 59 Asketa 

Benedikt z Nursie založil klášter u Cassina. 60 Mniši zde žili především ze země-

dělství,  klášter  byl  hospodářsky  soběstačný. 61 Důležitými  pilíři benediktýnské  

regule  byly  modlitba,  fyzická  práce  a  poslušnost. 62 V Římě  žil  učený  mnich 

a matematik skytského původu Dionysius Exiguus. 63 Přeložil církevní kánony 

z řečtiny do latiny a stanovil tabulku pro termíny Velikonoc. 64 Dionysius považo-

val za nepatřičné  používat  letopočet, který začínal nastoupením na trůn proná-

sledovatelem křesťanů Diokleciánem, a použil jako výchozí bod pro křesťanský 

letopočet narození Krista.  65 Již  dříve  se pokusil  vytvořit  křesťanský  kalendář 

teolog a dějepisec Eusebius z Cesarey. 66 Židé používali vlastní kalendář začínající 

stvořením člověka. 67 Církev nařídila, že Židé nesmějí slavit Pesach před křesťan-

skými Velikonocemi. 68 Křesťanské svátky ztrácejí postupně jakýkoliv vztah ke 

svým židovsk kořenům. 69 Sepisují se rabínské diskuze o ústní Tóře a židovské 

právo. 70 Rabínské spisy se nazývají Talmud. 71 Dřívější spisy takových diskuzí 

pocházejí z židovských škol v Erec Izraeli. 72 Pozdější, obsahově bohatší spisy 

vznikaly především v židovských akademiích v Babylónii. 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                 Kapitola 5 

 

1 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody! 

2 Národy se pokouší chránit nebo rozšířit své území. 3 Svět je v neustálém pohybu 

jako obrovské mlýnské kolo, které je poháněno proudem času. 4 Také vojevůdce 

Belisarius se nacházel díky císaři Justinianovi v neustálém pohybu. 5 Ten totiž 

posílal  zkušeného  vojevůdce  všude  tam, kde  byla  Byzantská  říše  v ohrožení. 

6 Belisarius přeorganizoval zpustošené vojsko. 7 Rekrutovali se jen svobodní, od-

vážní  muži, a to i z  podrobených  zemí. 8 Jak  bylo  už  dříve  zmíněno,  porazila  

Byzanc pod Belisariovým vedením Peršany v bitvě u Dary. 9 Po potlačení povstání 

lidu v Konstantinopoli byl Belisarius poslán proti Vandalům. 10 Po vítězství v Af-

rice ho však jeho protivníci obvinili, že se tam chtěl nechat provolat králem. 11 Po 

vojenských úspěších v Itálii byl obviněn ze stejných úkladů a povolán zpět do 

Konstantinopole. 12 Císařský vojevůdce Narses si tak mohl přisvojit vítězství nad 

Ostrogóty v Itálii. 13 Byzanc dobyla na Vizigótech jižní pobřeží Hispánie s městem 
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Carthago Nova a vytvořila zde provincii Hispania. 14 Tím se částečně postavilo 

staré Imperium Romanum opět na nohy.  

 

15 Belisarius ubránil císařské město Konstantinopol od útoků Avarů. 16 Tento 

stepní národ se v mnohém podobal Hunům, a proto byl také někdy i takto nazýván. 

17 Avarové museli táhnout na západ před Gök-Turky. 18 Nová říše Turků zničila 

společně s Peršany říši Heftalitů. 19 Při svém tažení na západ si Avaři podrobili 

zbylé Huny, jakož i jiné nomádské a některé slovanské kmeny. 20 Císař Justinianus 

zaplatil Avarům raději požadovaný tribut, než aby proti nim bojoval. 21 Východo-

římští diplomaté odvedli pozornost Avarů na Franckou říši. 22 Ale Frankové Avary 

porazili, a tak tito táhli zpět do Panónie. 23 Belisaria obvinili opět z pokusu o pře-

vrat proti císaři. 24 Věrný Belisarius a jeho císař Justinianus umírají ve stejném 

roce. 

  

25 Nový byzantský císař Justin, synovec Justiniana, se zdráhal nadále platit Ava-

rům tribut. 26 Mezitím se spojili s Avary Langobardi a společně porazili Gepidy. 

27 Blízké sousedství s Avary však neslibovalo nic dobrého, a tak Langobardi od-

táhli dále do severní Itálie. 28 S příchodem Avarů došlo i k posunu slovanských 

kmenů. 29 Římané je nazývali „barbaři“ nebo „sclaveni“. 30 Poté co Langobardi 

odtáhli  na  západ,  přišli  Slované  do  Panonie,  Noricy  a  Carantanu.  31  Mnohé  

slovanské  kmeny uprchly před Avary na jih a obsadily severní Řecko až po Tesa-

loniku. 32 Ani Slované či Avarové však nemohli dobýt toto druhé nejdůležitější 

byzantské město. 33 V protikladu k římské kultuře, která podlehla invazi cizích 

národů, přežívala řecká věda na východě dále. 34 Císař Justinianus sice zrušil po-

hansky laděnou filozofickou školu v Athénách, přesto však řečtí filozofové poží-

vali na křesťanských školách v Alexandrii stále ještě vysokého postavení. 35 Avaři, 

vedeni Khaganem Baianem, si podrobili většinu slovanských kmenů. 36 Slované 

se věnovali s oblibou zemědělství a osidlovali plodné části země. 37 Nomádští 

Avarové měli ve zvyku u nich přezimovat a brát si pro sebe jejich ženy. 

 

38 Langobardi začali zemědělsky obdělávat půdu v severní Itálii. 39 Centrem říše 

Langobardů se stalo bývalé římské vojenské město Pavia. 40 Langobardští vévo-

dové si zvolili za svého krále Authariho, který přijal jméno Flavius. 41 Leovigild, 

král Vizigótů vyznávající arianismus, oženil svého staršího syna Hermenegilda 

s franckou princeznou katolické víry. 42 Hermenegild měl vládnout v jižní části 

vizigótské říše se sídlem v Seville. 43 Protože většina obyvatelstva vyznávala ka-

tolickou víru, přestoupil také on ke katolicismu. 44 Došlo k revoltě Hermenegilda 

proti jeho otci; povstání bylo poraženo a Hermenegild zajat. 45 Po smrti Leovigilda 

nastoupil na vizigótský trůn jeho mladší syn Rekkared. 46 Také on však konverto-

val ke katolicismu. 47 Jeho konverze zapříčinila spiknutí v ariánských kruzích, 
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které však Rekkared úspěšně potlačil. 48 Povolal koncil do Toleda. 49 Ale nepřed-

bíhejme v církevních záležitostech, nýbrž se pokusme vylíčit je pěkně popořádku.  

 

50 Císař  Justinianus  dal  svolat druhý koncil  do  Konstantinopole,  hlavně  kvůli 

sporným teologickým spisům  tří  teologů.  51 Koncilu  se  účastnili patriarchové 

z Antiochie a Alexandrie; římského biskupa Vigilia, stejně jako i jeruzalémského 

patriarchu, zastupovali vyslaní legáti. 52 Sporné spisy byly nakonec označeny za 

heretické. 53 Západní biskupové, především z Itálie, v tom viděli vítězství mono-

fyzitů a nesouhlasili se závěry tohoto koncilu. 54 V Tours byl zvolen biskupem 

Georgius Florentius, který přijal jméno Řehoř. 55 Byl dějepiscem a napsal vícero 

historických děl, mezi jinými i franckou historii sahající až k bojům Chlodvíko-

vých nástupců. 56 Tato francká dynastie vděčí za své jméno „Merovejci“ Chlodví-

kovu praotci Merowechovi. 57 Chilperich, jeden z Chlodvíkových vnuků, se snažil 

všemi možnými způsoby přinutit Židy k přijetí křtu. 58 Mnozí proto uprchli, na 

zbylé  čekal  výběr  mezi  křtem nebo  vypíchnutím očí. 59 Situace Židů se zhoršila  

i v říši Vizigótů.  

 

60 Nyní však zpět ke koncilu v Toledu. 61 Ten rozhodl o přijetí formule „filioque“ 

do  vyznání  víry.  62  Jiný  koncilní  závěr  předpisoval   křtít  děti  ze  smíšených  

křesťansko-židovských rodin. 63 Novým římským biskupem byl zvolen vážený 

Říman,  mnich  Řehoř. 64 Používal  titul  servus  servorum  Dei, to  jest  služebník  

služebníků Božích. 65 Řehoř určil, že se má titul pappas, to jest papež, používat 

výlučně pro  označení  úřadu  římského  biskupa. 66 Zakládal  také  nové  kláštery 

a propagoval benediktýnskou reguli. 67 Protože Langobardi ohrožovali další části 

Itálie, jednal s nimi Řehoř o placení tributu. 68 V Sásánovské říši došlo k povstání, 

při  kterém  zavraždila  šlechta   krále  Hormizda.  69  Jeho  syn  Husrav  prchl  do  

Byzance. 70 Císař Maurikios mu pomohl nastolit v Sásánovské říši opět pořádek. 

71 Byzanc musela čelit opětovným útokům Avarů a Slovanů. 72 Avaři se dostali až 

před Konstantinopol; brzy nato drancovali zase Byzantinci avarské území. 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                 Kapitola 6 

 

1 Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? 

2 Židé  žijí  stále  ještě  roztroušeni  po  celém  světě,  bez  domova,  bez  Chrámu.  

3 V babylonském městě Sura působí Mar bar Rab Chanan jako první gaon, to jest 

vedoucí židovské akademie. 4 V Persii vládne Husrav řečený Parvéz, do něhož 

vkládají Židé mnohé své naděje. 5 Jeho protějškem je v Konstantinopoli císař 

Maurikios. 6 Křesťanský svět je řízen z vícero center, hlavními jsou Řím, Kon-
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stantinopol a Jeruzalém. 7 Je to doba, ve které úřadují papež Řehoř v Říme, patri-

archa Kyriakos v Konstantinopoli a patriarcha Ámos v Jeruzalémě. 8 Na hranice 

etablovaných říší dorážejí stále nové národy a národnostní skupiny; tyto drancují, 

zabíjejí a pokoušejí se získat pro sebe více země a moci. 9 Na některých místech 

pustoší celá území, v jiných oblastech přepadávají a drancují jen města, někde 

jinde se mísí s domácím obyvatelstvem a usazují se tam. 10 Všechny velké říše 

verbují nové vojáky a posilují své armády, aby si zajistily hranice, získaly zpět 

ztracená území nebo dobyly území nová. 11 Také Židé slouží v armádách různých 

zemí a bojují za tamější vládce. 12 Židé jsou především v křesťanských částech 

světa vystaveni pronásledování a misijní činnosti. 13 V některých oblastech jsou 

na všedním pořádku křty z donucení. 14 Papež  Řehoř  se  sice  proti  tomu  rázně 

vyslovil a žádal o ukončení těchto praktik, přesto však Židům tato opatření nepři-

nášejí žádnou velkou změnu. 

 

15 Vládcové říší mají totiž jiné starosti. 16 Císař Maurikios vedl vícero úspěšných 

obranných válek proti Slovanům. 17 Za pomoc při obsazování trůnu dostal od per-

ského krále Husrava jako odměnu severní Mezopotámii. 18 Mauricius byl však 

zavražděn při vzpouře vojevůdce Fokase. 19 Poté nastoupil Fokas na byzantský 

trůn, avšak Husrav byl zásadně proti. 20 Tak začala perská invaze do římského 

teritoria. 21 Doposud  utlačovaná  říše  Avarů,  velký nepřítel Říma,  se tak mohla 

zotavit,  či  dokonce  zesílit. 22 Ale také Fokas  chtěl  upevnit  svou  moc  a hledal  

spojence na všech stranách.  23 Za tímto účelem  věnoval   nově  zvolenému papeži  

Bonifácovi pantheon v Římě. 24 Papež ho nechal přeměnit na kostel a zasvětit 

křesťanským mučedníkům. 25 Fokas se však i přes veškeré snahy neudržel dlouho 

na trůnu, zejména po ztrátě území ve válkách s Peršany. 26 Byl sesazen a Hera-

kleiovými vojáky zmrzačen. 27 Herakleios,  syn  správce Kartága, byl korunován 

v Konstantinopoli císařem.  28 Peršané využili  mocenské boje  a  střídání  císařů 

v Konstantinopoli k tomu, aby vpadli do Sýrie. 29 Nástupcem konstantinopolského 

patriarchy Tomáše se stal Sergios. 

 

30 Zatímco  v  západních  oblastech  Římské  říše  zuřil  bratrovražedný  boj mezi  

Merovejci Theudebertem a Theuderichem, dobyl perský vojevůdce Šachrbaraz 

Damašek. 31 To vzbudilo pozornost u veškerých Židů. 32 Viděli zde šanci uskuteč-

nit pomocí Peršanů svůj staletí přetrvávající sen – návrat do Jeruzaléma. 33 Pomá-

hali Peršanům rozličným způsobem a ti jim zase přislíbili, že se v případě vítězství 

mohou navrátit do Jeruzaléma. 34 Židé by bývali učinili vše, aby mohli žít opět 

v Jeruzalémě. 35 Vypukla mesiánská nálada, všude bylo cítit napjaté očekávání. 

36 Staletí trvající vyhnanství, utlačování, ponížení, zotročení, násilné pokřesťan-

štění, to vše vyvolalo u Židů volání po svobodě, boji a odplatě. 37 A skutečně se 

Peršanům podařilo dobýt Jeruzalém, s pomocí Židů. 38 Křesťanský svět utrpěl šok, 
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relikvie kříže byla odnesena do Persie. 39 Byly zničeny mnohé kostely, nespočet 

křesťanů přišlo o život. 40 Židé se o to také značně přičinili, za což je křesťané 

ještě více nenáviděli. 41 Po svém vítězství dodrželi Peršané svůj slib, avšak jen 

nakrátko. 42 Židům se přihodilo to stejné jako vždycky, spoléhali namísto na Hos-

podina na sebě a na své spojence. 43 Nejprve měli Židé povoleno usadit se v Judsku 

a Jeruzalémě. 44 Jeruzalém obdržel židovskou vládu, v jejímž čele stál Nehemjáš 

ben Hušiel. 45 Zavládla oslavná nálada, Židé osnovali velké plány, chtěli znova 

vystavět Chrám. 46 Ale následující události nevěštily nic dobrého. 

 

47 Peršané změnili velmi brzy své blahosklonné chování k Židům. 48 Kvůli nové 

orientaci  zahraniční  politiky a vyvíjení tlaku ze strany křesťanů opět zakázali 

Židům vstup do Jeruzaléma. 49 Když se později podařilo Herakleiovi dobýt zpět 

Jeruzalém, stali se Židé opět terčem násilí. 50 Navzdory přátelským slibům císaře 

se na nich křesťané mstili všemožným způsobem. 51 Vztah mezi Židy a křesťany 

poklesl pod bod mrazu. 52 Obě strany byly naplněny nepřátelstvím, rozhořčením 

a nenávistí. 53 Pro Židy neexistovalo nic horšího než znovu ztratit svou zaslíbenou 

zemi a vidět Jeruzalém, někdejší to slávu Izraele, opět obsazený cizáky. 54 A právě 

to byl přednostní cíl křesťanů; totiž vyhnat Židy z jejich věčného vlastnictví a 

držet je co nejdále od jejich svatého města. 55 Herakleios nechal znovu slavnostně 

přenést relikvii svatého kříže do Jeruzaléma. 56 Čím se křesťané stávali mocněj-

šími, tím více utrpení způsobovali Židům. 57 Také Židé nebyli o nic méně zlo-

myslnými a pokoušeli se křesťanům uškodit alespoň v malém. 58 Většinou však 

utíkali, aby si zachránili alespoň holý život. 59 Obě strany si navzájem způsobo-

valy  zlo,  a to ve jménu  stejného  Boha,  přesvědčeny,  že jednají  jeho  jménem.  

60 Protože se však odvolávaly na Boha, nenechala jeho odpověď na sebe dlouho 

čekat. 61 A byla zcela jiná, než se někdo odvážil doufat! 

 

62 Na jihovýchodě, v arabském místě Mekka, tvrdil v onen čas jeden muž, že ob-

držel nebeská poselství. 63 Tento muž se jmenoval Mohamed a pocházel z jedné 

mekkánské čeledi Kurajšovců. 64 Přišel na svět jako polosirotek, a když mu bylo 

šest let, zemřela i jeho matka. 65 Poté žil u svého dědy. 66 Tento však zemřel po 

dvou letech a Mohameda přijal jeho strýc Abu Tálib, vlivný obchodník. 67 Po ně-

jakém čase vedl již Mohamed karavany svého strýce. 68 Ve dvaceti letech vstoupil 

do služeb bohaté vdovy Chadídžy. 69 Ukázal se být úspěšným obchodníkem. 70 Ve 

dvaceti pěti letech se oženil s touto značně starší vdovou a měl s ní čtyři děti. 

71 Mohamed byl čestný, upřímný a pokorný muž. 72 Mekka byla známá jako ob-

chodní město a také poutní místo. 73 Svatyni v Mekce představovala známá Kaaba, 

která byla tehdy zasvěcena jednomu Bohu, ale kromě toho ještě stovkám malých 

božstev. 74 V Mekce žily některé židovské čeledi, existovala tam také křesťanská 

společenství. 75 Tato však byla Římem považována za heretická, protože používala 
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v liturgii apokryfní, církví neověřené spisy, a navíc pěstovala ještě jiné zvyklosti, 

které Řím neschvaloval.  

 

76 Mohamed  tvrdil,  že se  mu zjevil  anděl Gabriel  a předal  mu Boží poselství. 

77 Dle Mohameda se to poselství vztahovalo především na zjevení jednoho pra-

vého Boha a povolání Mohameda za proroka. 78 Na počátku se tomu Mohamed 

bránil a byl na pochybách o svém povolání, ale protože se setkání s andělem Gab-

rielem opakovala, přijal požadavek  vystoupit jako prorok. 79 A  tak  se  z  jednoho 

pochybujícího, ba  téměř  zoufalého  muže,  který  si  původně chtěl vzít život, 

stal časem sebejistý a nebojácný hlasatel přijatých poselství. 80 První věřící a pří-

vrženkyní byla jeho žena Chadídža.  

 

81 Hlavní sdělení Mohamedových kázání – proklamování Alláha za jediného 

Boha, který bude jednoho dne soudit svět – bylo mnohým obyvatelům Mekky 

trnem v oku. 82 Většina z nich žila totiž z přílivu poutníků, kteří se přicházeli po-

klonit do Mekky různým božstvům. 83 Jeho učení se zdálo být neslučitelné s tra-

dicemi Mekky.  84 Protože však Mohamed ve svém hlásání neúnavně pokračoval 

a získával také další přívržence, obrátilo se nepřátelství Mekkánců také i proti 

nim. 85 Někteří  z  nich  již  brzy  uprchli  z Mekky  a  také  sám  Mohamed  spolu  

s hrstkou svých přívrženců opustil město a šel do Jathrib. 86 Tam byla založeno po 

krátkém čase první muslimské společenství.  

 

87 Základy muslimského vyznání víry představovaly víra v Jednoho, jediného pra-

vého Boha, v anděly, v nebeská zjevení a proroky, poslední soud a Boží předurčení 

neboli vedení všech bytostí. 88 Mohamed předložil přijatá poselství také židovské 

a křesťanské straně. 89 Ty ho však nebraly vážně, naopak ho zesměšňovaly či se 

mu vysmívaly, předhazovaly mu neznalost svatých Písem a nevědomost či falšo-

vání biblického učení. 90 Je nutno zdůraznit, že Mohamed neuměl ani číst, ani psát. 

91 Také to  se stalo  podnětem k tomu, že jeho tvrzení byla bez okolků odmítnuta 

a jeho zjevení prohlášena za halucinace. 92 Zapuzen Mekkánci, odmítnut křesťany 

a Židy, ve jménu jejichž Boha věřil Mohamed hlásat, se tak nacházel na nejlepší 

cestě přijmout osud většiny proroků: posměch, pronásledování, smrt. 93 Avšak 

v Jathribu došlo náhle ke změně jeho údělu. 94 A tím také ke změně osudu těch, 

kteří ho odmítli: Mekkánci, Židé a křesťané. 95 Ve svých vizích měl totiž obdržet 

povolení k vedení války. 96 Nejprve přepadával Mohamed se svými stoupenci 

mekkánské karavany, než se mu podařilo po několika letech brilantní vítězství nad 

Mekkánci. 97 Tito poté přijali novou víru, Kaaba byla očištěna od obrazů bůžků, 

Mekka se stala svatým městem islámu. 98 Mezitím byla vyhnána první židovská 

čeleď z Jathribu. 99 O rok později následovalo vyhnání čeledi Banu Nadir. 100 Třetí 
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čeleď, Banu Quaryza, kladla odpor dvacet pět dnů. 101 Nakonec však byla pora-

žena, muži byli popraveni, ženy a děti prodány do otroctví. 

 

102 Počáteční sympatie pro Židy se u Mohameda a muslimů obrátila v nesnášenli-

vost, ba dokonce v nenávist. 103 Po Mohamedově smrti se nepřátelství muslimů 

proti Židům zmírnilo. 104 Také vztah ke křesťanům probíhal podobně. 105 Z počá-

teční sympatie vzrostlo nepřátelství poté, co křesťané označili Mohameda za fa-

lešného proroka. 106 Po odmítnutí jeho učení ze strany Židů a křesťanů změnil 

Mohamed do jisté míry globální směřování islámu. 107 Přistoupil k aktivní a ná-

silné islamizaci. 108 Rozličným  vládcům  a  známým  osobnostem nechal  napsat 

a posly doručit písma, v nichž je vyzýval k přijetí islámu. 109 Adresáti měli i se 

svými poddanými přestoupit k islámu. 110 Toto pozvání bylo také stále častěji sku-

tečně přijímáno, a tak rostl počet věřících. 111 Tam, kde pozvání dobrovolně přijato 

nebylo, napomáhaly meč a bojová odvaha muslimů. 112 Dobyvačná tažení islám-

ských  bojovníků  se  stávala  stále  odvážnějšími  a  úspěšnějšími.  113  Mohamed  

zemřel po těžkém utrpení, ale islám se rozšiřoval nehledě na to, dokonce ještě 

rychleji  než  předtím. 114 Podivuhodný  úspěch  islámských  bojovníků  je  ještě 

nepochopitelnější, když pomyslíme, že se jednalo o zcela nezkušené muže, co se 

státnictví a vedení armády týče, většinou o muže nevzdělané, kteří se mezi sebou 

ani neznali. 115 Byl to opravdový zázrak, že se hrstce beduínů, Arabů a barbarů 

podařilo přivést do úzkých všechny známé říše této doby a odejmout jim velké 

oblasti.   

 

116 Přinejmenším  nyní  si  měli  křesťané  vybavit  slova  Gamaliela,  který  tehdy 

ohledně Ježíšových učedníků a jejich hlásání řekl: 117 Pochází-li tento záměr a toto 

dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – 

nechcete přece bojovat proti Bohu. 118 Toto napomenutí, které si tehdy židovská 

velerada vzala k srdci, považovali křesťanští vůdci za nepodstatné. 119 Namísto 

toho pronásledovali muslimy ještě intenzivněji. 120 Ale brzy se situace obrátila. 

121 Muslimští bojovníci dobývali stále větší území perské říše stejně jako území 

slavného císaře Herakleia. 122 Islám se šířil jako stepní požár. 123 Nastalo do té 

doby nevídané masové obrácení k pravému Bohu, Stvořiteli světa. 124 Muslimové 

si podmanili částečně vojensky, zčásti šikovným vyjednáváním nespočetná perská 

města až po Egypt. 125 Brzy přišel na řadu také Jeruzalém. 126 Vojsko syrského 

kalifátu,  které  vedl  Abú  Ubajda, začalo  obkličovat  Jeruzalém,  avšak  přímo 

nezaútočilo. 127 Po šestiměsíčním obležení a zdlouhavých vyjednáváních předal 

patriarcha Sofronios město dobrovolně muslimům. 128 Dle dohody s kalifem Uma-

rem měli křesťané dovoleno vykonávat své náboženství pod podmínkou, že budou 

odvádět zvláštní daň muslimským úřadům. 
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129 Také Židé se mohli těšit určité míře autonomie. 130 Jen několik let po jejich 

vyhnání Peršany a křesťany a půl tisíciletí po zabrání Jeruzaléma Římany jim bylo 

opět dovoleno usídlit se v Jeruzalémě a Judsku. 131 Pro Židy nastala nyní přízni-

vější situace, než  jakou   zažívali pod  vládou  křesťanů,  a  to  i  přes  jejich strohé 

odmítnutí islámu a počáteční nepřátelství Mohameda vůči Židům. 132 Samotní 

muslimové neměli po Mohamedově smrti ani chvilku klidu. 133 Již brzy bojovali 

mezi sebou kvůli neshodám o Mohamedově právoplatném nástupnictví. 134 Vy-

střídalo se po sobě vícero kalifů, někteří z nich byli zavražděni. 135 Rozvinuly se 

různé tradice výkladu Koránu. 136 Vše to už tu vícekrát bylo: u Izraelitů po Jozuově 

smrti,  u  křesťanů  po událostech  o Letnicích.  137 Ale i přes  vnitřní  napětí,  boje  

o moc a války roste stále počet muslimů, jejich vláda zasahuje stále větší oblasti, 

přivlastňují si stále více moci a autority. 138 Stali se takřka přes noc jedním z roz-

hodujících aktérů světových dějin. 139 Vznikli takříkajíc z ničeho a stali se během 

jednoho desetiletí nejobávanějším protivníkem ještě zbylých světových mocností.  

140 Nemůžeme však popřít, že spousta lidí přijala dobrovolně islám a stali se z nich 

planoucí ctitelé Alláha. 141 Židům nastávají pod vládou muslimů trochu klidnější 

a jistější časy. 142 Křesťané reagují různě dle místa a síly vlastní říše. 143 Je zřejmé, 

že nastala zcela jiná doba, a bylo by záhodno, aby se nad ní důkladně zamysleli 

jak židovští, tak křesťanští vůdcové a následně přišli v modlitbě k Bohu pro radu. 

144 Budoucnost ukáže, zda a v jaké míře se jim to podaří. 

 

 

ČÁST TŘETÍ                                 Kapitola 7 

 

1 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. 2 Záměry Hospodinovy platí 

věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. 

3 Muslimští Arabové nadále dobývají nová území. 4 Perská říše, příliš oslabená 

dlouholetou válkou proti východořímské říši, jim také nezvládá nadále odolávat. 

5 Smrt Jazdakarta  znamená  konec  Sásánovské říše, přičemž sásánovský způsob 

myšlení a života přetrvává i po zániku této říše. 6 Křesťanští Arménové, zklamaní 

netolerantním přístupem konstantinopolského patriarchy, který jim nechce po-

skytnout svobodu víry, přijímají dobrovolně arabskou svrchovanost. 7 Núbijská 

království obstála před přílivem Arabů; mírovou smlouvou si zajistili křesťanskou 

nadvládu. 8 Arabové zabrali také Aksúmskou říši, přičemž se křesťanství udrželo 

v oblasti Etiopie. 

 

9 Byzanc, která považovala svou flotilu za neporazitelnou, byla ohromena překva-

pujícím vítězstvím arabské flotily u Phoinixu. 10 Z dobytých území proudí mnohé 

uloupené zboží do hlavního města kalifátu, které si rozdělují především příslušníci 

rodiny kalifa, což vede k nespokojenosti menších kmenů. 11 Pro ospravedlnění své 
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politiky se Uthmán, třetí zvolený kalif, odvolává na plnění vůle Alláha. 12 Tím je 

politická opozice deklarována jako vzpoura proti Alláhovi; společenské napětí 

roste, což nakonec vede k zavraždění Uthmána. 13 Po něm je zvolen čtvrtým kali-

fem Alí ibn Abí Tálib, bratranec a zeť Mohamedův. 14 Jeho zvolení rozpoutává 

první občanskou válku mezi muslimy. 15 Zatvrzelou protivnicí je Mohamedova 

poslední žena Ajša, která kolem sebe soustřeďuje velký zástup přívrženců, s nimiž 

táhne do boje proti Alímu. 16 Bitevním polem je Basra, kde Alí poráží své protiv-

níky a velkoryse odpouští Ajše. 17 Avšak Alího nepřítel Muávija, místodržitel Sý-

rie, se nevzdává. 18 Dochází k bitvě u Siffínu, načež Muávija přemluví Alího, aby 

přistoupil na jednání o rozhodnutí následnictví podle rozsudku Koránu. 19 Alího 

souhlas rozzlobí mnohé Cháridžovce, kteří se odtrhávají, což zase posiluje pozici 

Muávijy. 20 Muávija přiměl po vraždě Alího jeho následovníka Hasana, aby se 

vzdal úřadu kalifa. 21 Sám tak přebírá tento úřad, Hasan se mu zavazuje přísahou 

věrnosti. 22 Muávija ještě více zdůrazňuje božskou legitimaci své moci. 23 Tím se 

mu  podaří  jmenovat  syna  Jazída  za  svého  nástupce, čímž  se  stává  z  kalifátu 

de facto království. 24 Náboženství je stále více zneužíváno jako instrument pro 

politické účely. 

 

25 Přes vnitřní napětí pokračuje kalifát ve svých dobyvatelských taženích. 26 To 

brzy pocítí přístavní města Iberského poloostrova; Vizigóti obviňují především 

tamější Židy ze spiklenectví s Araby. 27 Arabové si brousí zuby na celou východo-

římskou říši. 28 Dobývají nejprve několik egejských ostrovů a měst, ale k pádu 

Byzance potřebují obsadit Konstantinopol, což se ukazuje jako tvrdý oříšek. 

29 Byzantská obrana používá při bránění města řecký oheň, což se ukazuje vedle 

zdánlivě nedobytných hradeb jako velmi efektivní. 30 Bitvu u Sebastopole však 

Umajjovci rozhodují ve svůj prospěch. 31 Také mocně opevněné Kartágo upadá 

do jejich rukou; kdysi kvetoucí město je úplně zničeno. 32 Vláda východního Říma 

v severní Africe tak patří minulosti. 33 Území kdysi mocné východořímské říše se 

zmenšilo na třetinu. 34 Ztrácí postupně svůj kosmopolitický charakter na úkor stále 

většího pořečtění společnosti. 35 Jen státnictví zůstává nadále dle římského vzoru. 

36 Kvůli stálé hrozbě vnějších nepřátel je nutná jiná organizace vojska. 37 Profesi-

onální vojsko financované z daní je nahrazeno regionálně organizovanými vojíny, 

kterým se na oplátku propůjčují příděly půdy. 38 Jsou vytvářeny takzvaná „the-

mata“, která řídí vojenští guvernéři.   

 

39 Mezitím se na území bývalé západořímské říše stabilizují nové říše především 

germánských přistěhovalců. 40 Vítězství v bitvě u Tertry dopomáhá majordomovi 

Pipinovi k získání vlády nad celou Franckou říší. 41 Také nové říše organizují své 

státnictví podle římského modelu. 42 Vládnoucí menšina se integruje a přejímá 
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životní styl většinových starousedlíků. 43 Do latiny, úředního jazyka bývalé Řím-

ské říše, stále více pronikají vulgarismy. 44 Jen málo lidí umí psát, téměř výlučně 

jsou to příslušníci kléru a šlechty. 45 Namísto papyru se stále více používá perga-

men. 46 Král Rekkeswinth podporuje vnitřní jednotu zákoníkem, který platí jak 

pro římské, tak pro germánské obyvatele vizigótské říše. 

 

47 Křesťanští mniši z Irska a Skotska, kteří provádějí misie u Anglosasů a Franků, 

se dostávají  do konfliktu  s  římskými misionáři vyslanými  papežem. 48 Jedná se 

o odlišnosti v liturgii a rituálech. 49 Tento problém řeší synoda ve Witby, která 

prosazuje římský církevní pořádek za právoplatný. 50 Křesťanští vůdci mají na 

zřeteli nejenom duchovní, ale i světské úkoly. 51 Křesťanské instituce podléhají 

příslušnému  vládci,  který  se  smí  dokonce  vměšovat i do duchovních záležitostí. 

52 Císař a králové si neponechávají pouze právo povolávat koncily, císař Konstans 

si dovoluje dokonce zajmout, zbičovat a poslat do vyhnanství úřadujícího papeže. 

53 Vládcové a šlechticové zakládají také mnoho klášterů, které poté využívají pro 

své hospodářské, vládcovské, a dokonce i duchovní zájmy.  

 

54 Na třetím koncilu v Konstantinopoli je monotheletismus oficiálně prohlášen za 

herezi. 55 Takzvaná Trullská synoda povolaná císařem Justinianem má negativní 

dopad na židovské obyvatelstvo. 56 Mimo jiné se křesťanští duchovní nesmějí ne-

chat ošetřit od židovských lékařů. 57 Papež Sergius nesouhlasí se závěry synody, 

ale musí ustoupit nátlaku císaře. 58 Také další koncil v Toledu vydává nelidské 

protižidovské zákony, které mají za cíl právoplatný zánik židovství. 59 Pod zámin-

kou nepřátelského spiknutí s muslimy vůči státu se Židům odebírají děti a jedná 

se s nimi jako s bezprávnými psanci. 60 Jako důvod jim je opětně předhazováno 

nařčení z bohovraždy. 61 Jen Židé z galské provincie Septimánie mají to štěstí, že 

se jich tyto zákony netýkají, protože jsou zde na ně odkázáni jako na plátce daní. 

 

62 Podívejme se nyní, co se děje v dobytých oblastech kalifátu. 63 Stávající civilní 

a finanční správa zůstává zachována. 64 Nemuslimové mohou zastávat dokonce i 

vysoké správní posty. 65 Neprovádí se násilná islamizace, přesto přestupují mnozí 

z podrobených území na islám. 66 Činí to mnozí váleční zajatci, protože si tím 

mohou  znovu  získat  svobodu.  67  Jinověrci  musí  odvádět  daň  z  hlavy a půdy.  

68 Kalif Abdulmalik zavádí arabštinu jako úřední jazyk namísto perštiny a řečtiny. 

69 Oficiální měnou kalifátu je dinár, i když v oběhu zůstávají i jiné platební pro-

středky. 70 Abdulmalik nechává v Jeruzalémě na pověstné skále na Chrámové hoře 

zbudovat  monumentální  sakrální  stavbu  s  kupolí. 71 Dobytím  Mekky  ukončil  

vnitroislámskou  občanskou  válku  a  prosadil  absolutní vládnoucí moc  kalifa. 

72 Tyto veškeré války a s nimi spojené epidemie a hladomory zapříčinily úbytek 

obyvatelstva v děsivé míře. 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

59 
 

ČÁST ČTVRTÁ                                Kapitola 1 

 

1 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! 

2 „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován 

v zemi.“ 

3 Islám se rozlívá jako potopa přes zemi a ctihodný Korán – izmaelská varianta 

Bible – je pro milióny lidí zdrojem Božího poznání. 4 V bitvě u Taharqy byl zničen 

společný odpor  berberských  kmenů, z  nichž  mnohé  vyznávaly židovskou víru.  

5 Celá severní Afrika je islamizována; zanikla téměř všechna ze čtyř set křesťan-

ských biskupství, která byla spojena se známými osobnostmi, jako jsou Tertullian, 

Cyprián, Atanáš, Augustin. 6 Po Abdulmalikovi následoval jako kalif v Damašku 

al–Valíd, který opět započal expanzivní politiku na perské východní hranici.  

  

7 Muslimské vojenské jednotky, podporované islamizovanými Berbery, se přepla-

vili z afrického pobřeží do al-Andalús a zabrali zde jeden malý, ale strategicky 

důležitý poloostrov, který nazvali po svém vojevůdci Džebel al-Tárik. 8 V bitvě 

u řeky Guadalete poté přivodili Vizigótům drtivou porážku. 9 Začalo dobývání 

Iberského poloostrova. 10 Teudemir, vládce vizigótské provincie Tudmir, vyjednal 

pro svou provincii jistou vnitřní autonomii za cenu placení tributu. 

 

11 V Asii dobyli muslimové údolí řeky Indu. 12 Také Transoxanie připadla přes 

usilovný odpor muslimům. 13 Konstantinopol nespustili muslimští vládcové sa-

mozřejmě nikdy ze zřetele. 14 Vojevůdce Maslama, podporován námořní flotilou 

pod komandem kalifa Sulajmána, začal s novým obléháním Konstantinopole. 

15 Řekové však byli na útok dobře připraveni a podařilo se jim zničit nepřátelskou 

flotilu. 16 Protože konstantinopolské hradby byly nedobytné, vsadili útočníci na 

obléhání. 17 Krutá a dlouhotrvající zima si však vyžádala mezi obléhateli množství 

obětí a ztížila zásobování. 18 Když je pak ještě napadli Bulhaři, přerušili obléhání. 

19 Po této porážce se válečné štěstí muslimů střídalo. 20 Sice pronikli na Iberském 

poloostrově ještě dále za Pyreneje, dobyli Septimánii, vpadli do Francké říše, 

přesto však byli vždy znovu vytlačeni před Pyreneje. 

 

21 Pelayo, vládce Asturie, porazil Araby v bitvě u Covadongy. 22 Také muslimské 

obležení Niceji zůstalo bez úspěchu a pokus o dobytí Syrakus zmařila morová 

epidemie. 23 V bitvě poblíž Tours a Poitiers je společně zatlačili Frankové, Lango-

bardi, Sasové a Frísové za Pyreneje. 24 Arabové však zůstali tvrdošíjní; stále znovu 

posílali své vojenské oddíly přes Pyreneje, kde je však vždy zastavil majordomus 

Karel. 25 Po desetiletí trvajících bojích proti Chazarům na Kavkazu se Arabům 

podařilo proniknout až k řece Volze. 26 Sotva byl nastolen mír na Kavkazu, nastal 

neklid v severní Africe. 27 Maysarovo povstání bylo potlačeno teprve po několika 
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letech. 28 Byzantská říše porazila muslimskou armádu pod vedením kalifa Hišáma 

v bitvě u Akroinu a vytlačila ji z Malé Asie. 29 Král Alfons jim odňal Galícii na 

Iberském poloostrově. 30 V Iráku se vzbouřili Cháridžovci, kteří byli jen ztěžka 

poraženi. 31 Vojenské neúspěchy, povstání a revolty byly doprovázeny rychlým 

střídáním vládců, což stále více oslabovalo umajjovskou dynastii. 32 Povstání Abu 

Muslima ve východním Íránu bylo počátkem zániku Umajjovců. 

 

33 Také v nových říších vzniklých na území bývalé západořímské říše se najde 

vždy někdo, komu se podaří svrhnout právě úřadujícího vládce, neli ho usmrtit 

nebo zmrzačit. 34 Začíná také něco nového: vládcové abdikují, aby mohli vést 

skromný mnišský život v nějakém klášteře. 35 Někteří jsou ale i nuceni uchýlit se 

za zdi kláštera. 36 Po Pipinově smrti se Francká říše otřásala v základech. 37 Protože 

synové Pipina zemřeli již dříve před svým otcem, zajistila Pipinova vdova Plek-

trude úřad majordoma pro svého vnuka Teudoalda. 38 Nemanželského Pipinova 

syna Karla nechala zajmout, aby zabránila jeho případnému nárokování na ná-

slednictví. 39 Nepočítala však s mocnáři částí Francké říše, kteří chtěli využít tuto 

situaci pro svůj prospěch. 40 Když po zdařeném útěku z vězení vstoupil do mocen-

ské arény ještě Karel a vyšel jako vítěz z bitev proti Neustrii, byla Plektrude s ko-

nečnou platností mimo hru. 41 Karel ji donutil vrátit královský poklad svého otce. 

42 Tento poklad mu společně s válečnou kořistí umožnil zajistit si věrnost svých 

přívrženců. 43 S ohledem na své četné protivníky mu totiž byla loajalita jeho lidí 

také velmi potřebná. 44 Karel vedl úspěšné vojenské bitky s Frízy, Sasy, Alemany 

a Bójary, ale také s franckými provinciemi Akvitánie, Burgundsko a Proventálsko. 

45 Nebyl jen schopným vojenským stratégem, který si podmaňoval své protivníky 

násilím, ale činil také moudrá politická rozhodnutí. 46 Přátelství Langobardů si 

zajistil tím, že nabídl langobardskému králi svého syna k adopci. 47 Byl nakloněn 

také křesťanským misionářům.  

 

48 Po smrti merovejského krále Theudericha nedosazuje majordomus Karel za ná-

stupce dle obyčeje králova syna, ale posílá ho do kláštera. 49 Sám pak vládl 

Francké říši jako majordomus do své smrti. 50 Karlovi synové Pipin a Karloman 

ovšem také nežili v míru, ale zaplétali se stále znovu do válečných sporů se sou-

sedními národy. 51 Poté co Karloman porazil poslední povstání Alemanů a přiřadil 

jejich říši k Francké říši, zřekl se svého úřadu majordoma a vybral si mnišský 

život. 52 Poté se stal majordomem celé Francké říše jeho bratr Pipin. 53 Misionář 

Bonifatius povolal mezitím kvůli nešvarům v církvi germánské biskupy k jedné 

reformní synodě, na které bylo duchovním zakázáno nosit zbraně; klášterní regule 

Benedikta z Nursie se stala závaznou pro všechny kláštery.  
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54 Také z Byzance nepřicházejí žádné potěšující zprávy. 55 Nejprve porazili křes-

ťanské sousedy  Bulhaři  v  bitvě u Anchiala.  56  Císař Justinián  byl  opět  svržen 

a společně se svým šestiletým synem zabit. 57 Nový císař Filippikos Bardanes byl 

v boji proti Bulharům úspěšný. 58 To mu však nepřineslo žádné výhody – neboť 

nevděk vládne světem – a část vojenských jednotek ho svrhla a oslepila. 59 Také 

jeho nástupce Anastasios se dlouho netěšil císařskému titulu: byl svržen bývalým 

finančním úředníkem, který pak vládl jako císař Theodosios, než se moc dostala 

do rukou syrskému vojevůdci, který jako císař přijal jméno Leon. 60 Jako císař 

nařídil  křest  Židů a montanistů.  61 Protože  se  křesťanství  stále  více vzdaluje 

židovským kořenům, není divu, že se v křesťanství rozšířilo uctívání obrazů sva-

tých, a to stále masivněji. 62 Proto se nyní hlásí ke slovu kritici, kteří vidí v ikono-

filii úpadek k pohanství. 63 Poukazují na druhé Boží přikázání a požadují zákaz 

uctívání obrazů. 64 Dle jejich mínění jsou totiž mnohé politické neúspěchy, jakož 

i přírodní katastrofy a epidemie, Božím trestem za porušování tohoto přikázání 

křesťany. 

 

65 Stále znovu se objevují usurpátoři. 66 Po jedné falešné zprávě o pádu Konstan-

tinopole  byl  na Sicílii  prohlášen  za vzdorocísaře  Tiberios. 67 Zatímco císař 

Konstantin bojoval v Anatolii proti Arabům, zmocnil se jeho švagr Artabasdas 

města Konstantinopole. 68 Poté co Konstantin obsadil opět své vládní sídlo, nechal 

Artabasda a jeho syny oslepit a poslat do exilu. 69 Jediná toho času pozitivní zpráva 

přichází ze země Chazarů. 70 Chazarský vládce Bulan přijal židovskou víru a ne-

chal svou říši přeorganizovat dle židovských náboženských principů. 71 Mají zde 

žít pohromadě v míru židé, křesťané, muslimové a pohané. 72 Nikdo nemá být 

nucen k obřízce nebo být jiným způsobem utlačován kvůli své víře. 

 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 2 

 
 

1 Neboť pozná vůbec člověk Boží záměry a dovede si představit, co je vůle Hospo-

dina? 

2 Někomu náleží vládcovský titul, ale fakticky žádná moc, jiný má sice moc, ale 

zase žádný titul. 3 Pipin, francký majordomus, chtěl obojí. 4 Poslal delegaci k pa-

peži Zachariáši, aby dostal rozhodující odpověď na otázku, zda je dobré, že krá-

lové ve Francké říši nevlastní žádnou moc. 5 Vzhledem k papežově odpovědi, že 

je lepší dosadit za krále toho, kdo má moc, nechal Pipin krále Childerika sesadit, 

poslat do kláštera a sám sebe provolat za krále.  
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6 Langobardský král Aistulf utlačoval papeže Štefana, který se poté obrátil o po-

moc na Pipina. 7 Vztah mezi Římem a Konstantinopolí byl totiž značně rozvrácen 

kvůli ikonofilii. 8 Pipin přišel na pomoc a porazil Aistulfa, který se poté zavázal 

vrátit obsazené oblasti papeži. 9 Sotva však Pipin odtáhl, porušil Aistulf smlouvu 

a oblehl znovu Řím. 10 Pipin se vrátil a Aistulf se musel podřídit. 11 Do-

bytá  území  přenechal  Pipin  papežovi. 12 Pipin podnikl další válečná tažení, aby 

potlačil povstání Sasů a také aby dobyl Septimánii. 13 Dobytím Septimánie byli 

Maurové zatlačeni zpět. 14 Když se pozdvihl akvitánský vévoda Waifar proti Pipi-

novi, pronikl Pipin do jeho říše a zvítězil nad ním. 15 Po smrti Aistulfa se pokusil 

uchvátit moc jeho bratr Ratchis. 16 Avšak Desiderius z Tusciae, který se spojil 

s papežem  Štěpánem a  obdržel z Francké  říše vojenskou  a diplomatickou pod-

poru, ho v jeho  úmyslu  předběhl. 17 Desiderius slíbil papeži darem vícero měst. 

18 Ratchis se poté uchýlil do kláštera Monte Cassino a Desiderius se stal lango-

bardským králem. 19 Poté se Desiderius pokusil uzavřít diplomatickou cestou 

smlouvu proti papežovi s Byzancí, což se mu však nepodařilo. 20 Papež Pavel, 

který se cítil ohrožen možnou byzantskou invazí, požádal Franky o prostřednictví 

mezi ním a langobardským králem Desideriem. 21 Desiderius učinil sice franckým 

vyslancům ústupky, později se však nechtěl držet těchto ujednání. 22 Až po dlou-

holetých jednáních byl spor ukončen. 

 

23 Byzantský císař Konstantin vedl boje proti Arabům a Bulharům. 24 Chazaři ho 

podpořili v boji proti Arabům. 25 Když Bulharové porazili Byzantince, začaly obě 

strany jednat o míru. 26 Bulharská knížata nechala zavraždit svého chána Vinecha, 

protože učinil Byzantincům dle jejich mínění mnoho ústupků. 27 Jeho nástupce 

Telec zpustošil poté pohraniční oblasti Byzantské říše. 28 To podnítilo císaře Kon-

stantina, aby se svým vojskem přistál v Anchialos. 29 V následujícím boji utrpěly 

obě strany vysoké ztráty. 30 Konstantin zvítězil a nechal zabít všechny zajatce. 

31 Spiknutí proti Konstantinovi zaplatili Strategios Podopagurus a jeho bratr svými 

životy. 32 Jejich pomocníci a důvěrníci byli oslepeni a vyhnáni. 33 Po Konstanti-

nově  smrti se stal  jeho nástupcem Leon.  34 Tento bojoval úspěšně proti Arabům 

a Bulharům. 35 Když Leon určil svého syna Konstantina za spolucísaře, musel 

potlačit povstání svých nevlastních bratrů. 

 

36 Francká  říše  byla rozdělena po Pipinově smrti mezi jeho dva syny, Karla 

a  Karlomana.  37 Karloman,  který  vládl  nad  polovinou  Francké říše,  znenadání 

zemřel. 38 Karel vedl mnoho válek proti Sasům. 39 Přivedl je také násilně na křes-

ťanskou víru. 40 Když Karel propustil po jednoletém manželství dceru langobard-

ského krále, začal Desiderius spor s Franky a ohrožoval papeže. 41 Karel přispě-

chal papeži Hadriánovi na pomoc, oblehl Veronu a Pavii a obnovil smlouvu s pa-

pežem. 42 Udržoval přátelské vztahy také s Offou, králem Anglie. 43 K obraně proti 
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muslimům založil Karel separátní království Akvitánie a přenechal vládu svému 

synu Ludvíkovi. 

 

44 V arabském světe porazili povstalci pod vedením Abula Abbase as-Saffah vlád-

noucí Umajjovce na vedlejším přítoku Tigrisu. 45 Princ Abd ar-Rahmán, který 

unikl masakru povstalců, se dostal s pomocí Berberů do Andalúsie. 46 Toho času 

byl správcem Yusuf al-Fihri v al-Andalús. 47 Abd ar-Rahmán ho porazil na řece 

Guadalquivir a jmenoval se za emíra Cordoby. 48 Po smrti Abula Abbase as-Saffah 

si  nástupnictví  nárokovali  al-Mansúr  a  jeho  strýc.  49  Prosadil  se  al-Mansúr. 

50 Poslal totiž do boje Abú Muslima, místodržícího Chorásánu, který porazil al-

Mansúrova strýce u Nisibis. 51 Za tento čin byl však Abú Muslim velmi špatně 

odměněn. 52 Al-Mansúr ho nechal zavraždit, protože v něm viděl nebezpečného 

konkurenta. 53 Také  imám  Džafar  as-Sádik  zemřel za jeho vlády. 54 Jeho smrt 

vyvolala mnoho hádek o dalšího právoplatného imáma. 55 Al-Mansúr nebyl ve 

svých metodách vybíravý ani v boji proti následovníkům Alího.  56 Jeho nástupce 

al-Mahdí se naopak snažil o smiřovací politiku s Alíovci. 57 Za jeho vlády zavládl 

mír a blahobyt, kvetlo a bylo podporováno umění a hospodářství. 58 Určil svého 

syna Musu za  nástupce. 59 Ten byl po roční vládě zavražděn svým bra-

trem  Hárúnem  ar-Rašídem. 

 

60 Nyní se však vraťme k Francké říši, kde vládne panovník Karel, vede války, 

pokřesťanšťuje některé národnostní skupiny a provozuje diplomacii. 61 K Židům 

se chová otevřeně, vzal některé do svých služeb, a celkově nedochází v této době 

k žádným incidentům. 62 Velké  pozdvižení  vyvolala  konverze  jeho  dvorního 

kaplana Boda k židovskému náboženství. 63 Tento poté odešel do al-Andalús, kde 

bylo Židům dovoleno zastávat jakékoliv povolání.  

 

64 V Byzanci  mezitím  převzala  vládu  Irena, vdova  po  císaři  Leonovi,  protože 

jejich syn Konstantin byl na to ještě velmi mladý.  65 Irena  uzavřela  spojenectví 

s franckým panovníkem Karlem; povolala také koncil do Niceji. 66 Ten zavrhl zá-

věry koncilu v Hiereii a dovolil uctívání obrazů, čímž se měl ukončit dlouholetý 

spor. 67 Aby se zamezilo podobným hádkám i v budoucnosti, bylo  druhé  biblické  

Boží  přikázání jednoduše vynecháno a desáté přikázání rozděleno na dvě. 68 Když 

už byl Konstantin dostatečně starý pro převzetí vlády, jeho matka Irena to nepři-

pustila. 69 Díky povstání arménských vojáků proti císařovně a jejímu dvornímu 

představiteli  se  však  přeci  Konstantinovi  podařilo  dostat  k moci. 70 Když však 

vypukla vzpoura spojenců Ireny, byl Konstantin zatčen. 71 Poté byl oslepen a svým 

zraněním podlehl. 72 Hranice říše jsou nadále nejisté, vnitřní stav nestabilní. 
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ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 3 

 

1 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 

2 Není nic nového pod sluncem, také lidská srdce zůstávají nezměnitelná. 3 Prostí 

lidé slaví své svátky: židé židovské, křesťané křesťanské, muslimové muslimské, 

pohané pohanské. 4 Obyčejný člověk živoří a doufá ve včasný déšť, v dobrý výnos 

svých  polí a ve shovívavost  svého  vládce, kterému  musí odevzdat část výnosů.  

5 Strachuje se o svou rodinu, před epidemiemi a válkami. 6 Naproti tomu ti velcí, 

mocnáři a vládci se zabývají zcela jinými věcmi. 7 Neřídí se srdcem, ale hlavou, 

a lační po splnění svých přání, která neberou nikdy konce. 

 

8 Začněme nyní s těmi velkými a sepíšeme události, které se nám zdají být zají-

mavými. 9 Kalif Hárún ar-Rašíd  učinil  z  Bagdádu  velkou  metropoli, dobyl Kypr 

a vynutil si na císařovně Ireně placení vysokých tributů. 10 Nařídil označení oble-

čení pro židy a křesťany. 11 Zřejmě chtěl chránit své poddané a věřící před smíše-

nými manželstvími, ať to bylo, jak to bylo, nepřispěl tento předpis určitě k re-

spektu jinověrců. 12 Hárún ustanovil před svou smrtí otázku nástupnictví mezi 

svými dvěma syny al-Aminem a al-Mamúnem. 13 Zemřel brzy nato v boji proti 

Cháridžovcům v Sistanu. 14 Al-Amin chtěl ujednané nástupnictví obejít. 15 Určil 

svého neplnoletého syna za nástupce. 16 Al-Mamún na to nechtěl přirozeně při-

stoupit. 17 Jeho vojevůdce Tahir porazil al-Aminova vojevůdce. 18 Tahir obsadil 

hlavní město a svrhl al-Amina. 19 Al-Mamún se prohlásil za kalifa. 20 Al-Amin se 

konečně  vzdal  a Tahir  mu nechal odseknout  hlavu. 21 Al-Mamún  musel  potla-

čit povstání Alíovců, kteří vyhnali již  vícero abbásovských guvernérů. 22 Prohlásil 

za svého nástupce Alí ibn Musu a nahradil černé vlajky Abbásovců zelenými; také 

úředníci měli nosit zelené oblečení. 23 Nyní se abbásovští princové nazlobili a pro-

hlásili Ibrahima al-Mahdí za vzdorokalifa. 24 Nakonec Alí ibn Musa zemřel a al-

Mahdí  abdikoval. 25 Al-Mamún  se  usídlil  v  hlavním  městě. 26 Prohlásil  učení 

mutazila za státní doktrínu a požadoval od úředníků přísahu na stvořenost Koránu. 

27 Všichni ti, kteří na to nepřísahali, byli vystaveni zmrzačení, ne-li dokonce smrti. 

28 Ano, tak se liší lidské soudy od soudů Nejvyššího. 29 Zatímco Nejvyšší soudí 

činy  jednotlivce,  odvažuje  se  člověk  posuzovat  správnost  víry  druhých. 30 Jak 

daleko jsou však soudy těchto samozvaných soudců od soudu Nejvyššího! 31 Na 

konci vynese Hospodin rozsudek také nad nimi. 

 

32 Po al-Mamúnově smrti převzal al-Mutasim, třetí syn Hárúna, důstojnost a bře-

meno úřadu kalifa. 33 Musel porazit povstání, které vedl  Babak Khorramdin. 

34 Babak organizoval povstání kvůli vraždě Abu Muslima.  35 Po porážce utekl 

Babak do Arménie. 36 Tam byl vydán abbásovským vojákům a byl mučen a po-

praven. 37 Následující kalif,  al-Watiq,  měl co do činění s revoltou čeledí Banu 
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Hilal a Banu Sulaym. 38 Když se stal kalifem al-Mutawakkil, zrušil opět státní 

doktrínu  mutazilovců,  poté  museli  trpět  zase  ti,  kteří  dříve  přivodili  utrpení 

druhým. 39 Tak rychle se mění situace lidí. 

 

40 V Byzantské říši sesadil Nikeforos císařovnu Irenu a poslal ji do vyhnanství na 

ostrov Lesbos. 41 Uznal Karla za císaře Francké říše a uzavřel s ním smlouvu. 

42 Tou byly po vzájemné dohodě ustanoveny hranice. 43 Bardanes Turkos, který se 

pozdvihl  proti  Nikeforovi, byl  poslán  do kláštera;  podobně  skončil  i patricius  

Arsaber. 44 Nikeforos utrpěl ve Frýgii těžkou porážku a po vpádu do Bulharské 

říše byl zabit pod vedením chána Kruma. 45 Také Nikeforův syn Staurakios, který 

se stal následníkem trůnu, byl tak těžce zraněn, že mohl být bez problémů sesazen 

revoltou. 46 Poté byl dosazen za císaře Nikeforův zeť Michael Rangabe. 47 Michael 

utrpěl  porážku  od  Bulharů  u  Adrianopole. 48 Když  provolala  armáda  císařem  

Leona, stáhl se Michael do kláštera. 49 Leon nemohl porazit Bulhary, kteří již ob-

léhali předměstí Konstantinopole. 50 Uzavřel s bulharským chánem Omurtagem 

třicetiletou mírovou smlouvu. 51 Po zavraždění Leona nastoupil na trůn Michael. 

52 Tomáš se nechal provolat vzdorocísařem a obléhal se svými přívrženci Kon-

stantinopol. 53 Michael povolal císaře Omurtaga na pomoc, a tak se mu podařilo 

Tomáše zatlačit zpět. 54 Nakonec vydali Tomáše jeho vlastní přívrženci a jeho tělo 

bylo naraženo na kůl. 55 Byzantské občanské války využili muslimové, aby dobyli 

Krétu. 56 Michaelův syn Theofilos nastoupil po otci na trůn. 57 Dobyl města Sa-

mosata a Zapreta. 58 Na oplátku zničili muslimové město Amorion a usmrtili 

všechny obyvatele. 59 Theofilos  porušil  třicetiletou  mírovou  smlouvu s Bulhary 

a ztratil tak několik pevností u Adrianopole. 60 Tím byla přerušena důležitá vojen-

ská a obchodní cesta „Via Militaris“. 61 Theofilova žena Theodora převzala po 

jeho smrti vládu za jejich syna Michaela v útlém věku. 62 Zavedla znovu uctívání 

ikon, které mezitím zakázali císařové Leon a Michael, a zakročovala tvrdě proti 

protivníkům uctívání ikon a paulikiánům. 63 Paulikiánský vůdce Karbeas utekl 

společně s několika tisíci přívrženci na arabské výsostné území. 64 Tak vidíme také 

zde, že lidé bývají potrestáni jen kvůli svému přesvědčení. 

 

65 Ve Francké říši způsobilo korunování Karla na císaře velké pozdvižení. 66 Po 

Karlově smrti ho vystřídal na trůnu jeho syn Ludvík, který zjednal Židům určitá 

ulehčení. 67 Mezi jinými nařídil, že otroci Židů nesmějí být křtěni, protože Židům 

bylo zapovězeno držet si křesťanské otroky. 68 Ludvík korunoval svého syna Lo-

thara za spolucísaře, Pipin obdržel Akvitánii a Ludvík východní část Francké říše. 

69 Tím však považoval Ludvíkův synovec Bernhard svou vládu v Itálii za ohrože-

nou a pozdvihl se proti Ludvíkovi. 70 Povstání bylo potlačeno, Ludvík nechal 

Bernharda oslepit. 71 Protože Bernhard zemřel na následky zranění, musel Ludvík 
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učinit veřejný akt pokání. 72 Ludvík byl dvakrát zbaven svého úřadu a zase dosa-

zen, jeho synové Ludvík a Karel uzavřeli smlouvu proti Lotharovi.   

 

 

ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 4 

 

1 A budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země. 

2 Francká říše byla rozdělena ve Verdunu na tři části. 3 Lothar rozdělil opět svou 

střední říši, Lotharii Regnum, mezi tři syny. 4 Severní území, Lotrinsko, připadlo 

po smrti Lothara mladšího vždy po polovině východo– a západofrancké říši. 

5 Vládce západofrancké říše Karel, zvaný Holý, dobyl Itálii a byl korunován na 

císaře. 6 Po smrti Ludvíkově, jenž nosil titul Rex Germaniae, byla východofrancká 

říše rozdělena také mezi jeho tři syny. 7 Jeho syn Karel se prosadil jako vládce 

celé východofrancké a poté i západofrancké říše. 8 Francká říše musela v této době 

čelit spolu s ostatními státy normanským útokům. 9 Tito urostlí mužové ze severu 

napadali se zálibou bohaté kláštery v Irsku, Skotsku a Anglii. 10 Na počátku se 

najednou někde objevili a opět zmizeli, nyní tam chtěli přezimovat.  

 

11 Anglosaský král Alfréd ubránil před Normany východní Anglii. 12 Normanský 

kmenový vládce Guthrum se nechal pokřtít a spolu s Anglosasy ustanovil hranici 

své říše Danelag. 13 Normané objevili na západě nové ostrovy vhodné k osídlení. 

14 Stavěli své tábory i na kontinentě, především při ústí velkých řek. 15 Když na-

padli zase jednou Paříž, vyplatil jim francký král Karel tribut a dal do zástavy 

Burgund. 16 Muslimové zabránili usídlení Normanů v Hispánii, poté Normané na-

padli Itálii a severní Afriku. 17 Mořeplavci ze severu, kteří sami sebe nazývali 

„Rhos“, pronikli přes řeky do vnitrozemí. 18 Obchodovali s Byzantskou říší. 

 

19 V Byzanci vládl císař Michael, jehož poradci byli jeho strýc Bardas a patriarcha 

Fótios. 20 Po několika desetiletích vytáhli Byzantinci opět do boje proti Arabům. 

21 Museli se však vrátit, protože Rhosi se nečekaně objevili před Konstantinopolí. 

22 Útok Rhosů podnítil konstantinopolského patriarchu k vyslání misií k pohan-

ským nepřátelům. 23 Šíření křesťanství sloužilo jako záminka pro expanzivní po-

litiku  Byzantské  říše. 24 Na  tomto  území  se  zkřížily  cesty  západních  franckých 

a východních byzantských misionářů. 25 Kmen Huno-Bulharů, jejichž říše hrani-

čila s Byzancí, se pokřesťanštění bránil. 26 Jejich  chán  Boris  se  nakonec  rozhodl 

z politických důvodů k přijetí křesťanství dle byzantského ritu. 

 

27 Byzanc poslala své náboženské posly také do říše Chazarů: učitele filozofie 

Konstantina a jeho bratra, diplomata a právníka Metoděje z Tesaloniky, to jest 

Soluň. 28 Zkušený Konstantin byl již dříve na misiích u Arabů, a sice u chána al-
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Mutawakki. 29 Al-Mutawakki byl tím, kdo nechal opravit a zkrášlit Kaabu 

v Mekce. 30 Aby se Konstantin a Metoděj vyhnuli nebezpečí, cestovali s lodí na 

poloostrov Tauris. 31 Zde našel Konstantin hrob římského biskupa a mučedníka 

Klimenta. 32 Po misii u Chazarů byli Konstantin a Metoděj posláni do Moravie. 

33 Moravský  vládce  Rastislav  se totiž obával přibývajícího franckého vlivu a 

požádal Byzanci o vyslání misionářů. 34 Konstantin vymyslel nové písmo pro slo-

vanský  jazyk – glagolici. 35 Oba bratři  přeložili  liturgické  knihy do slovanštiny.  

36 Jejich misie měla v Moravii úspěch a brzy se našli žáci vhodní pro kněžské 

svěcení. 37 Oba misionáři  bojovali  na  koncilu  ve  Venetii  za  dovolení  používat 

slovanský jazyk při bohoslužbě. 38 Zde obdrželi Konstantin a Metoděj pozvání 

papeže Mikuláše do Říma. 

 

39 Předtím prohlásil papež Mikuláš volbu byzantského patriarchy Fótia za neplat-

nou. 40 Fótios na oplátku exkomunikoval papeže okružním písmem zaslaným vý-

chodním patriarchům. 41 Kritizoval zde některé zvyklosti západní církve, jako na-

příklad zákaz uzavírání manželství pro kněze, sobotní půst a především používání 

formule „filioque“ ve vyznání víry. 42 Mezitím došlo v Byzanci ke svrhnutí vlády; 

zavražděného císaře Michaela vystřídal na trůnu Basileios. 43 Protože patriarcha 

Fótios zakázal Basileiovi kvůli zavraždění císaře účast na bohoslužbě, odvolal ho 

Basileios z úřadu. 44 Poté určil za patriarchu Ignatia. 45 Tím si získal radikály, 

stejně jako i nového papeže Hadriána, na svou stranu. 46 Fótios byl poslán do exilu, 

aniž by se směl obhájit na koncilu v Konstantinopoli. 47 Basileios učinil různá 

opatření, aby přinutil Židy k přijetí křtu. 48 Když přinesli Konstantin a Metoděj 

relikvie svatého Klimenta do Říma, byli nadšeně uvítáni Římany a papežem Ha-

driánem. 49 Hadrián potvrdil ve svém dopise Gloria in Excelsis Deo používání 

slovanského jazyka v liturgii. 50 Nemocný Konstantin vstoupil v Římě do řeckého 

kláštera, kde přijal jméno Kyrillos, to jest Cyril. 51 Hadrián jmenoval Metoděje za 

arcibiskupa obnovené diecéze  Pannonia  a za  papežského  legáta  pro  slovanské  

národy. 

 

52 V Moravii došlo mezitím k převratu; Svatopluk vydal svého strýce Rastislava 

východním Frankům. 53 Také Metoděj byl zajat a teprve na příkaz papeže Jana 

opět propuštěn. 54 Po Metodějově smrti se stal biskup Wiching správcem morav-

ského arcibiskupství; nechal zničit všechny slovanské liturgické knihy a vyhnat 

kněze slovanského ritu. 55 Většina přívrženců slovanštiny jako liturgického jazyka 

odešla do Bulharské říše, kde byla církevní slovanština ustanovena lidovým kon-

cilem v Plisce jako oficiální jazyk Bulharů. 56 Chorvaté přijali křesťanskou víru 

již mnohem dříve; papež Jan potvrdil jejich vládce Branimíra za knížete Chorvatů.  
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57 Slované nazývali severské kmeny Normanů „Varjagové“. 58 Varjagové pronikali 

po toku řek stále hlouběji do vnitrozemí a zakládali tam obchodní centra. 59 Bylo 

u nich obvyklé mnohoženství, a tak si brali i slovanské ženy. 60 Jejich kníže Oleg 

dobyl velká území, a tak žili v jeho knížectví kromě Varjagů také východní Slo-

vané. 61 Tím se dostal Oleg do konfliktu s říší Chazarů, kterým do té doby vý-

chodní Slované odváděli tribut za mír. 62 Chazaři proto bránili obchodu mezi 

Varjagy a Araby, přičemž se jednalo hlavně o obchod se stříbrem. 63 Chazaři bojo-

vali proti islamizaci; mnozí z nich praktikovali židovské náboženství, někteří také 

díky Konstantinově misii křesťanství. 

 

64 V dynastii arabských Abbásovců se velmi často objevovaly vzájemné roztržky. 

65 To dokázali využít někteří správci arabských provincií a osvojili si svá správ-

covská území. 66 Tak došlo v Egyptě k výměně moci. 67 Aghlabovci vytlačili 

Cháridžovce z jejich mocenské pozice v severní Africe. 68 Saffárovci sesadili per-

ské Táhirovce v Chorásánu. 69 Poté zde byli za správce určeni Sámánovci, hlavním 

městem se stala Buchara. 70 Černí otroci se několikrát vzbouřili proti vládnoucím 

Abbásovcům.  71 Tito otroci z východní Afriky museli vykonávat ty nejtěžší práce 

– vysoušení slaných močálů na dolním toku Eufratu. 72 Během jednoho povstání, 

které vedl Alí ibn Mohamed, se jim dokonce podařilo založit vlastní stát, dokud 

je Abbásovci neporazili. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 5 

 

1 Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? 

2 Kmeny a čeledi národů způsobují již několik staletí změnu uspořádání světa. 

3 Zahrnovalo to nekonečné putování, války, dobývání či smíšení národů. 4 Na 

jednu stranu to byly hrozné časy plné utrpení, krve a hladomoru, na druhou stranu 

vznikly nové známosti, svazky a přátelství. 5 Svět není již to, co byl za časů řím-

ských císařů, kdy Řím ovládal téměř celý svět. 6 Nyní se mnohé národy usadily 

a etablovaly ve společenství národů. 7 Od Římanů, Byzantinců a Peršanů odkou-

kaly jejich vládní systémy, přizpůsobily je vlastním požadavkům a staly se důle-

žitými politickými aktéry. 8 Nyní chce však každý národ získat co nejvíce země, 

moci a vlivu, což se naučily od Římanů. 9 Začíná závod. 10 Účastní se ho Frankové, 

Aglosasové, Normanové, Bulhaři a mnohé jiné národy. 11 Většina z nich žije pod 

vládou krále nebo knížete. 

 

12 Židé zažili mezitím trochu klidnější časy. 13 Kromě katolické církve, která je tu 

a tam pronásledovala, a sporadických pronásledování ze strany muslimů, se nikdo 
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vyvoleným národem nezabýval. 14 Protože Židé nemohli získat zpět jim zaslíbe-

nou zemi, vydali se ve velké míře do širého světa. 15 Zvláště lákavá byla nabídka 

franckého císaře Karla, se kterou se jim dostalo vyhlídky na významné pozice. 

16 Proto proudí Židé ze všech světových stran do Francké říše. 17 Napříč genera-

cemi se rozvíjeli jazykově tak rozdílně, že se mezi sebou mohou jen stěží dorozu-

mět. 18 Nyní míchají jejich románskou, babylónskou a aramejskou hebrejštinu 

s franckými dialekty. 19 Z toho vzniká nový jazyk, kterému rozumí téměř všichni 

lidé a z větší části také Frankové. 20 Kdyby nebyli v diaspoře a kdyby je byzantský 

císař Romanos nenabádal k přijetí křesťanství, dalo by se snad říci, že jsou to pro 

Židy dobré časy. 

 

21 Mnohem  hůře  si  na  tom  stojí  křesťanská  církev  a její  vážnost mezi  národy. 

22 U nejvyšších představitelů církve se usadily zvyky, které jsou v příkrém rozporu 

se samotnou podstatou křesťanství a jeho židovských kořenů. 23 Papežové si totiž 

začali z různých důvodů vydržovat ženy. 24 Nevyužívají je jen k potěšení, ale zne-

užívají je i pro svou politiku. 25 Některé z těchto konkubín využívají zase papeže 

a církev pro své vlastní cíle. 26 Je to podívaná pro svět, hotový skandál pro upřímné 

věřící. 27 Takové špatné zvyky totiž zvyšují pravděpodobnost dalšího rozdělení 

církve. 28 Ale možná to povede také k zamyšlení a procesu uzdravení v církvi. 

 

29 Zcela jiné starosti mají toho času Arabové. 30 Bojují na vícero frontách o rozší-

ření své víry. 31 Bohužel přitom sledují i vlastní, zcela světské zájmy. 32 Muslimové 

mají vícero náboženských proudů, jejichž zástupci brojí proti sobě navzájem. 

33 Tak jako v křesťanství se i v islámu stává osudným, když jsou vlastní zájmy 

nadřazovány nebo stavěny na stejnou rovinu jako idea šíření víry. 34 Končí to vždy 

ostudou nebo katastrofou. 35 Nyní se však chceme podívat na jednotlivé události 

současné epochy. 36 Dle našeho zvyku je nebudeme představovat detailně a chro-

nologicky.  37 Čtenáři  zajímající  se  o  historii  mohou  totiž  najít  v  tomto směru 

dostatečné informace u současných dějepisců. 38 K těm patří také učený benedik-

tinský opat Regino z Prümu, který ve své kronice světa popisuje dobu od narození 

Ježíše po nynější francké vládce.  

 

39 Muslimové dobyli druhé největší byzantské město Tesaloniku. 40 Po dobytí os-

trova Melity Araby byl tento islamizován a přejmenován na Maltu. 41 Abdullah 

založil  v Egyptě  kalifát Fátimovců.  42 Abd ar-Rahmán, třetí tohoto jména v dy-

nastii Umajjovců, se stal emírem v Cordobě.  43 Jeho protivníkem na Iberském 

poloostrově byl Ordoňo z království León. 44 Porazil  nejprve  vojsko  Abd ar-

Rahmána. 45 O  tři  roky  později  porazili  Maurové leonskou křesťanskou ar-

mádu. 46 Muslimští vojáci překročili Pyreneje. 47 Abd ar-Rahmán dobyl také 

Pamplonu, hlavní město království Navarry. 48 Přes odpor Fátimovců se nechal 
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Abd ar-Rahmán provolat nezávislým kalifem Cordoby. 49 Získal se svým vojskem 

nadvládu v severozápadní Africe. 50 Když potom utrpěl porážku proti Leónu, ne-

chal Abd ar-Rahmán své vlastní vojevůdce ukřižovat. 51 Abd ar-Rahmán podpo-

roval vědu, umění a zemědělství. 52 Cordoba byla vedle Konstantinopole a Bag-

dádu jedním z největších měst. 53 V arabském světě se staly mezitím známé svazky 

hadísů od učenců al-Buchárí a Muslima ibn al-Hajjaj. 54 Al-Buchárí zastával teo-

logický názor, který se odlišoval od převládajícího přesvědčení, a musel opustit 

Bagdád.  55 Islámský filozof  Alkindus zavedl  matematický způsob myšlení – 

logiku – do filozofie. 56 Když perská dynastie Bujídovců obsadila Bagdád, získala 

kontrolu nad kalifátem Abbásovců. 57 Tak ztratil kalif z Bagdádu svou politickou 

moc a byl považován už jen za duchovního vládce sunnitů. 

 

58 V Evropě představovali nebezpečí pro jiné národy nomádské kmeny Uhrů. 

59 Sjednotil je Arpád, kmenový vládce Madjarů. 60 Madjarové obsadili po zpusto-

šení Moravie bohatou Panonii. 61 Odtud podnikali nespočetná nájezdná tažení, 

především do Francké říše a Itálie. 62 Východofrancký král Jindřich porazil Mad-

jary vedené velkoknížetem Zoltánem v bitvě u Riády. 63 Tomuto mocnému franc-

kému vládci zaměřenému na expanzi se zavázal český kníže Václav platit tribut, 

následně ho nechal jeho bratr Boleslav zavraždit. 64 Madjarové oddělili etablová-

ním svého území severní Slovany od jižních Slovanů. 65 Chorvatský kníže Tomi-

slav se úspěšně bránil madjarským útokům. 66 Papež Jan ho potvrdil za chorvat-

ského krále. 67 Tomislav byl spojenec Byzantinců v boji proti Bulharům. 68 Bul-

harové se pokoušeli podmanit si i srbské kmeny, ale kníže Čáslav obhájil úspěšně 

jejich nezávislost. 69 Po smrti byzantského císaře Leona se stal císařem jeho ne-

zletitý syn Konstantin. 70 Konstantin se věnoval organizaci státu, nechal sepsat 

díla o ceremonii na císařském dvoře a vládě říše. 71 Na Konstantinův popud 

vzniklo rozsáhlé dílo pojmů seřazených dle seznamu. 72 Za jeho vlády vystřídala 

řečtina latinu, která byla druhou řečí v armádě a státní správě.           

 

 

ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 6 

 

1 Kéž mi dá vyváznout tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž 

podílem je pouze život; Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek 

nechávají nemluvňatům. 

2 Křesťanství a islám se šíří stále intenzivněji mezi národy. 3 Křesťanství se roz-

prostírá jako plátěný přístřešek od severních ostrovů až po Byzanc. 4 Díru v tomto 

přístřešku tvoří Slované ve východní Albingii, kteří nadále uctívají svá božstva. 

5 Kmeny Poljanů, některé normanské kmeny, stejně jako i kmeny Rusi a Uhrů 

přijaly nakonec křesťanství. 6 Byzanc se opět stala důležitou velmocí. 7 Byzantský 
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císař Konstantin udržuje diplomatické vztahy s Cordobským kalifátem, Franckou 

říší a Rusí. 8 Východofrancký vládce Oto byl korunován za císaře a má politickou 

moc i nad papežským úřadem. 9 Někteří papežové si vydržují ještě stále konku-

bíny, zatímco kalifové v Cordobě si drží mužský harém. 10 Fátimovci jsou domi-

nantní silou v Egyptě a Sýrii. 11 Egyptské město al-Káhira se stalo významným 

centrem. 12 Židé  fungují  často  jako  zprostředkovatelé  obchodu  mezi  východem 

a západem. 

 

13 Podívejme se nejprve do Byzance. 14 Byzantský císař Konstantin se stal ve 

svých čtyřiceti letech samovládcem. 15 Udělil svým dvořanům a generálům mnoho 

pravomocí. 16 Vydal také zákony pro ochranu vojáků a sedláků. 17 Konstantin ubrá-

nil Byzanci před Uhry a Araby. 18 Olga, vdova po knížeti v Rusi, navštívila Kon-

stantinopol, kde konvertovala ke křesťanství a při křtu přijala jméno Helena. 

19 Tento akt narazil u domácích kmenů na neporozumění, proto se kněžna obrátila 

s prosbou o pomoc na východofranckého knížete Otu. 20 Ten poslal mnicha jmé-

nem Adalbert do země Rusi. 21 Ale jeho misie se nezdařila a Adalbert se navrátil 

zpět. 22 Později byl jmenován arcibiskupem Magdeburku. 23 Olžin syn Svjatoslav 

dobyl zemi Chazarů a hlavní město Bulharů. 24 Byzantským císařem byl mezitím 

jmenován generál arménského původu, Jan zvaný Cimiskus. 25 Byzanc vyjednala 

s Rusí mírovou smlouvu, kterou získala teritoria v Bulharsku, Uhersku, stejně jako 

i obchodní město Chersonés. 26 Velkokníže Rusi Vladimír obsadil později město 

Chersonés, aby si tak vynutil svatbu se sestrou byzantského císaře Basileia. 27 Před 

uzavřením manželství musel Vladimír přijmout ortodoxní křesťanskou víru a do-

volit pokřesťanštění Rusi. 28 Bulhaři využívají vnitřní neshody v Byzanci a obno-

vují svůj boj za nezávislost. 29 Známým se stal car Samuel díky svým úspěchům 

v těchto bojích. 

 

30 V západní Evropě si získal jméno saský vévoda Ota. 31 Při své korunovaci za 

východofranckého krále v katedrále v Cáchách byl Oto současně jmenován i bis-

kupem v Mohuči. 32 Jmenoval své rodinné příslušníky za vévody a chtěl využít 

pro svou politiku i biskupy a opaty. 33 Své politické plány financoval z výnosů 

saských stříbrných dolů. 34 Ota zastavil Uhry v bitvě na Lechu u Augsburgu. 35 Pa-

pež Jan ho požádal o pomoc v boji proti králi Berengarovi. 36 Tento papež byl 

vnukem vlivné konkubíny Marozie. 37 Stal se již v osmnácti letech papežem a 

vydržoval si ženský harém v Lateránském paláci. 38 Ota papežovi pomohl a stal 

se na oplátku římským císařem. 39 Potvrdil papežská vlastnická práva a nároky. 

40 Současně však stanovil, že by měl papež před svým nástupem do úřadu složit 

císařovi přísahu věrnosti. 41 Poté co Ota opustil Řím, spojil se papež Jan s uprch-

lým synem Berengara. 42 Rozzlobený Oto se znovu vydal na cestu do Říma, aby 

papeže potrestal, tento však zemřel ještě dříve, než Oto do Říma dorazil.  
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43 Magdeburské arcibiskupství založené Otou se stalo centrem pro misie na vý-

chod. 44 Ota slavil často Velikonoce v Quitilingburku, kde přijímal také vyslance 

z celé Evropy. 45 Chtěl mít moc nad celou říšskou církví. 46 Proti tomu se však 

postavilo reformní hnutí, které si vzalo za příklad ideály kláštera v Cluny.  47 Jeho 

cílem byla nezávislost klášterů na moci vládců a vnitřní zbožnost. 48 Nástupcem 

Oty byl jeho stejnojmenný syn, který byl již před otcovou smrtí korunován za 

spolucísaře a oženěn s byzantskou princeznou Theophano. 49 Během vlády tohoto 

Oty došlo k několika povstáním. 50 Král Harald z Daniae, který přijal křesťanství, 

přepadl Nordalbingii. 51 Oženil se s dcerou abodritského knížete a podpořil slo-

vanské kmeny v jejich úspěšném povstání proti východním Frankům ve východní 

Albingii. 52 Císař Ota byl poražen Araby v jižní Itálii a zemřel v Římě. 53 Po jeho 

smrti vládla nejprve vdova Theophano a po její smrti matka císaře Adéla. 54 Císa-

řův syn Ota převzal poté jako čtrnáctiletý sám vládu. 55 I přes vlnu odporu usta-

novil Řím centrem říše. 56 Papežem jmenoval svého bratrance Bruna z Karantanie, 

který  přijal  jméno  Řehoř.  57 Ota označil sám sebe za „služebníka Ježíše Krista“ 

a později za „služebníka apoštolů“.   

 

58 Také v muslimských oblastech se vyskytly různé politické problémy. 59 Karma-

tovci založili na severovýchodě Arabského poloostrova svůj vlastní stát. 60 Ohro-

žovali poutníky do Mekky. 61 Odcizili také černý kámen Kaaby, hadschar-ul-

aswat. 62 Teprve po dvaceti letech se Mekkáncům podařilo získat jej nazpět za 

vysoké výkupné, a to prostřednictvím Fátimovců. 63 Fátimovci si osvojili Egypt 

na  úkor  Ichšídovců.  64 Za  vlády  kalifa  Abu  Tamin  Maad  al-Muizze  ovládli 

nakrátko také Mekku a Medínu. 65 Karmatský vojevůdce Abú Alí al-Hasan dobyl 

Ramlu a Damašek. 66 Došlo k vícero bojům mezi Karmatovci a Fátimovci. 67 Fá-

timovci zvítězili a obsadili nakonec Sýrii a území bývalého Izraele. 68 Kalif al-

Muizz učinil město al-Káhira al-Muizziya v Egyptě za svou rezidenci a nahradil 

starou měnu zlatým dinárem. 69 Nechal vystavět také vlastní flotilu k ochraně ob-

chodu po moři. 70 Dále v hlavním městě zřídil vzdělávací centrum pro ismáílitské 

misionáře.  71 Al-Muizz byl tolerantní také ke Koptům.  72 Tito mohli zastávat 

vysoké posty a měli svobodu ve vykonávání svých náboženských rituálů.     

 

 

ČÁST ČTVRTÁ                              Kapitola 7 

 

1 Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. 

2 Technický a hospodářský pokrok přispívá k prodloužení života a tím k rostou-

címu počtu obyvatel. 3 Vesnice se stává důležitým hospodářským faktorem, sed-

láci se ukazují po šlechtě a kléru jako důležitá sociální vrstva. 4 Vládci chtějí svou 

moc upevnit také pomocí náboženství. 5 Národy na severu Evropy a v Asii byly 
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postupně pokřesťanštěny. 6 Převážná část Evropy se nachází pod vlivem katolic-

kého Říma. 7 Ortodoxní křesťanství dominuje ve východní a jižní Evropě s cen-

trem v Konstantinopoli. 8 Říše Fátimovců zažívá velký hospodářský rozvoj. 9 Je 

podporována také kultura a věda. 10 Seldžukové obsadili perské území a ohrožují 

sousední země. 

 

11 Někteří lidé očekávají konec světa, jiní tvrdí, že tento den zná jedině Stvořitel 

světa. 12 Mnozí jsou horliví při misiích, ale neinspiruje je při tom láska k bližnímu. 

13 V Erec Izraeli vládnou nadále cizáci. 14 Na Iberském poloostrově se to událostmi 

jen hemží. 15 Na cordobském trůně se rychle vystřídali umajjovští kalifové. 16 Na-

místo kalifa Hišáma vládl fakticky komorník Abu Amir Muhammad ibn Abi 

Amir. 17 Naverboval mnoho nových vojáků z berberských kmenů a drancoval se 

svým vojskem křesťanská království na Iberském poloostrově. 18 Tak bylo zničeno 

poutní křesťanské centrum v Compostele, jeho poklady museli křesťanští otroci 

přenést do Cordoby. 19 Abu Amir Muhammad posílil svou vládu v severozápadní 

Africe, načež si přidal titul „al-Mansur bi-llah“, na který měli právo pouze kali-

fové. 20 V andalúském vojsku došlo k napětí mezi arabskými vojáky a slovan-

skými otroky. 21 Kalifát Cordoba se rozpal na malá království a knížectví. 22 Ber-

berští Hammudovci vytlačili Umajjovce z kalifátu Cordoba. 23 Abbásovci založili 

v Seville mocnou říši. 

 

24 Římský císař Ota podpořil kandidaturu franckého učitele Gerberta Aurillaca do 

úřadu papeže. 25 Aurillac byl významný učenec a jako papež Silvestr zavedl arab-

ské znaky pro čísla. 26 Společně s císařem Otou plánoval obnovu Římské říše, 

kterou měli společně řídit císař a papež. 27 Oba podporují založení dvou křesťan-

ských říší – Regnum Hungariae a Regnum Poloniae. 28 Pražský biskup Vojtěch, 

známý také pod jménem Adalbert, podnikl misijní cestu do Uherska. 29 Tam biř-

moval vévodu Štěpána. 30 Štěpán byl korunován za uherského krále papežským 

legátem. 31 Když byl Adalbert zavražděn Prusy během další misie, koupil polský 

vévoda Boleslav jeho posmrtné ostatky a nechal je pochovat ve městě Hnězdno. 

32 Vojtěch byl brzy nato prohlášen svatým a samotný císař Ota putoval na jeho 

hrob. 33 Zde se setkal s vévodou Boleslavem. 34 Hnězdno bylo povýšeno na arci-

biskupství a Radim, nevlastní bratr Vojtěcha, byl jmenován prvním arcibiskupem 

Hnězdna.  

 

35 Bavorský vévoda Jindřich následoval Otu na císařském trůně. 36 Jeho cílem byla 

obnova Francké říše. 37 Polsko získalo území Lusatia, země Bohemia byla začle-

něna do Jindřichovy říše.  38 Jindřich a jeho žena Kunhuta se zasadili o zřízení 

biskupství v Bamberku. 39 V církevní  politice  upřednostňoval  Jindřich spíše 
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biskupy než nezávislé mnišské řády. 40 Jindřich daroval své císařské jablko kláš-

teru v Cluny, přesto bránil clunyjské reformě ve své říši. 41 Toho času byl opatem 

v Cluny vážený učenec Odilo. 42 Zasloužil se o to, aby se během církevních svátků 

přestaly vést války. 43 Odilo zavedl v Cluny slavení památky za všechny zemřelé. 

44 Zdvojnásobil počet klášterů podřízených Cluny. 45 Ve městě Coellen se začalo 

se stavbou synagogy. 46 Židé byli po jednom zemětřesení na Velký pátek v Římě 

obviněni ze znesvěcení hostie, mučeni a upáleni na hranici. 

 

47  Po   císaři   Jindřichovi  byl  novým  vládcem  východofrancké   říše  jmenován 

Konrád. 48 Císařské korunovace Konráda se účastnil také dánský vládce Knut. 

49 Král Knut porazil Anglii, stejně jako i spojenecké armády norského vládce 

Olafa a švédského vládce Jakoba Anunda. 50 Za Konrádovy vlády dostala někdejší  

východofrancká monarchie oficiální název Imperium Romanum. 51 Byl zbudován 

také dóm ve Špýru. 52 Konrádův syn Jindřich podporoval církevní reformy. 53 Rus 

udržovala politické a hospodářské kontakty s Římskou říší a s Byzancí. 54 Velko-

kníže Jaroslav uzavřel svazek s římským císařem Konrádem. 55 Jaroslav vládl 

v Novgorodě, později se prosadil proti svému bratru Svjatoplukovi a jeho spojen-

cům v Kyjevě. 56 Byzanc porazila v bitvě u Belasice Bulhary, poté ještě Gruzíny. 

57 Po smrti císaře Basileia ohrožovali Byzanc na východě Seldžukové. 58 Tito se 

stali po bitvě u Dandanakanu vládci nad íránským územím namísto Ghaznovců. 

 

59 Fátimovci jako vládci severní Afriky mají své sídlo v egyptské al-Káhiře. 60 Zá-

padně od Egypta, v Ifriqiyi, vládnou Ziridovci. 61 Mezi těmito dvěma dynastiemi 

došlo k roztržce poté, co Ziridovci uznali Abbásovce z Bagdádu za právoplatné 

kalify, a tak přešli od šíitské k sunnitské konfesi. 62 Přestože jsou Fátimovci šíité, 

náleží většina obyvatelstva v Egyptě k sunnitům, kromě toho zde žijí ještě koptští 

křesťané. 63 Fátimovský kalif al-Hakím bi-amri Llah nechal zničit mnoho nemusl 

imských staveb, mezi jinými také kostel Ježíšova hrobu v Jeruzalémě a synagogu 

v al-Káhiře. 64 Vydal několik dekretů o čistotě islámské víry a nechal zřídit v al-

Káhiře „Dům moudrosti“. 65 Jedna skupina ismáílitského šía-hnutí začala dokonce 

kalifa al-Hakíma zbožňovat. 66 Příslušníci tohoto učení byli označováni podle 

svého horlivého misionáře jako „duruz“.  67 Z Buchary pochází také slavný lékař 

a učenec Ibn Sina, v Evropě známý jako Avicenna. 68 Židovští učenci se seznamují 

nově také s díly řeckých filozofů a vědců z arabských překladů. 69 Rabíni začínají 

systematizovat  židovské  učení.  70 Náboženská  filozofie  od Saadia  ben  Josef 

přispívá k dogmatům v židovství.  71 Učenci mají snahu uchovat Tanach před 

chybným výkladem.  72  Prosazuje se  verze  Tanachu  tiberijské  školy,  opatřená 

poznámkami a značkami pro vokalizaci.      
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ČÁST PÁTÁ                                  Kapitola 1 

 

1 Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. 

2 V současné době  toho  může  kronikář  zapsat  mnoho,  nejedná  se  však  zrovna 

o potěšitelné události. 3 Tím více chceme nejprve zmínit to radostnější. 4 Stále více 

lidí na světě věří v jednoho Boha. 5 Myslí se tím židé, křesťané a muslimové. 

6 Někde mezi nimi vznikají dokonce přátelské vztahy, vzájemná úcta a tolerance. 

7 Ve Španělsku se Židé těší z blahosklonnosti krále Alfonze. 8 V Anglii zakládají 

Židé, kteří následovali volání Viléma z Normandie, vícero sídlišť. 9 Židé nazývají 

Anglii kanaf ha arec, kout země. 10 Na mnoha muslimy ovládaných územích žijí 

Židé nerušeně a ve svornosti s muslimským obyvatelstvem. 11 A zde již dobré 

zprávy končí.    

 

12 Existuje  totiž  i  nevraživost  mezi  zmíněnými skupinami, a kde ještě žádná 

není, tam  se  už  o  nějakou   postarají  závistivci,  přílišní  horlivci  a  dobrodruzi.  

13 Muslimové zavraždili v Granadě mnoho Židů, kterým záviděli jejich blahobyt. 

14 Církevní obnovitel Damiani uvádí ve svých spisech zdánlivá teologická tvrzení, 

kterými by chtěl ospravedlnit pronásledování Židů. 15 Téměř v každé křesťanské 

generaci se najdou učenci, kteří se domnívají, že přesně znají důvody, proč by se 

Židé měli pronásledovat. 16 Přitom má křesťanství dost svých vnitřních problémů.  

17 Na jedné straně vládne na mnohých místech nemorálnost, nepořádek a chaos 

mezi nižším i vyšším klérem, na druhé straně rostou napětí a rozkoly mezi vý-

chodní a západní církví. 18 Vzájemná exkomunikace papeže Leona a patriarchy 

Michaela je jen vnějším znakem trvalého, hlubokého rozkolu. 19 Už od prvních 

staletí se v křesťanství ukazovaly neshody mezi východem a západem. 20 Jedním 

z důvodů byla jazyková bariéra. 21 Zatímco ve východní části od počátku platila 

jako úřední církevní jazyk řečtina, prosadila se v západní části latina. 22 Řecky 

mluvící učenci však označovali latinu za barbarský jazyk. 23 Svatá písma, litur-

gické knihy a jiné spisy byly dle různých regionů napsány v řečtině, nebo latině, 

popřípadě do nich přeloženy. 24 Také křesťanští teologové a učenci měli dle místa 

původu  různé  vzdělání  a  rozdílný  způsob  uvažování.  25 Na  východě  byly 

samozřejmé  klasické  vzdělání  a  filozofie,  na západě se kladl důraz na politické 

a právnické vzdělání.  26 Navíc došlo s přeložením císařského sídla z Říma do 

Konstantinopole ke změně mocenské konstelace. 27 Různily se názory na celibát, 

vykoupení  a  vyznání  víry.  28 Rozhodující  roli  však  hrály  mocenské  nároky, 

neústupnost a tvrdošíjnost. 

 

29 Už  při  konfliktu  papeže Mikuláše s patriarchou Fótiem se rýsovalo rozdělení.  

30 Další papež Jan se opět smířil s Fótiem. 31 Nyní vznikly neshody mezi patriar-

chou  Michaelem a  papežem Leonem  kvůli liturgickému  jazyku, chlebu  pro 
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eucharistii a vyznání víry.  32 Pohádali se, vzájemně se prokleli, a potom se to 

pokoušeli objasnit obyčejným věřícím. 33 Avšak vládci a klérus neztratili ze zřetele 

ani islámské nebezpečí. 34 Křesťané museli přijmout v boji s muslimy ztrátu 

mnoha území. 35 Na západě jim způsobují problémy muslimové, na východě při-

bližující se Seldžukové. 36 Od rozdělení se pokoušejí křesťanští vládci zvládnout 

tuto situaci, jak to jen jde. 37 Na jedné straně se pokoušejí muslimy zastavit, na 

druhé straně  chtějí  obě  strany  dokázat, že  mají  pravdu  v  záležitostech  víry. 

38 Každý se pokouší dokázat svou mocí a válečnými úspěchy, že je Bůh na jejich 

straně. 39 V Jeruzalémě vyhnali muslimové stovky křesťanů z města a zakázali jim 

vstup k jejich svatým místům. 40 Seldžukové dobyli Bagdád a pronikli dále na 

západ. 41 Když dobyli Jeruzalém, usmrtili zde mnoho obyvatel. 42 Také v Arménii 

bylo  zabito  mnoho  křesťanů.  43 Ve  Španělsku  proti  sobě  bojovali  muslimové 

a křesťané. 44 Seldžukové bránili křesťanům v jejich pouti do Jeruzaléma. 45 Mus-

limské vojsko ničivě porazilo byzantskou křesťanskou armádu. 46 Císař Mi-

chael žádal dokonce papeže Řehoře o podporu. 47 Papež byl však velmi zatížen 

bojem o investituru. 48 Na západě se mezi křesťany rychle šíří nepřátelská nálada 

proti muslimům. 49 Někteří horliví kazatelé ji podněcují ještě více. 50 Křesťané 

chtějí za každou cenu vytrhnout Jeruzalém z muslimských rukou. 51 Ochota válčit 

roste ve všech vrstvách obyvatelstva, v církvi i mezi vůdci států a území. 52 Ně-

které z nich vidí ve válce šanci získat vládu nad Byzancí a muslimy, ale i řešení 

židovské otázky na celém světě. 53 Jiní jsou ochotni riskovat vlastní život, aby 

osvobodili a zpřístupnili svatá místa pro všechny křesťany. 54 Další sní o dobro-

družství, cennostech Orientu, válečné kořisti. 

 

55 Když císař Alexios Komnénos volal západ o pomoc, a byl dokonce ochoten 

sjednotit ortodoxní církev s římskokatolickou církví, byla brána jeho žádost 

vážněji. 56 Západ však na ni odpověděl svým způsobem. 57 Papež Urban a s ním 

kardinálové, biskupové a opati se rozhodli vyslat na východ vojsko. 58 Vypuklo 

nadšení mezi lidem a šlechtou, ale také mezi dobrodruhy a darebáky. 59 Církev 

byla přesvědčena o správnosti a svatosti této akce. 60 Účastníkům válečného tažení 

bylo slíbeno mnoho duchovních výhod na tomto i onom světě. 61 Tak se bezhlavě 

shromáždilo velké množství lidí ze všech vrstev obyvatelstva, které se poté jako 

značně neuspořádané vojsko vydalo směrem na východ. 62 Nechybělo nadšení a 

křesťanská horlivost. 63 Cestou se toto vojsko chovalo nelidským a nekřesťanským 

způsobem. 64 Podníceni některými kazateli zabíjeli cestou židovské obyvatelstvo, 

kde jen mohli. 65 Dále drancovali zámky a kláštery, ale nezastavili se ani před 

okrádáním prostých lidi. 66 Když došli ke Konstantinopoli, nechal je císař Alexios 

ze strachu o město rychle převést přes Bospor. 67 Brzy nato bylo toto vojsko zcela 

zničeno Seldžuky u Niceji. 68 Mezitím západ zorganizoval disciplinovaná vojska, 

která se sjednotila u Konstantinopole. 66 Toto vojsko se probojovalo úspěšně až 
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k Jeruzalému. 70 Mnozí vojáci, napůl zdivočelí bojem a hladem, spáchali hrůzné 

činy a způsobili mnoho utrpení domácímu obyvatelstvu. 71 Nakonec dobylo toto 

vojsko i Jeruzalém. 72 Také zde usmrtili vojáci nespočet muslimů, židů, a dokonce 

syrské a koptské křesťany. 

 

 

ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 2 

 

1 Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k sprave-

dlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. 

2 Současná epocha se vyznačuje křesťanskými náboženskými válečnými taženími. 

3 Drancování a vraždění je na denním pořádku, ve jménu rozličných cílů. 4 Po-

stupně vznikají čtyři nové křesťanské státy. 5 Nejprve Edesské hrabství a Antio-

chijské knížectví. 6 Po dobytí Jeruzaléma vzniklo Jeruzalémské království. 7 Pro 

posílení moci nového království vydal papež Paschalis výzvu k dalšímu nábožen-

skému tažení. 8 To však v Anatolii ztroskotalo na alianci jinak znepřátelených 

Seldžuků a Danišmendovců. 9 Sultanát Rum-Seldžuků vznikl na základě rozdělení 

velkoseldžucké říše do několika malých států. 10 Po porážce seldžuckého emíra 

z Tripolisu zde byl založen čtvrtý křesťanský stát, Tripolské hrabství. 11 Jeruza-

lémské království se postupně stalo nejdůležitějším. 

 

12 Tato náboženská tažení přispěla také k oživění námořního obchodu mezi Evro-

pou a Asií. 13 Hlavním spojencem křesťanské armády bylo nezávislé Arménské 

království v Kilíkii, které založili před Seldžuky uprchlí Arménci. 14 V nově 

vzniklých křesťanských státech roste počet evropských obyvatel. 15 Mnozí z nich 

přijímají orientální způsob života. 16 Tamější obyvatelé je nazývají „Frankové“. 

17 Patriarcháty v Antiochii a v Jeruzalémě se nacházejí pod vedením latinských 

patriarchů. 18 Během náboženských válek vzniklo vícero rytířských řádů. 19 Hlavní 

úlohou těchto řádů je péče o nemocné a ochrana poutníků. 20 Papež Paschalis je 

vzal pod svou ochranu a odpustil jim odvádění desátků. 21 Jindřich, stejnojmenný 

syn římského císaře, zajal papeže a několik kardinálů v kostele svatého Petra 

v Římě. 22 Domníval se, že si tím vynutí právo na investituru a vlastní korunovaci 

za císaře. 23 Teprve za papeže Kalixta se mu podařilo uzavřít dohodu, která ukon-

čila dlouholetý spor o investituru. 24 Tato smlouva byla potvrzena lateránským 

koncilem. 25 Druhý lateránský koncil zakázal simonii a zavedl celibát pro římsko-

katolické kněze. 

 

26 V Evropě vznikají toho času nové církevní řády. 27 Některé již stávající jsou 

reformovány. 28 Papež Kalixt potvrdil cisterciánský řád, vzniklý z reformního 

hnutí benediktýnského řádu v Citeaux. 29 Také společenství založené Norbertem 
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z Xantu v údolí Premontré bylo uznáno papežem. 30 Toto společenství žije podle 

augustiniánské řehole a podle vzoru prvotní církve. 31 Někteří věřící tvoří spole-

čenství, která se nedrží oficiálního učení církve. 32 V západní Evropě je to přede-

vším  laické  hnutí,  které  samo  sebe  nazvalo  „Boží přátelé“. 33 Jejich  učení  se  

podobá učení „bogomilů“ pocházejících z Bulharska, kteří jsou v Byzanci proná-

sledováni. 34 Bogomilové odmítají Starý zákon, jsou pravděpodobně ovlivněni 

manicheismem.  

 

35 V Byzanci se dostal na císařský trůn Jan z dynastie Komnénovců. 36 Porazil 

dorážející Pečeněchy a povstalecké Srby. 37 Jan se oženil s dcerou uherského krále 

Ladislava, která jako císařovna přijala jméno Eirena. 38 Císař Jan se zaměřil na 

znovudobytí  ztracených  území  v  Anatolii. 39 S pomocí Rum-Seldžuků obhájil 

východní hranici a pokusil se získat vládu nad Arménským královstvím v Kilíkii 

i nad  novými  křesťanskými státy Antiochia a Edessa.  40 Jan  napadl  také Araby 

v Sýrii, ale byl odražen u Aleppa. 

 

41 Něco velmi zajímavého se událo v muslimy ovládané severozápadní Africe. 

42 V pohoří Atlas působil tamější islámský reformátor Abú Abdalláh Muhammad 

ibn Túmart. 43 Studoval v Cordobě a cestoval do Alexandrie, Mekky a Bagdádu. 

44 Po svém návratu  rozšiřoval  mezi  Berbery  své  učení  o absolutní jednotě Boha 

a předurčenosti. 45 Ibn Túmart chtěl dle své výpovědi přivést islám k jeho původní 

formě a muslimy k vnitřní hloubce. 46 Sice se mu nepodařilo přesvědčit Almorá-

vidy o správnosti své teologie, ale sjednotil některé kmeny jako společenství al-

muwahhidun, Almohadové. 47 Ibn Túmart byl přesvědčen, že je neomylný mahdí 

povolaný k tomu, aby obnovil víru a spravedlnost. 48 Jeho smrt se nějaký čas tajila. 

49 Jeho nástupce Abd al-Múmin dovedl Almohady k vítězství nad Almorávidy. 

50 Abd al-Múmin si přivlastnil titul kalifa. 51 Almohadové ovládají severozápadní 

Afriku, Ifriqiyi a al-Andalús. 

 

52 Pro Židy na Iberském poloostrově nastávají nyní ještě horší časy. 53 V severní 

části začínají platit stará protižidovská opatření, v al-Andalús jim hrozí násilná 

islamizace. 54 Židé v určitém občanském postavení musí nosit žluté oblečení, 

všichni ostatní pak modré oblečení s pokrývkou hlavy ve formě oslího sedla. 55 Ti, 

kterých se to týkalo, volili raději útěk na křesťanská území nebo hledali nový do-

mov u o něco mírnějších islámských vládců v Africe. 56 Židé se neodvažují vrátit 

do Erec Izraele, protože tam vládnou nepřátelští křesťanští vládci.    

 

57 Papež Evžen vyzval k dalšímu válečnému tažení jako odpovědi na dobytí hrab-

ství Edessy muslimským správcem Zengí z Mosulu. 58 Tohoto tažení se účastnila 

také vojska franckého krále Ludvíka a nového římského krále Konráda. 59 Pod 
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jejich ochranou se vydali na cestu také obyčejní poutníci se ženami a dětmi. 60 Pa-

pež rozhodl o rozšíření válečného tažení ještě i na jiné oblasti: proti Arabům na 

Iberském poloostrově a proti pohanům v severovýchodní Evropě. 61 Anglie, která 

se již delší dobu nacházela v občanské válce, se k tomu přidala se svou námořní 

flotilou. 62 Ta osvobodila Almeríi a Lisabon z područí Arabů a pomohla Portugal-

skému hrabství, aby  se  prohlásilo  za  samostatné  království. 63 Mnozí šlechtici 

a rytíři ze severní části Římské říše se účastnili válečného tažení proti pohanům 

ve východní Evropě.  

 

64 Vojska Konráda a Ludvíka se setkala po dlouhém trmácení u Niceji v Anatolii. 

65 Protože však byzantský císař Manuel Komnénos uzavřel se sultánem Rum-

Seldžuků mírovou smlouvu, neposkytla Byzanc křesťanským vojákům žádnou 

vojenskou pomoc. 66 Tito však spojili své síly s vojskem krále Balduina z Jeruza-

léma a oblehli Damašek.  67 Neshody mezi  třemi  křesťanskými králi,  stejně jako 

i  převaha  nepřítele,  vedly k ukončení válečného  tažení a  návratu  vojsk  domů. 

68 Král Ludvík obvinil Byzanc z nezdaru a plánoval jako odplatu tažení proti By-

zanci. 69 Mnozí válečníci a poutníci zůstali ve Svaté zemi, protože si od toho sli-

bovali lepší život. 70 Někteří se přidružili také eremitskému společenství na hoře 

Karmel. 71 Nadále se vyskytují lidé, kteří žijí dle principů svatých Písem. 72 Mů-

žeme jen doufat, že budou jednou zářit na nebi jako hvězdy, po celou věčnost. 

 

 

ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 3 

 

1 Je-li v životě vytouženým pokladem bohatství, v čem spočívá větší bohatství než 

v moudrosti, která všechno působí? 

2 Křesťané i muslimové jsou přesvědčeni, že musí vést proti sobě v Božím jménu 

svaté války. 3 Pokoušejí se také ospravedlnit svatými Písmy pronásledování Židů. 

4 Papežové slibují všem, kteří se účastní války proti islámu, prominutí trestů za 

hříchy. 5 Jednoduše řečeno to znamená, že je při mučednické smrti ve svaté válce 

garantován okamžitý příchod do nebeského ráje. 6 Pro královský pár z Francie 

znamenala účast v jedné z těchto svatých válek jejich konečné rozdělení. 7 Po ná-

vratu domů nechal Ludvík anulovat své manželství s Eleonorou z Akvitánie. 8 Ta 

se poté provdala za Jindřicha z rodu Plantagenetů, který byl určen po zdlouhavé 

občanské válce za anglického krále. 9 Tímto manželstvím získala Anglie vládu 

nad západní částí Francké říše. 10 Ludvík byl prostředníkem ve sporu o kompe-

tence mezi anglickým králem a arcibiskupem z Canterbury, Tomášem Becketem. 

11 Ludvík upevnil svůj vztah k papeži Alexandrovi tím, že ho podporoval proti 

ambicím nového následníka Římského impéria. 12 Tím byl Fridrich, který chtěl 

centralizovat moc velkého teritoria své říše a oslabit vliv šlechty. 13 Soustředil se 
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především na boje se severoitalskými městy, která chtěla získat stále více autono-

mie. 14 Díky nesvárům byl zvolen vzdoropapež Paschalis, který poté korunoval 

Fridricha za císaře a císaře Karla prohlásil za svatého. 15 Po porážce v severní 

Itálii se ovšem Fridrich musel usmířit s papežem Alexandrem. 16 Tento vydal na 

lateránském koncilu nová nařízení ohledně Židů. 17 Židé nesměli mít křesťanské 

služebníky, svědectví křesťana bylo vždy důležitější než svědectví Žida, pokřtění 

Židé však nesměli být vyvlastněni. 18 Protože Židům zbýval jako výdělek pouze 

obchod s penězi, udělil jim papež právo půjčovat peníze na úroky. 19 V Evropě se 

zakládala nová města, stavěly se skvostné katedrály a paláce, světlo světa spatřily 

instituty pro vzdělávání, pořádaly se rytířské turnaje a dvorní oslavy. 

 

20 Jako reakce na přepychový a marnotratný způsob křesťanského života vznikla 

některá  křesťanská  laická  hnutí.  21  Tato  si stanovila za cíl dobrovolnou chudobu 

a zdokonalování se v křesťanských ctnostech. 22 Jedno takové hnutí založil kupec 

z Lyonu jménem Valdes. 23 Po jednom mystickém zážitku se věnoval studiu Bible. 

24 Valdes nechal dokonce přeložit Vulgátu do hovorového jazyka, aby zpřístupnil 

Bibli i obyčejným lidem. 25 Nejprve obdržel církevní povolení působit jako putu-

jící kazatel, dostal se však brzy do konfliktu s církví. 26 Následkem toho byla pa-

pežem Luciem a císařem Fridrichem na koncilu ve Veroně vydána opatření proti 

heretikům. 27 Církevní klatba se kromě „chudých z Lyonu“ a „Božích přátel“ tý-

kala i jiných kazatelských skupin. 28 Papež Inocenc zašel dokonce tak daleko, že 

zakázal číst Bibli obyčejným lidem. 29 Nehledě na pronásledování, neklid a války, 

nebo  právě  kvůli  tomu,  přitahuje  mnoho  křesťanů,  muslimů  a  židů mystika.  

30 Jedna abatyše z Bingenu jménem Hildegarda sepsala své vize a výjevy o pří-

rodním léčitelství. 31 Mezi muslimy vznikají takzvané súfijské řády. 32 Súfí se po-

kouší dostat mystickou cestou k Bohu. 33 Mluví se také hodně o židovském filo-

zofovi a lékaři, Mojžíši ben Maimonidovi. 34 Jeho rodina utekla před Almohady 

z  Cordoby  do  Egypta. 35 Maimonides  se  stal  hlavním rabínem egyptských Židů 

a psal komentáře k Mišně. 36 Získal si také jméno jako lékař ve službě ajjúbovské 

rodiny sultána.  37 Saláh ad-Dín Júsuf ibn Ajjúb převzal moc v Egyptě od Fáti-

movců. 38 Ajjúbovci vládli pod vedením bratra Saláha ad-Dína také v severní Nú-

bii, dále na jihu Arabského poloostrova, stejně jako i v Mekce a Medíně. 39 Křes-

ťané nazývají Saláha ad-Dína „Saladin“, muslimové zase nazývají křesťanské 

osvojitele Erec Izraele „Frankové“. 40 Saladin a Frankové se postarali o události, 

kterými se budou zabývat ještě i následující generace.  

 

41 V Erec Izraeli, křesťanském Jeruzalémském království, žije už ve třetí generaci 

šlechta pocházející z Evropy. 42 Ta značně zbohatla drancováním během váleč-

ných tažení  proti  muslimským  osvojitelům  Svaté  země, má teď zajištěný život 

a cítí se zde jako doma. 43 Pro ni jsou mír a spořádané poměry důležitým kritériem. 
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44 Ve stále nově příchozích bojechtivých šlechticích a rytířích z Evropy, kteří vy-

hlížejí také slávu a bohatství, spatřují nebezpečí pro svůj navyklý životní styl. 

45 Mezi těmito dvěma tábory nastává střet zájmů. 46 Rum-Seldžukové porazili by-

zantského císaře Manuela Komnéna. 47 Toto muslimské vítězství povzbudilo Sala-

dina k opakovanému napadnutí Jeruzalémského království. 48 Protože boj zůstal 

nerozhodný, uzavřeli Saladin a Balduin mírovou smlouvu.  

 

49 Po Balduinově smrti se prosadil jako nástupce Jeruzalémského království jeho 

švagr, francký rytíř Guy de Lusignan. 50 Během jeho vlády přepadal hrabě Renaud 

de Chatillon častěji arabské karavany a pronikal na muslimské teritorium. 51 Tímto 

přerušili Frankové smlouvu se Saladinem. 52 Poté co Frankové pod vedením hra-

běte Renauda vícekrát  napadli  karavany  a nechtěli se i přes nátlak  jeruzalém-

ského krále omluvit  a ani to nehodlali nijak odčinit, došla Saladinovi trpělivost. 

53 Vyhlásil jim válku a vtrhl se svým vojskem do Erec Izraele. 54 Frankové, vnitřně 

rozhádáni a morálně se nacházející v neprávu, podcenili vztek muslimů. 55 Kromě 

toho si Frankové byli jisti vítězstvím, protože věřili v zázračnou moc relikvie 

Kříže, kterou brali do boje. 56 Nedaleko Genezaretského jezera, u takzvaných 

Hattínských rohů, se obě vojska setkala. 57 Bitva trvala jen několik hodin a křes-

ťanské vojsko v ní prohrálo a ztratilo také Jeruzalémské království, včetně relikvie 

Kříže. 58 Bylo jen  otázkou  času,  kdy  Saladinovo vojsko dorazí do Jeruzaléma. 

59 Saladinovi  však  nešlo  ani  tak  o  zpustošení  Jeruzaléma  či zničení Franků. 

60 I když byl pánem situace, začal s vyjednáváním a chtěl Franky zasáhnout tam, 

kde je to bolelo nejvíce – totiž na měšci s penězi. 61 A tak směli křesťanští Fran-

kové za výkupné opustit Erec Izrael, nebo byli prodáni do otroctví. 62 Jeruzalém 

se dostal opět pod vládu muslimů. 

 

63 Někteří křesťané dokládají těmito událostmi své tvrzení, že snad Bůh prý na-

vždy zavrhl křesťanství, tak jako to měl kdysi udělat se Židy. 64 Druzí si naproti 

tomu myslí, že Bůh nezavrhl ani Židy, ani křesťany a ani muslimy, nýbrž čeká 

trpělivě na jejich smíření. 65 Ale jak se má toto smíření uskutečnit, když se po 

staletí  dva  hádají  o zemi  třetího  a jsou  zajedno  jen  v jednom  bodě – ve snaze 

o zdolání a zničení třetího? 66 Svatá země, Erec Izrael, kterou Bůh jednou provždy 

dal Izraelitům, je ovládnuta, zničena, zbudována a opět zničena těmi, kteří všichni 

uctívají stejného Boha. 67 Frankové a západ snad nyní dostali svou lekci. 68 Nebo 

snad ještě ne? 69 Ne, přece jenom ne, protože opět začínají nová dobyvačná tažení 

proti muslimům. 70 Císař Fridrich se při jednom z nich utopil někde v Anatólii. 

71 Králové Filip a Richard se pohádali cestou. 72 Nakonec se podařilo králi Richar-

dovi získat milost u Saladina a získat pro křesťany dovolení navštěvovat poutní 

místa v Jeruzalémě.     
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ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 4 

 

1 Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte ho, všichni jeho 

andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. 

2 Dříve než upřeme svůj pohled na nás lidi a naše dílo, pozvedněme naše srdce 

k nebi a chvalme Boha. 3 Požehnaný jsi, všemocný, věčný Bože, Vládce světa a 

Stvořiteli nebes a země. 4 Požehnané buď tvé svaté jméno a jméno tvého králov-

ství na věčné časy. 5 Požehnaný jsi pro svou smlouvu s lidmi přes Noema. 6 Chvá-

líme tě, protože jsi vyvolil Abrahama. 7 Slavíme tě s Hagarou a Izmaelem. 8 Uctí-

váme tě se Sárou a Izákem. 9 Milujeme tě s Mirjam a Ješuou. 10 Buď požehnán ve 

všech svých vyvolených. 11 Buď posvěceno tvé jméno a tvé království v Mojží-

šovi, Ješuovi a Mohamedovi. 12 Ať jsou požehnáni všichni Izraelité, křesťané a 

muslimové. 13 Hospodine, dej jim milost poznání, že jsi jejich jediný, společný 

Otec. 14 Otevři jim oči, aby se navzájem přijali jako dar a milovali se. 15 Pomoz 

jim, Otče, zvěstovat tvé jméno hrdinnými činy lásky k bližnímu, půstem a mod-

litbou. 16 Dej jim odvahu, aby raději vyloupli oko či odsekli ruku sami sobě než 

někomu druhému. 17 Díky tobě, Otče, za nádherný svět plný hádanek, rozmanitostí 

a přírodních divů. 18 Buď velebeno tvé jméno ve všech obyčejných, jednodu-

chých lidech, kteří světu neznámí dosvědčují svými činy tvou lásku. 19 Ať tvá 

milost způsobí překonání rozdělení v islámu, křesťanství a židovství. 20 Staň se 

tvá milostivá vůle, aby mír a smíření došly svého naplnění na celé zemi a satan 

ztratil na síle ve své nenávisti, úsilí o rozdělení a násilí. 

 

21 Naštěstí se najdou na zemi vždy znovu lidé, kteří nasazují svůj život pro tento 

cíl. 22  Jedním  z  nich  je  Giovanni  Battista  Bernardone,  nazývaný  František. 

23 O svém povolání se dozvěděl přímo od Boha, bez lidí jako prostředníků, a viděl 

svou  úlohu  nejprve  v opravě  malých  kostelů  a  kaplí, pro které si vyžebral 

prostředky, ale použil také zboží svého otce. 24 Během jeho veřejného soudního 

procesu, který proti němu vyvolal vlastní otec, odložil František svůj šat a svěřil 

se zcela plně nebeskému Otci. 25 Následně žil v přísném odloučení, žebral, staral 

se o malomocné a odmítal striktně majetek a peníze. 26 Se svými druhy, kteří se k 

němu přidali, zvěstoval evangelium všemu stvoření, aby seznámil všechny s ne-

smírnou láskou nebeského Otce. 27 Jiným z povolaných je Dominik, který chtěl 

porazit „kacíře“ namísto násilí argumenty. 28 Žil jako putující kazatel, v chudobě, 

protože dle jeho mínění bohatá a zesvětštěná církev napomáhala ke vzniku herezí.  

29 Ale také u muslimů se najdou lidé, kteří dosvědčují lásku nebeského Otce. 

30 Jmenujme zde přívržence súfí: Muhjiddín Muhammad ibn Arabí, Faríduddín 

Attár a Moínuddín Čiští. 31 Byli naplněni láskou k Nejvyššímu a vzbuzovali tuto 

lásku také u jiných lidí. 
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32 Z Židů je znám svými spisy Moše ben Maimon. 33 Tyto spisy však představovaly 

pro ortodoxní Židy kámen úrazu, a proto většinu z nich spálili; také křesťanský 

kazatelský řád byl pohoršen spisy Maimona a nechal je rovněž spálit. 34 Podobně 

se vedlo i Angličanovi Robertu Readingovi poté, co konvertoval k židovství a vzal 

si za ženu Židovku. 35 Mnozí rabíni odcházejí toho času do Erec Izraele, aby nově 

oživili židovská společenství, která se v důsledku stálých dobyvačných tažení 

velmi zmenšila. 

 

36 Na mnoha místech se bojuje. 37 Pozornost vyvolal Temüdžin z kmene 

Mongghol, nejstarší syn náčelníka klanu Jesühej.  38 Sjednotil mongolské kmeny 

a získal takovou moc, že povolal říšský sněm k prameni Ononu, kde byl jmenován 

kmenovými vůdci za čingis-chána. 39 Postupoval násilně se svým vojskem a po-

drobil si Tanguty, dobyl Zhongdu, zabral Šantung a podrobil si karakitanskou říši. 

40 Jako odplatu  za  porušení  smlouvy  s chórezmskou  říší  dobyl  také  Bucharu 

a Samarkand.  

 

41 Papež Inocenc měl jiné starosti. 42 Poslal vojsko do boje proti Albigéncům. 43 Ti 

byli z jeho pohledu těžkými heretiky.  44 Aby se zabránilo herezím, bylo laikům 

zakázáno číst Bibli v mateřštině nebo ji jen vlastnit. 45 Štaufovec Fridrich, král 

Sicílie, slíbil papeži Honoriovi, že mu přenechá nějaká území a že znovu dobude 

Jeruzalém. 46 Na oplátku ho papež korunoval na římského císaře. 47 Nejprve začal 

císař se stabilizací říše. 48 Na svém dvoře zaměstnával učence různých nábožen-

ství. 49 Když se před něj dostavili žalobci z Fuldy s obviněním, že jistí Židé zabili 

děti, aby z  jejich  krve  vyrobili macesy, povolal  Fridrich  k sobě konvertované 

židovské učence z celého světa. 50 Těm se podařilo vyvrátit tato obvinění a obža-

lovaní byli propuštěni. 51 od té doby však musí Židé platit za císařskou ochranu. 

52 Nyní se obávají na jedné straně nepodložených obvinění, na straně druhé závisti 

křesťanů kvůli císařské ochraně. 53 Přesto žijí nadále jako Bohem vyvolený národ. 

 

54 Fridrich chtěl vyplnit svůj slib daný papeži a vydal se s vojskem na cestu do 

Erec Izraele. 55 Jeho vojenské tažení bylo úspěšné, vyjednal se sultánem al-Kami-

lem desetileté příměří, stejně jako i přenechání Jeruzaléma a Betléma. 56 Sultán 

al-Kamil už jednou mír nabízel. 57 Totiž tehdy, když vojsko vedené papežským 

legátem Pelagiem  oblehlo  Damiette.  58 Tehdy  nabídl sultán vrácení Jeruzaléma 

a relikvie Kříže. 59 Pelagius a zástupci  italských námořních republik však tuto 

nabídku nepřijali a odmítli jakékoliv jednání.  

 

60 Tak rozdílné jsou lidské představy ohledně hodnot: někteří jsou ochotni položit 

svůj život za relikvii Kříže, jiní o tom naopak nechtějí vůbec jednat. 61 Nakonec 

však křesťané nedostali jedno ani druhé, za což se dávala vina císaři Fridrichovi. 
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62 Aby Fridrich zabránil ze strany církve svému sesazení jako císaře, zajal vysoce 

postavená církevní knížata. 63 Také jeho švagr Richard z Cornwallu podnikl jedno 

válečné tažení do Svaté země. 64 Využil nesvárů ajjúbovských říší Kairo a Dama-

šek. 65 Nejprve postoupil Damašek křesťanské straně Galileu, poté jí přenechal 

Kairo, všechna území západně od Jordánu včetně Jeruzaléma až k Aškalónu. 

 

66 Ať si každý sám odpoví na otázku, jestli papežové měli na srdci se svými ne-

spočetnými výzvami k boji proti jinověrcům skutečně spásu lidí, nebo si od toho 

slibovali spíše slávu a bohatství. 67 I když mohl Fridrich nakrátko zabránit svému 

sesazení ze strany církve, teď už to odvrátit nemohl. 68 Na koncilu v Lyonu padlo 

rozhodnutí papeže Inocence a biskupů o osudu Fridricha. 69 Předhazovali mu 

mnohé, také jeho přátelství s muslimy. 70 Fridrich ignoroval rozhodnutí církve, 

zůstal ve svém úřadu a ponechal si císařský titul. 71 Jako by už nestačila všechna 

ta tažení do Svaté země, vydal se nyní na cestu se svým vojskem také francouzský 

král Ludvík; byl však poražen a zajat Mameluky. 72 S velebením Nejvyššího jsme 

začali tento záznam a stejně ho chceme i ukončit: Nechť bude Věčnému čest, sláva 

a chvála za všechna utrpení, radosti a milosti této doby! 

 

 

ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 5 

 

1 Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. 

2 Kdy se nechají lidé poučit Božím slovem nebo alespoň vlastními dějinami. 3 Pro-

tože usilují stále po slávě a bohatství, musí Bůh stále znovu zasahovat. 4 Nomád-

ský národ Mongolů založil novou světovou říši, která je dvakrát tak velká jako 

tehdejší říše Alexandra Makedonského. 5 Tím se změnila nejen mapa světa, ale 

také život mnoha národů a jednotlivců. 6 Většina protivníků byla bez soucitu za-

bita, jen šikovní řemeslníci byli odvlečeni, protože byli potřební pro stavbu mon-

golského hlavního města Karakorumu. 7 Mongolové si podrobili ruská knížectví 

a pronikli západně až do Polska a Uherska. 8 Evropané je nazývali „Tartaři“ nebo 

„Tataři“, protože jim připadali jako „přicházející z pekla“. 9 Ve skutečnosti však 

byli kdysi Tataři prvními oběťmi Mongolů. 10 Následovníci Čingischána se hádali 

o moc a velká říše byla rozdělena na čtyři chanáty. 11 V oblastech ovládaných 

Mongoly vládne relativně náboženská svoboda, poddaní praktikují různé nábo-

ženské kulty: přírodní náboženství, nestorianismus, buddhismus. 12 V Kypčackém 

chanátu na Rusi je dovoleno praktikování křesťanské ortodoxní víry. 13 Přes cen-

trální Asii se rozprostírá Čagatajský chanát. 

 

14 Chán Chubilaj vládne ve východní části mongolské říše. 15 Podrobil si jihočín-

ské území a pojmenoval celé své teritorium jako říši Juan. 16 Chubilaj určil Dadu 
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za hlavní město své říše a jako oficiální úřední písmo zavedl kvadrátní písmo 

phagpa. 17 Podnikl dobyvačná tažení také k ostrovům východně od Číny, avšak 

neúspěšně. 18 Chubilajova matka, přívrženkyně nestorianismu, žádala pozvat do 

mongolské říše vícero křesťanských duchovních. 19 Byl zřízen úřad pro křesťan-

ské záležitosti. 20 Papež Řehoř vyslal na prosbu chána některé duchovní, kteří tam 

však nikdy nedorazili. 21 Již dříve se pokoušel o misie františkán Vilém z Rubruku, 

který cestoval do Karakorumu na žádost francouzského krále Ludvíka. 22 Chubi-

lajův bratr Hulagu si podrobil Persii a založil zde Ílchanát. 23 Hulagu vyznával 

buddhismus, jeho žena se hlásila ke křesťanství. 24 Mongolové uzavřeli alianci 

s křesťanským Arménským královstvím v Kilíkii. 25 Usmysleli si podlomit silnou 

muslimskou moc v Bagdádu a Jeruzalémě.  26  Když  Hulagovi vojáci dobyli Bag-

dád, zabili abbásovského kalifa. 27 Jeho sídlo dostal nestoriánský patriarcha. 28 Po-

tom táhlo mongolské vojsko až do Gázy v naději, že je zbytek křesťanského státu 

ve Svaté zemi podpoří proti muslimům. 29 Latinové však považovali Mongoly za 

„ďábly na koních“ a nechtěli jim pomoci. 30 Tak se muselo spolehnout mongolské 

vojsko Ílchanátu v boji proti novým muslimským vládcům na vlastní síly.   

 

31 Mamelukové, bývalí otroci ajjúbovské dynastie, převzali moc v Egyptě a Sýrii. 

32 Hulagu se dostal do sporu s chánem Kypčackého chanátu, který mezitím přijal 

islám a uzavřel spojenectví s Mameluky. 33 Mamelukové porazili Hulagovo voj-

sko v Galileji. 34 Bylo jen otázkou času, kdy Mamelukové dobydou poslední křes-

ťanské teritorium u Akkonu. 35 To se přihodilo téměř přesně dvě stě let po prvním 

křesťanském dobyvačném tažení proti muslimům. 36 Byzanc měla z mongolských 

nájezdů nejvíce užitku. 37 Nepřátelští Seldžukové se stali vazalským státem Ílcha-

nátu a přestali napadat Byzanc. 38 Poté co Latinové dobyli Konstantinopol, přelo-

žili Byzantinci své hlavní město do Niceje.  39 Odtud se podařilo císaři Michaelovi 

Palaiologovi opět si osvojit Konstantinopol. 40 Pokoušel se také o unii s latinskou 

církví, protože  papež  Urban  vyzýval  opět k ozbrojenému tažení proti Byzanci. 

41 Teprve papež Řehoř ukončil na koncilu v Lyonu církevní schisma a zabýval se 

situací ve Svaté zemi. 42 Přípravu koncilu měl na starosti františkán s řádovým 

jménem Bonaventura. 43 Obhajoval na koncilu existenci žebravých řádů. 44 Kon-

cilu se účastnila i mongolská delegace Ílchanátu; smrt papeže po koncilu však 

ukončila jakoukoliv spolupráci Mongolů a Evropanů. 

 

45 Císař Michael vnutil byzantské církvi spojení s latinskou církví, většina orto-

doxních křesťanů to však odmítala. 46 Na cestě na tento koncil zemřel Bonaven-

turův přítel, dominikán Tomáš Akvinský, který zanechal mnoho teologických a fi-

lozofických děl. 47 Ve svém díle Suma teologická požadoval exkomunikaci a trest 

smrti pro heretiky. 48 Jeho řád pověřil papež pronásledováním kacířů. 49 Pro vynu-

cení přiznání bylo dovoleno i mučení. 50 Bizarní podezření proti Židům vedla 
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v Evropě ke strašnému pronásledování. 51 Jako jeden z mnoha případů zde vzpo-

meňme zaživa upálené Židy v synagoze v Munichenu. 52 V Římské říši následo-

valo po Fridrichově smrti období slabých králů. 53 Nejmocnější vládce, i když bez 

císařské koruny, byl král Bohemie a vévoda Rakous Přemysl Otakar. 54 Přivlastnil 

si několik oblastí Římské říše. 55 Otakar potvrdil také některá židovská práva, mezi 

jinými vlastní správu obce a ochranu vlastnictví. 56 Na druhé straně však pozval 

jako jeden z prvních vládců do své říše inkvizici. 57 Otakar se účastnil také polního 

tažení za pokřesťanštění Prusů. 58 Vedení převzal císařský rytířský řád Ordo Teu-

tonicus, který přemístil své centrum z Akkonu do Evropy. 59 Poněvadž další do-

byvačná tažení na východ zabrzdili Mongolové, založil tento řád na území Prusů 

svůj vlastní stát. 

 

60 Hrabě Rudolf Habsburský byl zvolen římským králem. 61 S jeho vítězstvím nad 

českým králem Otakarem začala habsburská vláda v Rakousích a Štýrsku. 62 Ru-

dolf se však marně pokoušel o získání císařského titulu. 63 Slíbil dokonce papeži 

Řehořovi účast na novém válečném tažení do Svaté země. 64 Ve Španělsku došlo 

k veřejné disputaci mezi Židy a křesťany. 65 Ta se uskutečnila v přítomnosti špa-

nělského krále a nejvyšších zástupců dominikánů a františkánů. 66 Rabi Moše ben 

Nachman obhájil úspěšně židovské stanovisko. 67 Přesto však musel opustit Špa-

nělsko a posílil pak židovské obce v Jeruzalémě a Akkonu. 68 Mezitím se stala 

Anglie pro Židy značně nejistou zemí. 69 Král Eduard, který se účastnil posledního 

křesťanského dobyvačného tažení proti muslimům, se navrátil do své vlasti. 

70 Omezil  Židům obchodování s penězi a chtěl  jim  umožnit práci v zemědělství 

a řemeslech. 71 Po vydání nové papežské buly o přísném oddělení Židů od křes-

ťanů museli nosit angličtí Židé viditelný žlutý znak na svém oblečení. 72 O několik 

let později byli všichni Židé v Anglii zbaveni majetku a poté vyhnáni.       

 

 

ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 6 

 

1 Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely. 

2 Asii ovládají převážně Mongolové, Mamelukové a Osmané. 3 Mongolský chán 

Chubilaj ustanovil před svou smrtí buddhismus za státní náboženství v říši Juan. 

4 Jeho nástupce Timur podporoval učení Konfucia. 5 Dovolil také volně působit 

křesťanskému misionáři Janovi z Montecorvina. 6 Tento františkán se pokoušel 

o spojení nestoriánských křesťanů s Římem. 7 Chtěl přivést ke křesťanství také 

pohanské Mongoly. 8 Za tímto účelem přeložil i Nový Zákon a žalmy do jazyka 

Mongolů. 9 Ve městě Dadu nechal postavit první křesťanské kostely. 10 Na jeho 

žádost povolil papež mongolštinu jako liturgický jazyk. 11 Papež jmenoval Jana 

z Montecorvina za arcibiskupa a patriarchu Orientu. 12 V perském Ílchanátu 
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vládne Ghazan. 13 Arménský král Hethum ho požádal o pomoc proti Mamelukům. 

14 Poté  přišel  Ghazan  se  svým  vojskem  do  Sýrie. 15 Počítal však s pomocí 

křesťanů. 16 Žádal krále Kypru a vedoucí křesťanských řádů o podporu. 17 V boji 

u Damašku zvítězili Mamelukové.  

 

18 Pokus o uzavření unie s katolickou církví zaplatil arménský král Hethum svým 

životem. 19 V Anazarbě ho zavraždili Mongolové, kteří mezitím přijali islám. 

20 Arménové to skutečně neměli lehké ve světě mocenských bojů mezi Římem, 

Byzancí a muslimy. 21 V Malé Asii na sebe mezitím upozornil Osman, který se 

tam dostal k moci. 22 Osvobodil svůj kmen z područí Rum-Seldžuků a získal moc 

nad turkmenskými kmeny. 23 Několikanásobně zvětšil dobyvačnými taženími 

svou mocenskou oblast. 24 Jako znamení své moci stanovil půlměsíc. 25 Po něm 

vedl říši jeho syn Orhan. 26 Ten určil Bursu za hlavní město říše. 

 

27 V Římě vyhlásil papež Bonifác Svatý rok. 28 To vedlo k enormnímu přílivu 

poutníků do Říma. 29 Zdálo se, jako by se stal Řím pro katolíky po ztrátě Jeruza-

lémského království centrem světa. 30 Se stoupajícím počtem poutníků se zvyšují 

také příjmy peněz pro Římany. 31 Došlo k neshodám mezi papežem a francouz-

ským králem Filipem kvůli odvodu daní kleriky. 32 Papež Bonifác zdůraznil ve 

své bule Unam sanctam papežský primát a podřízení monarchů. 33 Následující 

papež Klement přeložil sídlo papeže a kurie do města Avignon. 34 Tak se dostal 

papež pod ochranu mocné Francie, které to zase přineslo finanční výhody. 35 Za 

krále Filipa byli Židé vyvlastněni a vyhnáni z Francie. 36 Templářský řád se stal 

postupně jediným správcem financí v Evropě. 37 Templáři měli své hlavní sídlo na 

ostrově Kypr, jejich pokladnice se nacházely především v Paříži a Londýně. 

38 Templářský řád byl velmi kontroverzní. 39 Musel čelit obvinění z magie, sodo-

mie  a  kacířství.  40 Na  koncilu ve Vienne  rozpustil  papež  tento řád.  41 Majetek  

připadl  řádu  johanitů.  42  Také  francouzské  královské  pokladně  připadlo  velké  

odškodnění za výdaje na procesy. 43 Tak se staly peníze, zlato a bohatství opět 

centrálním tématem pro krále, kardinály a papeže. 44 Po smrti papeže Klementa 

požadovali po jeho nástupci italští kardinálové přesunutí papežského sídla opět do 

Říma. 45 Stejnojmenný syn zemřelého francouzského krále Filipa si chtěl vynutit 

volbu Francouze za papeže. 46 Za tímto účelem vylákal k volbě oprávněné kardi-

nály do Lyonu a zde je držel čtyřicet dnů. 47 Tak prosadil svou vůli. 48 Za papeže 

byl zvolen starý kardinál Jacgues Dueze, který přijal jméno Jan. 49 Ukázal se však 

jako cílevědomý papež, který sebou nenechal manipulovat. 50 Považoval svůj úřad 

za nadřazený monarchovi a neměl strach kárat také vládce. 51 Jan nechal vystavět 

v Avignonu nádhernou rezidenci. 52 Odsoudil učení jedné větve františkánů o chu-

době jako herezi.  
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53 Bavorský vévoda Ludvík se nechal korunovat římským císařem. 54 To učinil bez 

souhlasu papeže. 55 Korunovaci provedl vůdce oponentů papeže v kostele svatého 

Petra v Římě. 56 Spor o francouzský trůn vedl k boji mezi Filipem z domu Valois 

a anglickým králem Eduardem. 57 Eduard se vylodil se svým vojskem v Norman-

dii. 58 Jeho lučištníci porazili francouzské rytíře a jejich spojence v bitvě u Kre-

sčaku. 59 Právě v této době vypukla morová epidemie. 60 Zemřela třetina evrop-

ského obyvatelstva. 61 Za původce moru byli označeni Židé. 62 Byli obviněni také 

z travičství a zamoření studní. 63 Úřadující papež prohlásil ve své bule Židy za 

nevinné v zapříčinění morové epidemie. 64 To však nepřispělo ke zklidnění situ-

ace. 65 Pronásledování Židů bylo na denním pořádku. 66 Došlo k vyhlazení mno-

hých židovských obcí v Evropě. 67 Ve Štrasburku bylo veřejně upáleno několik 

stovek Židů. 68 Konec pronásledování je v nedohlednu. 69 Nenajde se pro ně mezi 

všemi národy a náboženskými společenstvími žádný ochránce a přímluvce. 

70 Hospodin a Stvořitel světa zůstává jejich jedinou nadějí a útěchou. 71 Snad je 

jednou z této situace zachrání nebo je nechá pochopit smysl jejich utrpení, které 

jim toho času připadá tak nesmyslné. 72 Jenom Hospodin může svůj národ zachrá-

nit ze smrtelného objetí nepřátel. 

 

 

ČÁST PÁTÁ                                    Kapitola 7 

 

1 Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 2 Pomoc mi přichází od 

Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 

3 Abychom  pochopili, jak  bylo  možné, že  Židé  byli  pronásledováni i přes 

císařskou ochranu, musíme upřít zrak krátce do minulosti. 4 Už teolog Augustýn 

z Hippo mluvil o židovství ve sloužící pozici vůči křesťanství. 5 Vystudovaný 

právník a pozdější papež Inocenc, třetí tohoto jména, pak přenesl tuto ideu na po-

liticko-právní rovinu. 6 V jednom listu prohlásil, že Bůh prý určil Židy jednou 

provždy za otroky, protože nesou vinu za smrt Ježíše. 

 

7 Poté co byli nevinní Židé ve Fuldě usmrceni kvůli domnělé rituální vraždě, za-

vedl císař Fridrich právní status takzvaných „služebníků komory“. 8 Tímto posta-

vil Židy v Římské říši jako servi camerae nostri pod svou zvláštní ochranu. 9 Při-

tom nešlo jen o samotnou ochranu Židů; pro komoru – finanční instituci říše – to 

byl důležitý zdroj příjmů. 10 Židé museli platit za svou ochranu zvláštní daň – 

„židovský regál“. 11 Právní bezpečnost Židů však trpěla obchodováním s židov-

ským regálem. 12 Vlastníci regálu  totiž mohli svévolně disponovat Židy jako se 

svými nevolníky. 13 To vyšlo najevo především za vlády krále Rudolfa Habsbur-

ského. 14 Tento zakázal Židům vycestovat do Erec Izraele a nechal zabavit jejich 
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majetek. 15 Za vlády Rudolfových nástupců se znaky statusu nevolnictví staly ještě 

zřetelnějšími. 

 

16 Římský císař Ludvík zavedl pro Židy právoplatnou daň z hlavy. 17 Nacházel se 

v církevní klatbě, mimoto se dostával kvůli své dobyvačné politice stále více do 

konfliktu s knížaty říše. 18 Proto se chtěla knížata oprávněná k volbě římského 

krále rychle dohodnout na vhodném kandidátovi, který by mohl také později 

uplatnit nárok na císařskou korunu. 19 Tak byl kurfiřty zvolen římským králem 

potomek dřívějších císařů, Karel z Bohemie. 20 Také Karel dával častokrát kvůli 

nedostatku peněz v zástavu královské židovské regály, což vedlo k zániku někte-

rých židovských čtvrtí ve městech. 21 Papež Klement, Karlův bývalý vychovatel 

na francouzském dvoře, vyhlásil po morové vlně Svatý rok a učil jeho opakování 

každých padesát let. 22 Odsoudil laické hnutí flagelantů a jejich praxi veřejného 

sebebičování jako herezi. 23 V Římě korunoval kardinál určený novým papežem 

Inocencem za císaře Karla z Bohemie. 24 Jako císař vydal Karel ústavu pro Sacrum 

Imperium Romanum, jak zněl nyní oficiální název Římské říše. 25 Ta upravovala 

mezi jiným také budoucí volbu římského krále kurfiřty. 26 Počet kurfiřtů byl sta-

noven na sedm, pro právoplatnou volbu bylo zapotřebí mít většinu hlasů, souhlas 

papeže nutný nebyl. 27 Papežovi však zůstala čestná úloha provádět císařskou ko-

runovaci. 28 Císařský zákoník stanovil také práva a povinnosti kurfiřtů; mezi jiným 

měli kurfiřti zajišťovat ochranu Židů. 29 Čechy se staly vládním centrem císaře. 

30 Ten podporoval rozsáhlou výstavbu města Prahy za hlavní město. 31 Kromě toho 

zajistil přidružení Slezska k Českému království a rozšířil svou moc na Dolní 

Lužici a Braniborskou marku. 32 Považoval za důležité panovat v jednotě s pape-

žem. 33 To se však ne vždy a zcela dařilo. 

 

34 Papež Řehoř měl svou rezidenci stále ještě v Avignonu. 35 Došlo ke sporu o 

papežské oblasti v Itálii. 36 Mystička Kateřina ze Sieny se pokoušela přimět papeže 

k přesídlení  do  Říma.  37 O to stejné se  pokoušela  také  již  u  papeže  Klementa.  

38 Nakonec se nechal papež Řehoř přemluvit a přišel do Říma. 39 Pokoušel se být 

prostředníkem v boji mezi Anglií a Francií, ale zbytečně. 40 Papež Řehoř odsoudil 

učení anglického teologa Jana Wycliffa. 41 Wycliff kritizoval bohatství i některé 

oficiální názory církve. 42 Anglický král Richard musel potlačit lidové povstání, 

které si vzalo za ideál Wycliffův požadavek na rovnost stavů. 43 Stávající nespo-

kojenost vedla v Anglii i ve Francii k občanským válkám. 44 Navíc zde přetrvává 

staré nepřátelství mezi oběma zeměmi. 45 Po Řehořově smrti došlo k hádce mezi 

kardinály, což vedlo k volbě dvou papežů; jeden měl sídlo v Římě, druhý v Avig-

nonu. 46 V Polsku byl zvolen králem litevský velkokníže Jogaila, který se oženil 

s polskou královnou Jadwigou. 47 Jogaila, polsky zvaný Jagiello, byl v Krakově 

pokřtěn jménem Vladislav. 48 Jeho vlivem začalo pokřesťanštění Litevska. 
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49 Tažení Osmanů do Evropy bylo usnadněno různými faktory. 50 Osmanův syn 

Orhan se oženil s dcerou byzantského císaře Jana Kantakuzena. 51 Protože někteří 

osmanští vojáci sloužili v byzantské armádě, přenechal jim císař malou pevnost 

blízko města Kallipolis. 52 Po jednom zemětřesení opustili řečtí obyvatelé město. 

53 Osmanové tam usídlili rodiny z Anatolie a považovali zabrání města za dar 

Boží. 54 Obyvatelé Konstantinopole upadli v paniku, Kantakuzenos byl sesazen. 

55 Orhanův syn Murad dobyl byzantské město Adrianopol. 56 Přejmenoval město 

na Edirne a určil ho za hlavní město Osmanské říše. 57 Srbský kníže Lazar vedl 

křesťanskou alianci proti Osmanům. 58 Tuto tvořili Srbové, Albánci, Chorvaté, 

Bulhaři a Valaši. 59 Bojovali proti Osmanům na Kosově poli. 60 Přitom padli vůd-

cové obou válečných stran. 61 Oslabená Byzanc se obrátila na Řím o pomoc kvůli 

muslimské invazi.  

 

62 Mocenská konstelace se změnila také ve východní Asii. 63 Čínští rebelové ukon-

čili mongolskou nadvládu v Číně. 64 Nový císař Chung-wu pojmenoval svou říši 

Ta Ming a nechal vystavět Nanking za hlavní město. 65 Hlásil se ke konfucianismu, 

čímž byla oslabena křesťanská misie ve východní Asii. 66 Vojevůdce Temur ibn 

Taraghai Barlas se pokusil oživit bývalou slávu Mongolů. 67 Prohlásil se za po-

tomka Čingischána; v Evropě ho nazývali Tamerlán nebo Timur. 68 Timur byl po-

važován za krutého dobyvatele, který zpustošil celá území. 69 Za jeho vlády přijaly 

velké části centrální Asie islám; nechal nádherně vystavět nové hlavní město Sa-

markand, stejně jako i město Buchara. 70 Timur začal s dobýváním Chorásánu, 

podrobil si velké části Persie a Mezopotámie a pronikl až k Volze. 71 Využil ob-

čanskou válku v indickém sultanátu Dillí k jeho dobytí. 72 Poté obrátil svůj zrak 

na Sýrii a Osmanskou říši.      

  

 
 

ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 1 

 
 

1 Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. 

2 V Osmanské říši vládne Muradův syn Bajezid. 3 Vzal si za ženu dceru byzant-

ského císaře Jana Palaiologa. 4 Hned po nástupu do úřadu nechal odstranit svého 

bratra Jakuba. 5 Bajezid dobyl Bulharsko a učinil Valašsko vazalským státem 

Osmanů. 6 Kromě toho získal vládu nad Makedonií, částmi Srbska a Řecka. 7 Vý-

chodořímská říše se mezitím zmenšila na město Konstantinopol a okolí. 8 Uherský 

král Zikmund, syn císaře Karla, táhl do boje proti Osmanům, aby zabránil jejich 

pronikání do Evropy. 9 V bitvě u Nikopoli utrpělo Zikmundovo vojsko porážku.  
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10 V Anatolii došlo mezitím k měření sil mezi vůdcem Mongolů Timurem a sultá-

nem Bajezidem. 11 Předtím již Timur dobyl Bagdád, Damašek a Aleppo. 12 U An-

kary došlo k bitvě. 13 Anatolská knížata, která si Bajezid již dávno podrobil, byla 

na Timurově straně. 14 Také tatarští vojáci sultána přeběhli k Mongolům. 

15 Osmané  utrpěli  těžkou  porážku,  sultán  Bajezid  zemřel  v Timurově  zajetí. 

16 Povzbuzen vítězstvím chtěl Timur dobýt také císařskou říši Čínu, zemřel však 

na tomto tažení a byl pochován v Samarkandu. 17 Osmané se mezitím zotavili 

z porážky  proti  Mongolům  a  napadli  město  Soluň.  

 

18 Úroveň  katolické  církve  na západě stále více upadá. 19 Neudržitelná situace se 

dvěma současně úřadujícími papeži měla být ukončena na synodě v Pise, namísto 

toho však vykonávali po synodě svůj úřad dokonce papežové tři. 20 Řehoř sídlil 

v Římě, Benedikt v Avignonu a Alexandr v Bologni. 21 Víra katolíků tím byla 

podrobena těžké zkoušce. 22 Po smrti papeže Alexandra zvolili jeho přívrženci ná-

stupce. 23 Rozhodli se pro Baldassara Cossu, který musel nejprve ještě přijmout 

kněžské a biskupské svěcení. 24 Jako papež si zvolil jméno Jan. 25 Ve stejném roce 

byl zvolen uherský král Zikmund římským králem. 26 Toužil již dlouho po tomto 

titulu, poté co kurfiřti sesadili jeho nevlastního bratra, českého krále Václava. 

27 Nyní chtěl Zikmund ukončit éru tří papežů. 28 Tak jako kdysi císař Konstantin 

chtěl Zikmund zavést pořádek do církevních záležitostí své říše, protože spekulo-

val o císařské koruně. 

 

29 Ještě někdo se snažil v této době o dobrou pověst katolické církve, avšak zcela 

jiným způsobem. 30 Jedná se o Jana Husa, kněze, kazatele a rektora pražské uni-

verzity. 31 Byl také osobním zpovědníkem české královny Žofie Bavorské, která 

velmi ráda navštěvovala jeho kázání. 32 Zasloužil se o zavedení národního jazyka 

do liturgie. 33 Hus  požadoval  od  kléru  i od  laiků  přísný, počestný  způsob života 

a pranýřoval prostopášnost, nemorálnost a život přizpůsobený duchu doby. 34 Dle 

jeho mínění je Bible, a ne papež, poslední autoritou v otázkách svědomí. 35 Hus 

kritizoval odpustkovou bulu papeže Jana. 36 Ježíšovo kázání na hoře považoval za 

ukazatel cesty, kterým se měli orientovat křesťané a církev. 37 Požadoval přijímání 

pod obojím způsobem i pro obyčejný lid. 38 Kvůli jeho radikálním názorům mu 

zakázal pražský arcibiskup kázat a sloužit mši. 39 Hus se toho však nedržel a usi-

loval nadále neochvějně o prostou, chudou a morální církev. 40 Proto se obrátil 

arcibiskup na papeže Jana, který nechal Husa exkomunikovat. 41 Když byl poté 

navíc z Prahy vyhnán, vypukl ve městě neklid. 42 Hus se stáhl na vesnici, kde 

napsal několik spisů a spolupracoval na překladu Bible. 43 Svými spisy provokoval 

ještě více klérus, a naopak u obyvatelstva se těšil stále větší oblibě. 
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44 Kvůli neudržitelné situaci v církvi povolal římský král Zikmund koncil do Kost-

nice. 45 Jako ochránce římské církve si stanovil za cíl podřídit církev opět pod 

úřední moc jednoho legitimního papeže. 46 Papež Jan zahájil koncil, kterého se 

účastnili výlučně jen s ním sympatizující kardinálové. 47 Krátce před začátkem 

koncilu přišel do Kostnice také Jan Hus, aby tam obhájil své učení. 48 Přišel na 

pozvání krále Zikmunda, který mu přislíbil ochranný glejt pro cestu tam i zpět. 

49 V Kostnici byla z Husa sňata církevní klatba, avšak krátce nato došlo přesto 

k jeho zatčení. 50 Když přijel Zikmund do Kostnice, nestaral se o osvobození 

Husa, ale nejprve ho vyzval k usmíření s církví. 51 Král stanovil pro koncil nový 

hlasovací modus. 52 Papež Jan podepsal prohlášení o odstoupení za podmínky, že 

to učiní také zbylí dva papežové. 53 I když  slíbil zůstat v Kostnici, uprchl odtud 

převlečen za podkoního. 54 Tím nebyl koncil usnášeníschopný. 55 Koncilní shro-

máždění obešlo tento problém tím, že vydalo dekret s ustanovením, že moc kon-

cilu pochází bezprostředně od Boha. 56 Jan byl na útěku chycen a sesazen jako 

papež. 57 Nakonec se nacházel ve stejném vězení jako Jan Hus. 

 

58 Také papež Řehoř sídlící v Římě byl nyní ochoten odstoupit za podmínky, že 

bude svolán nový koncil. 59 Tak byl svolán formálně nový koncil do Kostnice, 

kterého se účastnili i někteří biskupové loajální s Řehořem. 60 Řehoř odstoupil. 

61 Koncilní shromáždění vyzvalo Husa, aby odvolal své názory, ten však odmítl 

s ohledem na své svědomí. 62 Protože neshledával výpovědi koncilních otců 

shodné s Biblí, nechtěl uznat učitelskou autoritu koncilu. 63 Tak byl Hus odsouzen 

jako arcikacíř, upálen na hranici a jeho popel byl vhozen do Rýna. 

 

64 V Avignonu sídlící Benedikt se zdráhal dobrovolně odstoupit a utekl do Španěl. 

65 Protože někteří z jeho biskupů přišli na koncil do Kostnice, prohlásil ho koncil 

oficiálně za sesazeného, což však tento ignoroval. 66 Teprve po dvou letech se 

kardinálové dohodli na vhodném kandidátovi na papeže. 67 Tak byl za nového pa-

peže katolické církve zvolen kardinál Oddo di Colonna, který přijal jméno světce 

připadající na ten den, Martin. 68 V Čechách došlo k povstání poté, co stihl Jero-

nýma Pražského stejný osud jako jeho učitele Husa. 69 Husovi přívrženci se však 

mohli těšit alespoň z jednoho malého úspěchu; na basilejském koncilu bylo totiž 

usneseno, že v Čechách a na Moravě mohou také laici přijímat pod obojím způ-

sobem. 70 Další usnesení nařizovalo oddělené bydlení židů a křesťanů, což poté 

vedlo k výstavbě židovských městských čtvrtí. 71 Kromě toho byla tématem basi-

lejského koncilu také válka mezi Anglií a Francií, pro niž se hledala mírová řešení. 

72 Touto válkou vešla ve známost selská dcerka Jana z Arku, která byla později 

z politické vypočítavosti upálena na hranici.    
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ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 2 

 

1 Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí! 2 Nikdo od východu, 

nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště. 3 Jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, 

druhého povýší. 

4 Papež Evžen přeložil basilejský koncil do Ferrary, kde mělo být usilováno s by-

zantským patriarchou Josefem o církevní unii. 5 Kvůli nebezpečí nákazy byl však 

koncil nakonec přeložen do Florencie. 6 Vyslanci byzantského císaře Jana, který 

doufal ve vojenskou pomoc Osmanů, přistoupili ve Florenci na většinu požadavků 

Říma.  7 Jedním  z  nich bylo  přední  postavení  římskokatolické  církve  a papeže.  

8 Ale ne všichni souhlasili s církevní unií pod diktátem Latinců. 9 Arcibiskup 

z Efezu nechtěl podepsat koncilní dekret. 10 Orientální patriarchové vyslovili na 

synodě v Jeruzalémě církevní klatbu nad unijními Řeky. 11 Moskevský velkokníže 

Vasilij sesadil řeckého metropolitu Isidora, protože tento souhlasil s církevní unií. 

12 Ruští biskupové povolali synodu a zvolili svého vlastního metropolitu. 13 Tím 

se ruská pravoslavná církev osamostatnila. 14 Syrská pravoslavná církev velmi 

strádala pod mongolskou vládou, nenechala se však zničit. 15 Čerpala z pozůsta-

losti učence židovského původu Gregoria bar Hebraeuse, který jí zanechal před 

dvěma sty lety cenné teologické, historické a vědecké spisy. 16 Také pravoslavná 

církev v Gruzii bojovala o své přežití. 

 

17 Pravoslavné církve v Bulharsku a Srbsku se nacházely pod osmanskou vládou 

a mohly vyvíjet svou činnost jen omezeně. 18 Osmanský sultán Mehmed chtěl do-

být hlavní město Východořímské říše. 19 Konstantinopol byla již několikrát napa-

dena, ale díky svým městským hradbám a mohutnému železnému řetězu před pří-

stavem mohla svým nepřátelům úspěšně odolávat. 20 Ale tentokrát musel císař 

Konstantin čelit mocné převaze. 21 Ve své nouzi hledal pomoc u papeže Mikuláše 

a u západních vládců. 22 Toliko papež mu slíbil pomoc, která však byla vázána 

podmínkou dokonání církevní unie; Konstantin souhlasil, ale pomoc přišla příliš 

pozdě. 23 Konstantinopol byla dobyta. 24 K osmanskému vítězství výrazně přispěla 

vojenská elitní jednotka janičarů. 25 Ta se skládala z odvlečených křesťanských 

hochů, kteří byli islamizováni, radikalizováni a vycvičeni jako brutální bojovníci. 

26 Takový osud potkal především chlapce z Bosny. 

 

27 V dobytých územích došlo částečně k přijetí islámu, většina však zůstala zpra-

vidla křesťanská. 28 Metody Osmanů nelákaly obyvatelstvo právě ke konverzi. 

29 Tak se nyní v islámu zopakovaly dějiny křesťanství, totiž v tom, že dobrá před-

sevzetí a vznešené úmysly hlasatelů víry nakonec ztroskotaly na mocenském zne-

užití a touze po slávě vládců. 30 Dobyté a na Konstantiniye přejmenované město 

Konstantinopol se stalo hlavním městem Osmanské říše. 31 Mehmed si dělal nárok 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

94 
 

na pravomoci římského císaře. 32 Kostel Hagia Sophia nechal přeměnit v mešitu. 

33 Křesťansko-ortodoxní patriarchát v Konstantiniye zůstal zachován.  

 

34 Mehmed se obrátil  nyní  proti Uhersku, aby  si tak zajistil volnou cestu do 

západní Evropy.  35 K  tomu  musel dobýt pevnost Bělehrad, která ležela na jedné 

z důležitých vojenských cest. 36 V Uhersku vládl toho času vojevůdce Hunyadi 

János, který zastupoval neplnoletého krále Ladislava. 37 Hunyadi nechal opevnit 

a vyzbrojit bělehradskou pevnost. 38 K Hunyadiho armádě se přidali i četní sedláci, 

podníceni vášnivými kázáními františkána Giovanniho da Capistrano. 39 Tak bylo 

osmanské vojsko i přes svou přesilu poraženo Uherskem. 40 Samotný Hunyadi 

zemřel krátce nato na morovou epidemii.  

 

41 Před bitvou o Bělehrad nařídil papež Kalixt bulou zvonění kostelních zvonů 

v poledne. 42 Při zvonění zvonů se měli křesťané modlit za vítězství nad Osmany. 

43 Ačkoliv toto nařízení bylo v některých oblastech známé až po vítězství nad 

Osmany, zachoval se tento zvyk jako výraz radosti z vítězství. 44 Učenec Enea 

Silvio Piccolomini byl zvolen novým papežem. 45 Přijal jméno Pius. 46 Dříve než 

se stal papežem, psal o jistém Janovi Gensfleischovi nazývaném Gutenberg, který 

zhotovil v Mohuči  prostřednictvím pohyblivých  kovových  písmen  několik 

exemplářů Bible.  

 

47 Ve stejném roce, kdy padla Konstantinopol, byla ukončena po více než sto letech 

válka mezi Anglií a Francií. 48 Potom zuřila válka o anglickou korunu mezi rody 

Yorků a Lancastrů, než byl nakonec korunován za krále Anglie Jindřich z rodu 

Tudorovců. 49 Mezitím se podařilo Osmanům pod vedením Mehmeda dobýt Pe-

loponés, zbytek Srbska, Albánii a Krymský chanát. 50 Republika Benátky uzavřela 

po dlouhotrvajícím boji o řecké a jadranské ostrovy mír s Osmany, musela se však 

zříct některých oblastí a platit tribut. 51 Strategicky důležitý ostrov Rhodos, na 

kterém se nacházelo hlavní sídlo templářského řádu, odolal osmanskému oble-

žení. 52 Flotila Osmanů dobyla italské město Otranto; tamější křesťané, kteří se 

bránili přijmout islám, za to zaplatili svou hlavou. 

 

53 V Římě se mezitím vystřídalo vícero papežů. 54 Toho času úřaduje papež Sixtus, 

milovník nádhery a nepotista. 55 Prohlásil za neplatné kostnické dekrety o před-

nosti koncilu před papežem ve věci rozhodování důležitých otázek. 56 Byl kritizo-

ván kvůli vydržování si souložníků. 57 Někteří tvrdí, že je to důvodem pro jmeno-

vání jeho početných synovců za kardinály nebo jejich povýšení do šlechtického 

stavu. 58 Sixtus nechal znovu oživit inkvizici ve Španělsku. 59 Jejími oběťmi byli 

především ke křesťanství konvertovaní židé – nazývaní conversos nebo marranos, 
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kteří nadále praktikovali svou židovskou víru. 60 Ale ušetřeni nezůstali ani Mau-

rové konvertovaní ke křesťanství, moriscos. 61 Když padla Granada, poslední 

bašta muslimské říše ve Španělsku, byli odtud vyhnáni jak muslimové, tak i židé. 

 

62 Na východě zeslabovala moc Tatarů na úkor Ruska. 63 Moskevský velkokníže 

Ivan, který měl za ženu neteř posledního byzantského císaře, se považoval za 

„ochránce byzantského trůnu“ a přijal titul car, odvozený od latinského slova 

„caesar“. 64 Nechal vystavět zchátralý moskevský hrad Kreml za svou rezidenci. 

65 Portugalsko a Španělsko se pokoušely prozkoumat cestu po moři do Indie. 

66 Španělsko pověřilo touto úlohou italského mořeplavce Kryštofa Kolumba, který 

se pokoušel dosáhnout Indie cestou na západ. 67 Tam měl navázat kontakt s veli-

kým chánem a poté, naložen vyhledávaným zbožím, se vydat na cestu zpět. 68 Zisk 

z prodeje zboží měl být poskytnut na osvobození Jeruzaléma z muslimské nad-

vlády. 69 Když Kolumbus přistál na pevnině, myslel, že je v Indii, ale udivilo ho, 

že zde nenašel žádná koření; tamější obyvatele nazval „indiány“.  

 

70 Portugalský mořeplavec Vasco da Gama se pokusil naproti tomu dostat do Indie 

okolo Afriky, což se mu také skutečně podařilo. 71 Zhruba v této době zhotovil 

Martin Behaim své „zemské jablko“, které znázorňovalo tři známé kontinenty: 

Evropu, Asii a Afriku. 72 Když pak později přistál italský mořeplavec Amerigo 

Vespucci na pevnině o něco jižněji od Kolumbova vylodění, vážně se domníval, 

že Kolumbus objevil neznámý světadíl. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 3 

 

1 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 

2 Horečka objevů, nutkání k misiím, opojení zlatem, lačnost po moci, velikášství. 

3 To vše se bude jednou moci jmenovat jako znamení této epochy. 4 Čím více částí 

světa se objevuje, tím větší se stává v očích lidí, a o to víc také roste lidská hamiž-

nost.  5 Místo toho, aby lidé Boha chválili a děkovali mu, opájejí se materiálními 

a duchovními  statky  i  mocí  a  hoví  si  ve svéhlavosti  a  nadřazenosti. 6 To vše 

se v současné době vztahuje v první řadě na křesťanství a islám, respektive na 

jejich příslušné vedení. 7 Židé jsou i nadále obětními beránky pro všechny a 

všechno. 8 Na ostrově Rhodos byli nuceni k přijetí křesťanství. 9 Kdo se zdráhal, 

byl buď zabit, upálen nebo prodán do otroctví. 10 V Braniborsku v Germánii byli 

Židé upáleni na hranici kvůli zneuctění hostie, a to v počtu třiceti osmi. 11 V Be-

nátkách byla zřízena židovská čtvrť s označením „ghetto“. 12 Všichni Židé v ob-

lastech spadajících pod vliv papeže musí nosit žlutou pokrývku hlavu, aby se dali 
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snadněji rozeznat. 13 Římská inkvizice pátrá v židovských stanovištích po exem-

plářích Talmudu. 14 Pokud vlastní Talmud katolíci, jsou exkomunikováni. 15 Židé 

jsou vyháněni z vícero měst Evropy, mimo jiné z Neapoli a Prahy. 

 

16 Osmané dobyli, většinou zásluhou sultána Selima, Arabský poloostrov včetně 

Mekky a Medíny, jakož i Sýrii a Egypt. 17 Když převzali od Mameluků vládu nad 

Jeruzalémem, zajistil Selim jedním výnosem náboženskou svobodu tamějším 

křesťanům i židům. 18 Selim byl silně věřící sunnita a pronásledoval ve své říši 

šíity a alevity. 19 Přivlastnil si titul kalifa, který převzal od posledního kalifa abbá-

sovské dynastie. 20 Selim byl rigorózní, někteří tvrdí, že byl brutální, téměř aske-

ticky žijící, básnicky nadaný muž, neúnavný bojovník za Boží zákon a Osman-

skou říši. 21 Jeho syn a nástupce Sulejman převzal stabilní říši a věnoval se rozší-

ření islámu na severozápadě. 

 

22 Křesťanský západ, zvláště Řím, se věnuje toho času jiným záležitostem. 23 Po-

kud se může podpora umění, vědy a sportu označit jako „kultura“, pak jsou sou-

časní papežové spíše kulturními než politickými vůdci západu. 24 Podporují jaký-

koliv druh umění, dokonce i vědy, nehledě na problémy s financováním a nehledě 

na  potíže,  jak přivést  do  souladu  s  Biblí  některé  z  toho  vyplývající  detaily. 

25 „Obraz Boha“ v Sixtinské kapli v Římě je nejlepším příkladem opovržení bib-

lickými příkazy. 26 Samozřejmě počítají církevní představitelé s příjmy a poklady 

z nově objeveného světa ze zámoří a pro překlenutí doby do jejich nabytí zinten-

zivňují nechvalně známý obchod s odpustky. 27 To pobouřilo už bez toho bezpo-

četné kritiky církevních nešvarů... 28 Jeden z nich, augustýnský mnich Martin 

Luther, vzbudil  velký  rozruch.  29 Kritikou  nekalých  praktik  církevního  vedení 

a kléru přivodil další rozdělení církve. 30 Někteří považovali toto rozdělení za něco 

negativního, jiní spíše jako příležitost k novému zamyšlení nad vlastní religiozitou 

a životním stylem. 31 Lutherovo životní dílo vyvrcholilo v překladu Bible, jímž 

chtěl zpřístupnit Boží slovo také prostému lidu. 32 V jeho životě se však objevila i 

temná místa,  jedno z nich představoval například  jeho nenávistný pamflet proti 

Židům. 

 

33 Kromě Luthera se však postarali o rozdělení ještě i jiní reformátoři, nejvýznam-

nější mezi nimi byli Kalvín a Zwingli. 34 Ale také anglický král Jindřich rozdělil 

církev, i když ze zcela jiných důvodů. 35 Podnětem k odštěpení Anglikánské církve 

byla jím podnícená snaha o anulování svého manželství. 36 Protože Řím jeho přání 

nevyhověl, dostal rozhodnutí, o které stál, od anglikánských hodnostářů. 37 Jin-

dřich se oženil celkem se šesti ženami, z nichž dvě nechal propustit a dvě popravit. 

38 Nemělo by však být zapomenuto na to, že uvnitř církve existovali i někteří re-

formátoři, kteří se pokoušeli církev obnovit bez jejího rozdělení. 39 Erasmus je už 
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dlouho známý, a právě tak Ignácius, ale zmínku si zaslouží i méně známá řádová 

sestra židovského původu Terezie z Avily. 

 

40 Také ve slovanských oblastech je velmi čilo. 41 Na říšském sněmu v Radomi 

založil král Alexandr „sejm“, parlament o dvou komorách, ústava Nihil Novi se 

stala základem pro vytvoření polské šlechtické republiky. 42 Velkoknížata 

z Moskvy bojují již několik desetiletí proti Tatarům a odpadlickému Kazaňskému 

chanátu. 43 Moskevský velkokníže Ivan, který převzal jako třináctiletý moc, se 

nechal v šestnácti korunovat patriarchou za ruského cara. 44 Chorvaté změnili po 

staleté personální unii s Uherskem svého vládce; přijali Ferdinanda Habsburského 

za svého krále, protože si od něj slibovali více podpory proti dorážejícím Osma-

nům. 45 Srbsko patří už zcela pod osmanskou vládu, Uhersko také podlehlo, Bosna 

již dávno předtím, části Chorvatska se nacházejí jednou pod chorvatskou, jindy 

pod osmanskou vládou. 46 V dalekém Španělsku a Portugalsku vládnou zcela jiné 

okolnosti. 47 Jejich touha po objevech a dobývání nezná hranic; vládci obou zemí 

si rozdělili na zeměpisné mapě svět a určili své sféry zájmů. 48 Nově získané ob-

lasti, především v zámoří, které se nazývají Amerika, byly často zabrány krutým 

způsobem, kolonizovány, vykořisťovány a podrobeny misiím. 49 Pod vedením 

Francisca Pizarra a Hernana Corteze byly tamější skupiny národů Inků a Aztéků 

poraženy a jejich oblasti obsazeny. 50 V Evropě se na různých místech čeká na 

zlato  a  jiné  poklady  z dobytých  území  pro  financování  kultury,  požitkářství 

a válek. 

 

51 Osmanské vojsko došlo až k Vídni. 52 Sultán Sulejman nechal vzkázat obyvate-

lům Vídně, že se nikomu nic nestane, když přijmou islám a otevřou brány města. 

53 Protože však části jeho vojska způsobily nepředstavitelné hrůzy a vydrancovaly 

obyvatelstvo, nechtěli obyvatelé Vídně islám „osmanského druhu“ přijmout. 

54 Začali se bránit a podařilo se jim úspěšně obhájit město, i přestože Osmané 

hloubili tunely a ničili zdi. 55 Ačkoliv je svět plný událostí, chceme raději čtenářům 

přiblížit dvě malé, na první pohled nevýznamné příhody. 56 Z ničeho nic se objevil 

v Římě před papežem Klementem Žid jménem David Reubeni, který tvrdil, že je 

vyslanec severních kmenů Izraele z pouště Chaibar, které by prý byly ochotné 

bojovat společně s křesťany proti Osmanům. 57 Protože turecké nebezpečí bylo 

v očích Říma velké a takřka na dosah, nebyl Reubeniho židovský původ na pře-

kážku, ale  dostal  doporučující  dopis pro portugalského krále a etiopského císaře  

s nadějí, že to vyvolá nové válečné tažení. 58 Reubeni byl přijat na portugalském 

dvoře s poctami, slíbil tamějším Židům návrat do země Izraele, ale jeho misie 

zůstala bez úspěchu. 59 Na královském dvoře totiž žil jeden úředník, ke křesťanství 

konvertovaný Žid, který z čirého nadšení z Reubeniho přešel opět k židovství, sám 
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si provedl obřízku a přijal jméno Salomo Molcho. 60 To bylo dokonce i pro tole-

rantnější atmosféru v Portugalsku přespříliš, a tak opustili oba, Reubeni a Molcho, 

Portugalsko s nepořízenou. 61 A jak to v životě bývá, potkal Salomo Molcho, který 

se považoval za mesiáše, papeže Klementa a získal si jeho přízeň. 62 Bohužel to 

však neudělalo žádný dojem na inkvizici, která ho za propagaci židovství odsou-

dila na smrt na hranici. 63 S pomocí papeže však mohl opustit nepozorovaně Řím, 

zatímco byl na jeho místě upálen někdo jiný. 

 

64 Druhá příhoda se odehrála na jiném konci světa, na teritoriu Aztéků dobytém 

Španěly. 65 Protože Aztékové vyznávali kruté přírodní náboženství, které vyžado-

valo přinášení lidských obětí k usmíření jejich idolů, ale i Španělé si podrobovali 

Aztéky stejně krutými metodami, nepadlo hlásání křesťanských misionářů u Az-

téků právě na úrodnou půdu. 66 Zcela naopak, zavládlo hluboké nepřátelství mezi 

domorodým obyvatelstvem a přivandrovalými Evropany, a proto jen někteří při-

jali křesťanství. 67 Jednoho dne však tvrdil jeden z mála křesťanských Aztéků, že 

prý měl nebeské zjevení. 68 Po dlouhém zdráhání se mu podařilo přesvědčit bis-

kupa, křesťany a také tamější obyvatelstvo o pravosti těchto zjevení. 69 Zjevení 

jedné „nebeské paní“, jak ji vizionář nazýval, zanechalo na jeho oděvu tak zříd-

kavý a neobyčejný obraz, že se jím budou jistě zabývat ještě další generace. 70 Ale 

teprve po tomto zázraku nastal opravdový zázrak, kvůli němuž vlastně tento pří-

běh vypravujeme. 71 To, co se nepodařilo ani vojákům, ani misionářům – totiž 

přimět Aztéky k přijetí křesťanství – to se nyní událo spontánně a masově, což je 

v dějinách opravdu bezprecedentní. 72 Nepřátelství ke Španělům zmizelo jako 

mávnutím proutku, Aztékové se nechávali masově pokřtít, uzavírala se smíšená 

manželství a dvě odlišné nátury se spojily v jedno srdce – skutečný zázrak. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 4 

 

1 Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. 2 Zákon 

tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. 3 Ruce tvé mě učinily 

pevným. 4 Dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. 

5 Nejvýznamnější osobností této doby je bezesporu Osman sultán Sulejman. 6 Za 

jeho vlády dosáhla Osmanská říše dosud největšího rozsahu. 7 Její oblast se roz-

prostírá přes tři světadíly, její velikost předčí i velikost bývalé Římské říše. 8 Su-

lejman byl známý jako vážený diplomat, dovedný stratég, zbožný muslim, nadaný 

básník, ale také i jako krutý tyran. 9 V něm jsou sjednoceny všechny vlastnosti, 

které „přidávají na cti“ slavným osobnostem všech časů. 10 Zvláště když se jedná 

o osobnosti v různých mocenských pozicích. 11 Metody vykonávání moci, 

zejména zneužití moci, jsou podobné ve všech náboženstvích a kulturách. 12 Stejně 
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jako papežové, tak i Sulejman podporoval umění, především stavbu paláců a nád-

herných svatyň. 13 Snažil se také o jednotu víry. 14 I on nechal stanovit měřítka a 

směrnice, které měly rozlišit „pravou“ víru od víry „hodné zatracení“. 15 Sulejman 

povolil výlučně sunnitský výklad ctihodného Koránu. 16 Jinak věřící jsou přivá-

děni na správnou víru přemlouváním nebo i násilím. 17 Během jeho vlády pokra-

čovalo také devširme – „daň v krvi“, tedy odvod hochů z nemuslimských oblastí 

říše. 

 

18 V počátcích islámu přijaly novou víru celé skupiny obyvatel takříkajíc přes noc. 

19 Často bez jakéhokoliv násilí, a to dokonce v tradičně křesťanských oblastech 

severní Afriky. 20 To stejné se událo na severu a východu Asie, kde některé kmeny 

přijaly islám jen na základě písemného pozvání. 21 V současnosti se však podro-

bené národy Evropy brání islamizaci zuby nehty. 22 Je jim jasné, že hlavní úmysl 

Osmanů zřejmě nepředstavuje šíření víry v Jednoho Boha, ale rozšíření jejich 

moci. 23 Stejnou zkušenost totiž zažili kdysi s křesťanskými dobyvateli. 24 Tímto 

způsobem uvedli křesťanští i muslimští vůdci víru v Jednoho pravého Boha ve 

špatnou pověst. 25 Následek toho je, že obyvatelstvo spojuje náboženství a službu 

Bohu s porobou, nucenými pracemi, vojenskou službou a útlakem. 26 Tak domi-

nantnost muslimů znovu zkompromitovala víru. 

 

27 Sultán Sulejman chtěl vystavit sílu své armády zatěžkávací zkoušce. 28 Chtěl 

dokázat, že je schopen utrhnout si „zlaté jablko“ – dobýt město Vídeň. 29 Ale jedno 

nevýznamné město, malá pevnost na jihu Uher, zastavilo jeho armádu s devadesáti 

tisíci muži a pochovalo jeho ambice. 30 Jednalo se o pevnost Szigetvár a jejích dva 

tisíce pět set chorvatských obhájců, které vedl Mikuláš Šubič. 31 Pevnost byla sice 

zničena, obhájci přišli o život, ale Osmané se zde zdrželi příliš dlouho a byli tak 

utrmáceni a zesláblí, že nemohli dále pochodovat na Vídeň. 32 Sultán Sulejman 

zemřel dva dny před zabráním Szigetváru. 33 Jeho smrt byla držena v tajnosti, aby 

se zabránilo rozpuštění vojska, než byl určen jeho nástupce. 34 Tak vzala Sulejma-

nova nádhera a moc náhlý konec v bažinaté oblasti střední Evropy.  

 

35 Jiný mocný muž této epochy byl ruský car Ivan. 36 Také on byl dovedný vojen-

ský stratég a diplomat, zbožný a přísný, dle některých tvrzení také krutý. 37 Snažil 

se o to, aby byl uznán jako nástupce byzantského císaře, alespoň v záležitostech 

víry. 38 Také on nechal zbudovat paláce, kostely a kláštery, chtěl pozdvihnout 

Moskvu na stejnou úroveň jako Konstantinopol. 39 Ale jen to mu nestačilo. 40 Pro-

tože byl Jeruzalém pod muslimskou vládou, chtěl učinit Moskvu novým Jeruza-

lémem, alespoň pro ortodoxní křesťany. 41 Provedl reformy, které ulehčily život 

prostému lidu, svrhl moc bojarů, od kterých zažil kdysi jako sirotek mnoho hroz-

ného. 42 Když se však cítil oklamán, narazil na odpor nebo větřil zradu, neznal 
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milosti. 43 Sám sebe považoval za spravedlivého, v mnoha záležitostech jím také 

byl, ale jeho výbušnost spolu s jeho traumaty se mu stala osudnou. 44 Tak zavraždil 

v návalu zlosti svého vlastního syna. 45 Tento čin, kterého z hloubi duše litoval, 

mu poté nedal pokoje až do smrti. 

 

46 A nyní se podívejme, co nového se ještě děje ve světě. 47 Židé, ale to vlastně 

není nic nového, jsou nadále skoro všude pronásledováni. 48 Papež Pavel je nechal 

vtěsnat do oddělených sídlišť nebo vyhnat; mohli se živit jako vetešníci. 49 Když 

Rusové  dobyli  části  Polska,  museli  tamější  Židé  přijmout  křesťanskou pravo- 

slavnou víru. 50 Kdo se zdráhal, byl utopen. 51 Papež Řehoř zakázal židovským 

lékařům ošetřovat nemocné křesťany. 52 Inkvizice zveřejnila soupisy zakázaných 

židovských knih. 53 Ve Španělsku nastala vlna pronásledování, protože někteří 

amsterdamští Židé podpořili povstalce v boji proti Španělům. 54 Tak opustilo 

mnoho Židů Španělsko a Portugalsko a přesídlili do Amsterdamu.  

 

55 Jediný panovník, který se zasadil o Židy, alespoň o některé z nich, byl sultán 

Sulejman. 56 Vynutil si od papeže propuštění určitých Židů. 57 Tyto pověřil důle-

žitými posty ve své říši. 58 Zvláště poptávány byly jejich služby v diplomacii, 

knihtisku, finančnictví a státní správě. 59 A na tomto místě bychom měli jmenovat 

ještě jednoho vládce, který byl Židům nakloněn. 60 Král Jindřich dovolil Židům 

ve městě Mety svobodně vykonávat jejich náboženství. 61 Židé této zřídkavé štěs-

těny hned využili a Mety se staly významným centrem židovstva. 

 

62 Známé jsou však i ještě jiné novosti. 63 Portugalsko a Španělsko soutěží v obje-

vování a dobývání „Nového světa“. 64 Přitom nepostupují v žádném případě s jem-

nocitem, ani při zacházeni s konkurencí, ani s původními obyvateli. 65 Jejich činy 

jsou však obšírně popsány v mnoha kronikách a denících, takže se zde jimi nebu-

deme dále zabývat. 66 Různí papežové se pokusili zatmelit mnohé trhliny v západ-

ním křesťanství, které vznikly odtržením v posledních desetiletích. 67 To se jim 

podařilo také po ukončení dvakrát přerušeného Tridentského koncilu. 68 Křesťan-

ská zahrada byla obohacena o mnoho květů: katolíci, luteráni, kalvinisti, zwingli-

áni, anglikáni, mennonité, hutterité, a co ještě vše existuje. 69 Vlastně to mělo vést 

k pokornému zamyšlení se, jak u hodnostářů, tak u věřících. 70 Jen kdyby tu nebyla 

ta  ďábelská  pýcha  a  přesvědčení, že  každý z  nich vlastní  spásonosnou  pravdu.  

71 Tak se však stalo z vonící zahrady krvavé bitevní pole. 72 A všichni zúčastnění 

ospravedlňují své jednání tím, že se odvolávají na Boha – do nebe volající situace! 
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ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 5 

 

1 To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich 

řečech. 2 Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. 3 Zrána je pošlapou 

lidé přímí, a co vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá. 

4 Rudolf Habsburský, císař Svaté říše římské národa německého, se přestěhoval 

kvůli hrozícímu nebezpečí osmanských útoků z Vídně do Prahy. 5 Tam se zabýval 

uměním, alchymií, astronomií. 6 Na jeho dvoře pobývali učenci z celé Evropy. 

7 Už ve Vídni vytvořil instituci Hofbefreyte Juden, jejíž příslušníci byli též ozna-

čováni jako „dvorní Žid“ nebo „dvorní faktor“. 8 Jak již název napovídá, patřili 

k císařskému dvoru, nemuseli nosit označení pro Židy a platit daně. 9 Někteří 

z nich byli dokonce povýšeni do šlechtického stavu.  

 

10 A jak došlo k tomuto zvýhodnění dvorních Židů? 11 K objasnění se musíme 

vrátit do dřívější minulosti. 12 Tak jako si kdysi někteří papežové vydržovali kon-

kubíny a někteří španělští kalifové souložníky, tak se stalo obyčejem, že si knížata, 

králové a císařové vydržovali dvorní Židy. 13 Na rozdíl od konkubín a souložníků 

je však tito Židé nic nestáli, naopak jim přinášeli zisk. 14 Židé měli díky studiu 

Tóry a Talmudu odnepaměti vycvičenou, bystrou mysl. 15 Opakovaným pronásle-

dováním, vyhnáním  a  vyvlastněním  se  naučili  svůj  majetek  vkládat  do  peněz 

a zlata, aby mohli být mobilní a stále připraveni k útěku. 16 Z donucení se tímto 

způsobem stali vynikajícími mistry ve zvládání životních situací a finančními gé-

nii. 17 Když vyšly najevo tyto jmenované kvality Židů, chtěli z toho někteří císa-

řové,  králové  nebo  knížata  mít svůj  prospěch a přijít k penězům  pomocí  Židů.  

18 Peníze jsou potřeba zejména k financování válek, které toho času zuří v celé 

Evropě. 19 Proto si přivádí stále více vládců na svůj dvůr úspěšné Židy, opatřují je 

zvláštními privilegii a nechávají je pracovat pro svůj prospěch, to znamená obsta-

rávat peníze. 20 Tak jsou sice schopní Židé žádáni a vyhledáváni, ale v žádném 

případě ne milováni. 21 Vládcové je využívají pro svůj prospěch a odměňují je 

podle toho, jaký jim to přinese výnos. 22 Obyčejná pěchota, obyčejní židovští bratři 

ve víře jsou různým způsobem utlačováni. 23 Tímto způsobem vzniká i mezi sa-

motnými Židy nedůvěra, závist a roztržka. 24 Ale existují i výjimky. 25 Někteří 

dvorní Židi nezapomínají, ani když se dostanou nahoru a zbohatnou, na své bratry 

ve víře, ale značně jim pomáhají. 26 K těmto se řadí také zesnulý Jakub Baševi, 

jehož pomoc pocítili dokonce i Židé v Erec Izraeli. 

 

27 Jak  už  bylo  řečeno, všude  v  Evropě  se  vedou  války. 28  Přednostně  se  jedná 

o náboženské války,  ale  postranní  myšlenkou přitom je získání co nejvíce moci 

a bohatství. 29 Neměli bychom však zapomenout zmínit se o dvou významných 

osobnostech. 30 Jedna z nich je z Čech pocházející Albrecht Václav z Valdštejna, 
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zvaný Wallenstein, Waldstein nebo česky prostě Valdštejn. 31 Druhou osobností je 

kalvinista Oliver Cromwell  z  Anglie.  32 Oba významně  spoluutvářeli  politické 

a válečné události. 33 Valdštejn je už nějakou dobu mrtvý, Cromwell ještě stále 

vládne a bojuje.  34 Po smrti svých rodičů byl Valdštejn dán svým strýcem do 

jezuitského konviktu. 35 A tak se stal někdejší člen evangelického společenství 

katolíkem. 36 Císař Rudolf ho vzal do své armády bojující proti Osmanům. 37 Po 

několika taženích byl Valdštejn  povýšen  na  velitele.  38 Svatba  se  šlechtičnou  

Lukrécií z Landeku mu přinesla navíc pověst a značné bohatství. 39 Mohl tak na 

vlastní náklady naverbovat žoldnéře a dát je k dispozici císaři. 

 

40 Když došlo v Praze ke střetnutí mezi protestantskými stavy a královskými zá-

stupci, byli posledně jmenovaní vyhozeni z okna hradu. 41 Nový císař, Ferdinand 

Habsburský, se spojil s Katolickou ligou a porazil povstalecké protestanty v Praze. 

42 V Čechách byla zakázána protestantská konfese, což mělo za následek vystěho-

vání mnoha protestantů. 43 Rekatolizací země byl pověřen řád jezuitů, kteří byli 

předtím protestanty z Čech vypovězeni. 44 Potlačení povstání českých stavů však 

vedlo k dalším náboženským válkám v Římské říši. 45 Na císařské straně bojoval 

také Valdštejn. 46 Protože se císař nacházel ve finanční nouzi, dal nejprve několik 

severočeských oblastí Valdštejnovi do pachty a poté mu je prodal. 47 Poté založil 

Valdštejn Frýdlantské vévodství, které bylo nezávislé na Českém království a svo-

bodné od královských daní. 48 Ferdinand jmenoval Valdštejna císařským velitelem 

vojska a očekával od něj rychlé vítězství nad Protestantskou unií. 49 Protestantské 

říšské stavy proto uzavřely alianci s Dány, Angličany a Nizozemci. 50 Tato aliance 

měla oslabit moc Habsburků a katolíků v Římské říši. 51 Valdštejnovi se podařilo 

vyhnat Dány. 52 Dosáhl dokonce toho, že tito pak vstoupili ve svazek s císařem. 

53 Knížatům se však zdál být Valdštejn příliš mocný a tlačili na císaře Ferdinanda, 

aby ho propustil. 54 Byl však velmi rychle rehabilitován v době, kdy bylo katolí-

kům úzko, protože Švédové dobyli severní Německo a pronikli až do Bavor. 

55 Nyní směl Valdštejn opět vytahovat „horké brambory z ohně“. 56 Ale tentokrát 

boj skončil nejednoznačně. 57 Švédský král padl a Valdštejn opustil bitevní pole. 

58 Poté co se  zdráhal  osvobodit uprostřed zimy Řezno, byl obviněn z velezrady a 

zavražděn. 59 Vedení  císařské  armády  převzal  stejnojmenný  syn  císaře,  velko- 

vévoda Ferdinand. 60 Po své korunovaci na císaře provedl Valdštejnův úmysl. 

61 Uzavřel mír s Francií a Švédskem.  

 

62 Tvář Evropy se změnila, země dostaly nové hranice a více samostatnosti. 63 Moc 

císaře byla ohraničena na dědičnou oblast.  64 Tři hlavní  konfese ve Svaté říši 

římské národa německého – kalvinismus, katolicismus a protestantismus – byly 

postaveny na stejnou úroveň. 65 Státní zájmy byly nadřazeny církevním zájmům, 

prosadil se politický absolutismus. 66 V Anglii s sebou nedozírné následky přinesla 
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písemná stížnost dolní komory proti králi Karlovi, s kterou souhlasil také 

Cromwell.  67 Hlavním úmyslem stížnosti bylo získat kontrolu parlamentu nad 

rozhodnutím krále. 68 Ale tím vzniklá bouřlivá  diskuze  rozdělila  dolní  komoru 

a stížnost byla přijata jen těsnou většinou. 69 To se stalo příčinou dvou občanských 

válek, v nichž hrál Cromwell s jím založenou vojenskou jednotkou, nazývanou 

Ironsides, významnou roli. 70 Cromwell převzal moc, nechal krále popravit, uza-

vřel volnou unii s Irskem a Skotskem. 71 Cenu za jeho úspěch muselo zaplatit 

svým životem, především v Irsku, nespočet katolíků, mezi nimi také ženy a děti. 

72 Zatím je v nedohlednu, jak jeho vláda skončí a jaké následky přinese.   

 

 

ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 6 

 

1 To, co řeknou, není ku pokoji, nýbrž proti mírumilovným v zemi; myslí jen na 

záludnosti. 

2 Evropské  státy  se  pokoušejí  přisvojit  si  co  nejvíce  oblastí v Americe, Asii a 

Africe. 3 Zatímco Španělsko a Portugalsko se zdají být nasyceni, o to větší chuť 

dostávají  jiné  země,  především  Anglie,  Francie  a  Nizozemí. 4 Každý  se  snaží 

o zajištění si značného podílu na tomto „koláči“. 5 S domorodými národy se jedná 

jako se zbožím, které je používáno nebo zničeno. 6 V křesťanské Evropě se hlásá 

svoboda  a  rovnost,  v  Novém  světě  však  tyto ideály  stejní  křesťané  pošlapá-

vají. 7 V Anglii započatý proces demokratizace skončil tyranií díky Cromwellovi; 

po jeho smrti byla opět obnovena monarchie. 8 Otevřené  otázky  však zůstaly 

neřešeny, staré rány ještě nejsou zaceleny. 9 Také jiné evropské války zanechaly 

rány, které byly nouzově obvázány mírovými smlouvami z Münsteru a Osna-

brücku, ale v žádném případě nebyly ještě zhojeny. 

 

10 Navíc jak se zdá, Evropu zasáhl „starořecký syndrom“. 11 Na denním pořádku 

je racionální myšlení, „duch“ a „rozum“ se stávají slogany učenců a filozofů. 

12 Náboženské války odvedly mnoho lidí od religiozity. 13 Nově vzniklé křesťan-

ské církve a společnosti, které vzbudily před sto lety tak mnoho pozitivních nadějí, 

se ukázaly později o nic v horším světle než římští katolíci. 14 Na některých mís-

tech si počínaly dokonce ještě hůře a krutěji, a to ve jménu Evangelia. 15 Jejich 

chování vrhlo špatné světlo na svatá Písma a dokonce na samotného Boha, kterého 

tak nevěřící odmítají a dokonce prohlašují za neexistujícího. 16 Profilovala se nová 

elita myslitelů,  která  všechno  zpochybňuje  a  zároveň  má  už  také  pro všechno 

odpověď a řešení. 17 Člověk se odvrátil od Boha a vytvořil si místo toho své ideály. 

18 Svobodné myšlení, svobodné jednání a svobodný život – vše to mělo být uctí-

váno. 19 Není  divu, že  většina  přívrženců  této  nové  ideologie  je přesvědčena,    
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že absolutní svoboda může být pro každého dosažitelným cílem a správnou cestou 

pro mír ve světě. 

 

20 Vše tady už jednou bylo, vše už jednou staří Řekové vyzkoušeli, opravdu ne-

existuje nic nového pod sluncem. 21 Ale všichni tito ctitelé rozumu zapomínají 

jedno: Hospodin, Stvořitel světa, vybavil svět a lidi určitými mechanismy, bez 

kterých nemůže nastat pokojná budoucnost. 22 Vzdej čest Bohu a miluj svého bliž-

ního jako sám sebe, a nečiň svému bližnímu nikdy to, co nechceš, aby činil tobě! 

23 Toto přikázání je spojeno s určitými povinnostmi. 24 A teprve když člověk splní 

tyto povinnosti, může užívat svou svobodu. 25 Za předpokladu, že to činí i druzí. 

26 Ale protože Hospodin zná lidi a ví, jak jsou slabí, dal jim Tóru a Korán jako 

pomoc. 27 Bez konkrétního použití Tóry a Koránu nemůže existovat žádný právní 

stát, bez proměny učení Evangelia do praxe nemůže žít žádný člověk pravým způ-

sobem. 28 Proto jsou všechny tyto  nové  módní ideje  jako lavina kamenů, hlučná 

a destruktivní, nepřinášející nic stálého. 29 Nakonec pod ní zůstane pohřben člověk 

sám. 30 Je to doba pokrytectví. 31 Náboženští vůdci předstírají, že jednají ve jménu 

Boha, přitom sami s jejich přisluhovači překračují všechna Boží přikázání. 32 Tak 

zvaní svobodní myslitelé slibují svobodu a chléb, přitom si někteří z nich vydržují 

otroky a služebníky, jiní naopak ospravedlňují kolonizaci cizích zemí jako pokrok. 

 

33 Osmanští vůdci se nemohli smířit se svým neúspěchem. 34 Pokoušeli se stále 

znovu  proniknout  do  srdce  Evropy. 35 Nakonec  pověřil  sultán  Mehmed velko- 

vezíra Kara Mustafa Pašu k dobytí Vídně. 36 Tažení osmanského vojska trvalo 

měsíce. 37 Cestou drancovali a zpustošili nespočetné vesnice, pevnosti a města. 

38 Čím více se blížili k Vídni, tím horší byly jejich ohavnosti. 39 Mnohá místa 

v Burgenlandu a Dolních Rakousech by o tom mohla mnoho vyprávět, ale nikdo 

z obyvatel již není na živu. 40 Když  pak vojsko dosáhlo  uprostřed léta Vídeň, 

začalo s  obléháním.  41 Protože  se  zprávy o hrozných  činech  Osmanů  dostaly 

bleskurychle do Vídně a jiných evropských měst, nastal na jedné straně veliký 

strach, na druhé straně se dělalo vše potřebné pro pomoc Vídně. 42 Daly se do 

pohybu regimenty z  Polska,  Saska a  Bavorska. 43 Ale  vše  potřebovalo  svůj čas 

a obyvatelé Vídně upadali do stále větší paniky, poněvadž si Osmané byli zcela 

jisti vítězstvím a obklíčení města  bylo  stále  těsnější  a  hrozivější.  44  Útočníci 

se  přibližovali  městu stále  více  vyhlubováním  tunelů a minováním opevnění. 

45 Kromě toho ostřelovali děly v samotném městě vysoké stavby, mezi nimi Dóm 

svatého Štěpána a kapucínský kostel. 46 Ve městě vládl nedostatek potravin a roz-

šířily se některé nemoci. 47 Dalo se předvídat, že město padne v blízkých dnech, 

pokud  nepřijde  slíbená  pomoc. 48  Ale  také  Kara  Mustafa  Paša  byl netrpělivý 

a vsadil na to, že konečně zabere město. 49 Když se dozvěděl, že pomocné oddíly 

pro Vídeň jsou již blízko,  provedl  inspekci  svého vojska  a  vytvořil  plán  pro 
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zabrání města. 50 Přes varování svého velitele dal unáhleně a takticky nesprávně 

pokyn k útoku. 51 To se stalo Osmanům osudné. 52 Zatímco Osmané napadli Vídeň, 

objevili  se  jim  najednou  v  zádech  křesťanské  oddíly.  53 Když  dorazil  polský 

král Jan Sobieski  se  svým vojskem, rozhodl  rychle  bitvu  ve  prospěch  křesťanů. 

54 Osmanové opustili bezhlavě bojové pole. 55 Samozřejmě byl hledán viník po-

rážky. 56 Kara Mustafa Paša nechal stít Ibrahima Pašu. 57 Sám Mustafa byl o něco 

později uškrcen na příkaz sultána v Bělěhradu. 58 Z vděčnosti za osvobození Vídně 

se zavedl v římskokatolické církvi svátek „Jména Panny Marie“. 

 

59 Roztroušená židovská společenství v diaspoře musela řešit problémy ve vlast-

ních řadách. 60 Synagóga v Amsterdamu byla nucena uvalit klatbu na Barucha 

Spinozu kvůli jeho vyjádření a vyloučit ho ze své obce. 61 Protože neodvolal své 

zpochybňování učení židovské víry a zastával ještě jiná z židovského pohledu 

zvláštní teologická a filozofická stanoviska, musela židovská obec přistoupit k to-

muto kroku. 62 Židovská obec v Izmiru byla postavena před zcela jiný případ. 

63 Jeden člen obce veřejně hlásal, že je prorokem. 64 Protože jsou takové osoby 

zpravidla svéhlavé a značně  škodí  životu společenství,  byl bez okolků z obce 

vyloučen. 65 Ale další průběh událostí posílilo tohoto mladého muže v jeho pře-

svědčení. 66 Po jednom setkání s Natanem Aškenazi v Gaze se považoval dokonce 

za mesiáše.  

 

67 Pronásledování a zavraždění nespočetných Židů ve střední a východní Evropě 

probudily v mnohých věřících silnou touhu po Mesiáši a tím i očekávání jeho 

blízkého příchodu. 68 Tato skutečnost přišla k dobru „mesiáši“ jménem Šabtaj Cvi, 

který získal množství přívrženců. 69 Mnozí z nich mu zůstali věrní, i poté co kon-

vertoval k islámu. 70 Jeho vystupování zmátlo a rozdělilo problémy zavalené Židy 

v diaspoře ještě více. 71 Šabtaj  Cvi  zemřel ve vyhnanství  černohorské části 

Osmanské říše. 72 Jeho přívrženci se však nadále způsobují znejistění v židov-

ských a dokonce i některých křesťanských kruzích Evropa.   

 

 

ČÁST ŠESTÁ                                  Kapitola 7 

 

1 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! 

2 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! 

3 Kéž všechny národy poznají Hospodinovu spásu! 4 Poté by zažívali všichni méně 

utrpení, v první linii Židé. 5 Stali se totiž zase jednou terčem útoku evropských 

vládců a vládkyň. 6 Pohnutky pro to nejsou zcela jasné. 7 Možná chtějí pronásle-

dováním Židů učinit zadost nelibosti ze svých neúspěchů, možná jsou to finanční 

důvody, ale možná je důvodem skutečnost, že Židé jsou Bohem vyvolený národ. 
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8 V Hamburku stojí v popředí každopádně finanční zájmy, protože tam postihla 

nová protižidovská opatření jen aškenázské Židy, zatímco Sefardové, ze kterých 

má město výhody, si užívají různých ulehčení. 9 Také pruského vládce Fridricha 

Viléma přiměly motivy finančního druhu, aby zakázal Židům figurovat jako kon-

kurence křesťanských cechů. 10 Mnohem horší, dokonce tragičtější je nařízení 

habsburského císaře Karla, které omezovalo synům židovských rodin svobodu že-

nitby. 11 Oženit se směl jen nejstarší syn, a to teprve po smrti svého otce. 12 Kdo 

by zde nepomyslel na Egypt, porodní báby a faraóna. 13 Časy se sice změnily, ale 

strach  a  nenávist  vůči  Židům  jsou  nadále podněcovány, dokonce se podstatně 

nezměnily ani metody tyranie. 

 

14 Od osudu Židů se přesuňme k osudu zemí a říší. 15 Ruský car Petr bojoval na 

vícero frontách. 16 Proti Turkům moc úspěšný nebyl, v boji proti Švédům však 

dobyl nové oblasti na severovýchodě Evropy. 17 Nechal si vystavět novou rezi-

denci, učinil Sankt-Petěrburg hlavním městem Ruska a přijal titul imperátora. 

18 Po jeho smrti převzala vládu jeho manželka Kateřina, alespoň formálně. 19 Ka-

teřina pocházela z prostých kruhů, její rodné jméno bylo Marta Helena Skawron-

ska a byla pokřtěna dle římskokatolického ritu. 20 Jako sirotek vyrostla v rodině 

protestantského teologa. 21 Přešla  k  ruské pravoslavné církvi  a  přijala  jméno 

Kateřina. 22 Jako  carevna  přenechala většinu úkolů knížeti jménem Alexandr 

Danilovič Menšikov, důvěrníkovi  svého  manžela.   

 

23 Zatímco  Kateřina sídlila v Sankt-Petěrburgu, zasedla ve Švédsku na trůn také 

žena, i když jen krátkodobě. 24 Její jméno byl Ulrika Eleonora. 25 Rozuměla vlád-

nutí, protože již předtím zastupovala svého bratra, krále Karla, když byl pryč nebo 

nemocen. 26 Proto nebylo divu, že po jeho smrti převzala královskou hodnost. 

27 Poté co jeden rok držela všechny opratě ve svých rukou, přenechala vládnutí 

svému muži, zatímco sama byla jeho zástupkyní. 28 Předtím se pokoušela o kralo-

vání na ostrovních státech Anna Stuartovna. 29 Měla nejprve titul královny Irska, 

potom Anglie a Skotska a konečně po jejich sjednocení i Velké Británie. 30 Mezi-

tím se stal v Rusku císařem dvanáctiletý Petr Aleksejevič. 31 Jeho vláda trvala jen 

krátce, dostal neštovice a zemřel. 32 Nyní se stala Anna Ivanovna korunovanou 

vládkyní Ruska. 33 Poté jí následoval na trůnu Ivan Antonovič. 34 Byl ustanoven 

za cara a imperátora již jako dvouměsíční. 35 Zřejmě neměl žádné mocné poruč-

níky, protože jeho vláda byla ukončena již po jednom roce. 36 Poté nastoupila na 

trůn Alžběta Petrovna z rodu Romanovců. 37 To již bylo po několikáté, co nastou-

pila  na  trůn  žena  jako  carevna  jakožto  následovnice  po dítěti. 38 Vládla silnou 

rukou, hodně cestovala, podporovala umění. 39 Nutila muslimy a židy k přijetí 

křesťanství. 40 Uzavřela mír se Švédskem; s Osmanskou říší nechtěla přijít do 

sporu, ačkoliv síla Osmanů již oslabovala. 41 Po ztracené bitvě o Bělehrad, kde 
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zvítězil princ Evžen se svým vojskem, nemohli již Osmani docílit žádných váleč-

ných úspěchů stojících za zmínku. 42 Říše se stala nestabilní, lze pozorovat vnitřní 

napětí a boje o moc, což se ostatně týká i celé Evropy. 

 

43 Takzvaný „křesťanský“ západ je otřesen následnickými válkami o dědictví nebo 

trůn. 44 Není země, která by tím nebyla postižena. 45 Přitom zde jde jen o moc, 

rozšíření oblastí, chtivost po bohatství. 46 Zřejmě mají křesťané množství majetku 

a moci k rozdávání nebo zdědění. 47 Tímto stojí v příkrém protikladu k učení Je-

žíše z Nazaretu, kterého údajně následují. 48 Ježíš zemřel chudý a opuštěný, bez 

země a moci. 49 To jediné, co měl k zanechání, byla jeho matka. 50 A on ji odkázal 

svému jedinému učedníkovi, který neutekl, neschoval se a nenechal ho v jeho mu-

kách samotného. 51 V této souvislosti se zmiňme o planoucím katolickém ctiteli 

Ježíšovy matky, mezi klérem sporném knězi, Ludvíkovi Maria Grignion z Mont-

fortu, který nedávno založil řádové společenství. 52 Grignion nechává ve svém 

řádu uctívat Miriam z Nazaretu jako královnu, královnu pokory a milosrdenství, 

pokoje a usmíření, přímluvy a lásky.  

 

53 Protože se zde nyní už zabýváme mocnými ženami, které toho času napomáhají 

určovat osud světa, měly bychom zmínit ještě i jiné významné ženy. 54 Jako první 

vzpomeňme matematičku Marii Gaetanu Agnesi, která se narodila v Miláně jako 

první z dvaceti jedna dětí rodiny Agnesi. 55 Nedávno zveřejnila své dílo Základy 

analýzy. 56 Další vzpomínka patří lékařce jménem Dorothea Christiane Erxleben. 

57 Přestože se starala o devět dětí a byla činná jako lékařka, využila zvláštní povo-

lení krále Fridricha, aby mohla promovat na univerzitě v Halle. 58 A nyní pár slov 

k nejmocnější ženě Evropy, která způsobila mnohým dost starostí již před svým 

nástupem jako vládkyně – počínaje  jejími  rodiči  a  konče  královskými  dvory 

Anglie, Španělska a mnoha dalšími. 59 Jedná se o Marii Terezii z rodu Habsburků. 

60 Vládne s železnou vůlí, vede války, uzavírá mírové smlouvy, provádí reformy, 

podporuje vzdělání; zdá se, jako by měla nevyčerpatelnou energii, jako by chtěla 

dokázat před zraky mužských vládců svou rovnost. 61 Soupeří především s jedním 

mužem – pruským králem Fridrichem, avšak doposud bez úspěchu. 62 Ale činí 

i něco ohavného, velmi ohavného. 63 Když nařídila, že všichni pražští Židé mají 

během čtyřiceti dnů opustit Čechy, uvedla ve svém ediktu jen: „... z vícero důleži-

tých velmi pádných důvodů jsem vydala nejvyšší rozhodnutí, že v budoucnosti ne-

smí být trpěn žádný Žid v dědičném království českém.“ 64 Každý se může dovtípit, 

jaké velice pádné důvody to byly. 65 Možná to byla skutečnost, že Židé nebyli 

katolíci, možná se jejich obchodům dařilo velmi dobře, možná se chtěl opět někdo 

obohatit jejich majetkem. 66 Člověk je na pochybách, zda pro české Židy byl horší 

mor, který tam již dlouho řádil, nebo vláda Marie Terezie, z Boží milosti královny 

Uherska, Čech, Dalmácie, Chorvatska, Slavonska, Galície, Lodomérie, atd. atd., 
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arcivévodkyně  Rakous,  vévodkyně   Burgundska,  Štýrska,  Korutan  a  Kraňska, 

velkokněžny Sedmihradska, markrabské grófky Moravy, vévodkyně Brabantska, 

Limburku, Luxenburku a Gelder, Württenberku, horního a dolního Slezska, Mi-

lána, Mantuy, Parmy, Piacenzy, Guastaly, Osvětimi a Zatoru, kněžny Švábska, 

grófky  Habsburku,  Flander,  Tyrol,  Hennegau,  Kyburku,  Goerzu  a  Gradiscy, 

markrabské  grófky  Svaté  říše  římské,  Burgau,  Horní a  Dolní  Lužice, grófky 

Namuru. 67 Co mohli už zmoct nějací Židé jako Josef ben Jakob nebo Ester bat 

Isaak proti této mocné ženě a jejím titulům? 68 Také dvorní faktor vévody Karla 

Alexandra z Württemberku, Josef ben Issachar Süßkind Oppenheimer, nemohl po 

smrti svého ochránce zachránit vlastní život. 69 Byl zavražděn bestiálním způso-

bem a jeho mrtvola byla vystavena několik let na zastrašení v kleci.     

 

70 Tento oddíl chceme ukončit slovy jedné zbožné ovdovělé židovské ženy v do-

mácnosti a matky dvanácti dětí, Glückel von Hameln, rozené Pinkerle, skutečné 

královny lidského rodu: 71 Velký milostivý Bůh nás trestá, abychom se naučili být 

moudrými a chodili jeho cestami. 72 Neboť vše dobré, co nám dává Všemohoucí 

Bůh, jsme si nezasloužili, a nemůžeme mu dostatečně věrně sloužit pro všechna 

jeho dobrodiní.   

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 1 

 

1 Do úst nebesa si berou, jazykem prosmýčí zemi. 2 A lid se za nimi hrne lokat vodu 

plným douškem. 

3 Existuje svět, ve kterém žijeme, ale existuje ještě jiný, prvnímu světu bytostně 

vlastní, který chceme nazývat „světem“. 4 Prvním světem se myslí prostorová a 

časová dimenze, ve kterém vytvářejí lidé, zvířata a rostliny stále se měnící jed-

notu. 5 Existuje zde dobro a zlo, svaté a světské, čisté a nečisté vedle sebe, s často 

zastřenými hranicemi. 6 Lidé se radují, slaví, hádají se, bojují mezi sebou, opět se 

usmiřují, jak stojí psáno: Všechno má svůj čas – láska, nenávist, válka, mír, usmí-

ření. 7 Naproti tomu „svět“ je složen ze zvláštní kategorie lidí, kteří neustále 

všechno lépe vědí, ozývají se co nejhlasitěji a dokáží přenést svou nespokojenost 

na druhé a učinit pro ně své ideje přitažlivými. 8 Toto je známé již od rozhovoru 

hada s Evou. 9 Vše stávající je představováno jako špatné, ukazováno v jiném 

světle, přičemž jsou nabízena mnohá slibná řešení. 10 Upřednostňovaný cíl útoku 

„světa“ je náboženství, speciálně víra v Jednoho Boha. 11 Už ve starém Egyptě ne-

mohli noblesní Egypťané stolovat společně s Židy, bylo to pro ně neúnosné, pro-

tože Hebrejci důvěřovali pevně Jednomu Bohu. 12 Ve všech dobách se vůbec nebo 

jen těžce přijímali ti, kteří zvláštním způsobem patřili Bohu nebo mu věrně slou-

žili. 13 Tato averze spojila stejně smýšlející a vedla ke vzniku toho, co nazýváme 
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„světem“. 14 Proto dnes existuje, jakož i mnoho, přemnoho generací předtím, 

téměř v každém národě tento „svět“, který nenávidí věřící, ať jsou to židé, křes-

ťané nebo muslimové. 15 Jako zdůvodnění předhazují všelijaké nepravosti různých 

náboženských společností, kterých věru není málo. 16 To, že je  to však jen vý-

mluva, ukazuje skutečnost,  že většina těchto nepravostí  se  udála již před deseti-

letími  či  staletími, tedy  již  vůbec  nejsou  aktuální. 17 Není  těžké  to  prohlédnout 

a dojít ke zjištění, že pravý důvod této averze, či dokonce nepřátelství, spočívá 

v dodržování  Božích  zákonů  náboženskými společenstvími  a  v respektu před 

Boží autoritou. 

 

18 „Svět“ odmítá jakýkoliv pořádek, hierarchii a morální normu. 19 Právě takoví 

lidé jsou posedlí touhou zničit stávající pořádek a vnutit světu svá vlastní pravidla. 

20 Jedná se vlastně o ubohé, politováníhodné bytosti, které nepoznaly lidskou ani 

Boží lásku, natož aby ji přijaly. 21 Bohužel se jim daří velmi často svést širokou 

masu,  která  sice vede  vcelku  spořádaný  život,  ale  bývá zmatena  denními 

starostmi, nespravedlnostmi a chudobou. 22 Viníky této mizérie jsou částečně také 

vládci, náboženští vůdci – především katoličtí, horní vrstva sekulárních a nábo-

ženských kruhů. 23 Svou zatvrzelostí a nedostatkem soucítění se stávají často ego-

istickými, chamtivými, ne sebekritickými a nepřístupnými pro hledající radu, útě-

chu a útočiště. 24 Svým zatvrzelým chováním ulehčují emisařům „světa“ strhnout 

na jejich stranu davy a přesvědčit je o tom, že na tom všem nenesou vinu nespra-

vedlivě jednající věřící, nýbrž Bůh a víra v Boha. 25 Tak vznikají lidské pochyby 

a zmatek, což v konečném důsledku vede k chaotickým výtržnostem. 26 Právě lidé 

nynější doby jsou svědky a účastníky takové orgie zlepšování světa. 27 Poměry ve 

společnosti se skutečně nemohou přikrášlit, nezodpovědnost státních a církevních 

vládců nelze popřít, nespokojenost lidí má svůj spravedlivý důvod. 28 A přece je 

chybou následovat „svět“, který strhává všechny a nakonec i sám sebe do propasti. 

 

29 Podívejme se na některé charakterové vlastnosti vůdců „světa“ a předchůdců 

současné katastrofy. 30 Otec, který se nechtěl starat o své čtyři děti a předal je do 

chudobince a tím do náručí smrti, hlásá novou životní moudrost a vydává se za 

filozofa a velkého pedagoga. 31 Lidé kázající rovnost a bratrství nazývají Židy 

„vypočítavými zvířaty“ a černé Afričany „dětmi orangutana“. 32 Hlásají sice stejná 

práva pro všechny, ale odsekávají děvčatům a ženám hlavy jen proto, že by chtěla 

žít společně v klášterním společenství. 33 Křesťanství chtěli odstranit už jen z toho 

důvodu, že jeho původcem byl Žid. 34 Pro Proroka a ctihodný Korán jim zůstávají 

jen urážky a posměch. 35 Tóra pro ně představuje kořen všeho zla a turecký národ 

je pro ně hloupý a naivní. 36 Egypt je dobyt a s vojáky zde posílají vědce, aby 

podmanění nových území ukázali v lepším světle; ale vlastně šlo jen o to, aby co 

nejvíce vykořistili tuto zemi a její bohatství. 37 Tak „svět“ usvědčí sám sebe, co se 
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týká rovnosti, bratrství a svobody. 38 To všechno jsou jejich vznešené cíle, ale jen 

pro ně a stejně smýšlející nebo přizpůsobivé.  

 

39 Kde je zde rozdíl mezi svévolí císařů, králů, knížat, biskupů, grófů a svévolí 

nových mocnářů? 40 Kromě  toho, že  je  nyní ještě více  svévole, nespravedlnosti 

a prolévání krve. 41 Odseknuté hlavy se v této době kutálejí po stovkách, tisících 

a desetitisících. 42 Více než osmdesát hlav ze sta patří chudým, sedlákům a dělní-

kům, kterým měl být vlastně tento nový světový pořádek ku prospěchu. 43 Ale 

zkušení dělníci a sedláci  rychle pochopili a prohlédli pravé cíle „světa“. 44 Od-

vážným, kteří se na to usoudili poukázat, se to stalo osudným, protože z jejich 

domnělých osvoboditelů se stali jejich popravčí. 45 Nyní je už dokonce samotné 

myšlení  nebezpečné.  46  Krvežíznivost  zástupců  „světa“  je tak  nenasytná, že si 

odsekávají hlavy také navzájem – „bezhlavý nový svět“. 47 Nový svět potřebuje 

přirozeně také vhodného boha. 48 „Svět“ se tedy pokouší vytvořit nové nábožen-

ství a nové božstvo: hlásá se kult „Nejvyšší bytosti“. 49 Byla zřízena nová kultovní 

místa a zavedeny nové slavnosti, lidé skládali přísahu „Nejvyšší bytosti“. 50 Dny 

i měsíce dostávají nová jména, vzniká nový kalendář – místo týdne o sedmi dnech 

nastupuje dekáda, den má nově deset hodin, hodina sto minut.  

 

51 Doufejme jen, že se tyto nesmyslnosti dožijí v brzké době svého konce. 52 Ale 

hadí uštknutí „světa“ a krvežíznivost budou působit ještě dlouho. 53 Nastává 

dlouhá temná noc, protože se událo mnoho zlého, které zapříčinilo další zlo. 54 Za-

temnění rozumu bude ještě dlouho vrhat svůj stín do daleké budoucnosti. 55 Dojde 

ještě k mnoha krveprolitím, dobývání, utlačování, vykořisťování a zotročení. 

56 Tak jak stojí psáno: Nebudeš se klanět žádným napodobeninám Boha ani jim 

sloužit. 57 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na 

synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. 58 Není důvodu po-

chybovat o tom, že se tak stane. 59 Člověk nemusí být prorokem, aby věděl, že 

Hospodin své výroky vždy uskuteční. 60 Tímto se chceme odvrátit od „světa“ a 

přiklonit se událostem v různých částech světa. 61 Mnohé z těchto událostí jsou 

dostatečně známy,  proto zde  vzpomeneme jen některé, na  které se v množství 

závažných zpráv trochu pozapomnělo. 

 

62 Mezi východoevropskými  Židy  vzniklo  mystické  hnutí pod vedením rabína 

Jisrael ben Eliezera. 63 Toto hnutí mělo rychle mnoho přívrženců, avšak v tradič-

ním židovství je sporné. 64 Následkem  rozdělení  Polska  mezi  Rusko,  Rakousko 

a Prusko se také tam žijící Židé stali příslušníky jiných říší. 65 Žáci výše zmíněného 

rabína Eliezera zorganizovali podivuhodné přistěhování – alija – do zaslíbené 

země. 66 Přistěhovalci se usídlují v Tiberiadě, Safedu, Hebronu a Jeruzalémě. 

67 Rakouský  císař  Josef  zajistil  svým  tolerančním  patentem  Židům  v  Čechách 
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jistou náboženskou svobodu. 68 O rok později ulehčil svým patentem vídeňským 

a dolnorakouským Židům přístup k řemeslným a zemědělským povoláním. 

69 Ruská císařovna Kateřina povolila zámožným Židům členství v cechu. 70 Tím 

ukončila středověký zákaz vykonávání řemesel a sdružování se v cechy platící pro 

Židy. 71 Pruský diplomat Dohm apeloval na křesťany, aby jednali s Židy jako 

s bratry a svými bližními. 72 Ve světě došlo k mnoha objevům a výrobě nových 

strojů, které mají lidem usnadňovat práci. 

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 2 

 

1 Tak  zní  vzpurný  výrok svévolníka: „Nemám  v srdci  místo pro strach  z  Boha.“  

A to do očí mu říká.  

2 Na politickém parketu hraje Francouzská republika pořád ještě hlavní roli. 3 Má 

nadvládu v několika částech Evropy. 4 Napoleon je prvním konzulem republiky. 

5 Evropské monarchie uzavřely různé spolky a vedly vícero válek proti Napoleo-

novi, aby zastavily postup liberalismu a tím zajistily moc šlechty. 6 Nastaly ne-

klidné časy. 7 Mimo Francii vedou některé státy ještě další války, přičemž některé 

z nich válčí v určitou dobu i s jinými státy. 8 Tedy Napoleon proti zbytku Evropy, 

která je nejednotná a představuje pro Napoleona těžkou zkoušku.  

 

9 Autorita katolické církve je od Francouzské revoluce těžce pochroumána. 10 Na-

poleon nabídl jím diktovaný konkordát papeži, který mocně zasahuje do církev-

ních záležitostí. 11 Papež ho podepsal, aby zajistil svobodu utlačované církve ve 

Francii. 12 Tento papež korunoval Napoleona císařem v pařížském kostele Notre-

Dame. 13 Přesto anektoval Napoleon později církevní stát, nechal papeže zajmout 

a přivést ho do Francie. 14 Teprve po šestém pokusu se podařilo spojeneckým stá-

tům porazit francouzského císaře, poté co se Napoleonova armáda vrátila dosti 

oslabena bojem s Ruskem. 15 Nyní byly ustanoveny na kongresu ve Vídni nové 

hranice; vytvořila se rovnováha mezi pěti velmocemi. 16 O něco později vznikl na 

křesťanských principech založený spolek Rakouska, Pruska a Ruska, který byl 

nazván Svatá aliance a jehož úkolem bylo dbát na mír v Evropě. 17 Avšak mír není 

jen  protikladem  války, něco, co se může  prosadit   nebo ochránit  jen  vojenskou 

silou. 18 Obyvatelstvo, zvláště studenti, je nakaženo ideou svobody a národním 

sebevědomím; požaduje se svoboda osobního způsobu života, vzdělání pro 

všechny, národní suverenita. 19 Svoboda a liberalismus jsou nové „svaté“ slogany, 

pomocí nichž manipuluje „svět“ společností. 20 Jako první si vydobyla svobodu 

Belgie od Nizozemí a Řecko od Osmanské říše. 21 Osmanské říši, oslabené růz-

nými ohnisky napětí v evropské části, hrozí ještě stále nebezpečí z Egypta. 22 Tam 

strhl pro sebe moc místodržitel Muhammad Alí Paša. 23 Pod vedením svého syna 
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Ibrahima Pašy obsadil Svatou zemi a Sýrii, kde ho poté nechal vládnout jako 

správce. 24 Ibrahim se ukázal jako rozumný a tolerantní vládce. 25 Prosadil rovnost 

muslimů a křesťanů, což mu přineslo nepřátelství ze strany náboženských insti-

tucí. 26 Za jeho vlády mohli být voleni také Židé a křesťané do Jeruzalémské rady. 

 

27 V Americe se prosadily liberální ideje už před Francouzskou revolucí; z války 

osadníků proti vlasti Velké Británie se zrodily Spojené státy americké. 28 Nyní se 

vedou v jižní Americe války za nezávislost proti koloniální moci Španělska, ze 

kterých vzešla již celá řada nezávislých států. 29 Na starém kontinentě se zbohatlí 

obchodníci a vlastníci továren, takzvané měšťanstvo, cítí být zahnáni do úzkých 

díky hospodářskému pokroku a stávají se předchůdci liberalistů. 30 Svatá aliance, 

která chce zachovat mír, víru a morálku v Evropě, má plné ruce práce. 31 Svoboda 

tisku, vytváření spolků a svoboda shromažďování stejně jako svoboda univerzit 

je ohraničena. 32 Zasahuje se vojensky proti povstáním a revolučním neklidům. 

 

33 Zatímco člověk v antice nemohl prakticky postřehnout během svého života spo-

lečenskou změnu, mění se nyní vše tak rychle, až to bolí. 34 Rychlé a vše zahrnující 

proměny jsou důsledkem vynálezů a objevů, které jsou rychle přeměňovány do 

praxe. 35 To se neprojevuje jen v hospodářství a životních podmínkách, ale utváří 

se také vnímání, způsob myšlení a obraz světa lidí doposud nevídaným způsobem. 

36 To je hvězdná hodina Evropanů, kteří už vládnou světem. 37 Jejich sebevědomí 

je obrovské.  38 Jsou hluboce  přesvědčeni, že  jejich  rasa  je  nadřazena druhým, 

a proto se cítí být povoláni přinést svou civilizaci, ideály demokracie a historický 

pokrok do všech částí světa. 39 Hovoří dokonce o „božském úkolu“. 40 Velká slova, 

která mají zakrýt nelidské jednání při dobývání cizích teritorií v novém světě. 

41 Nemají ohledy na domorodce a jejich potřeby. 42 Když se tito pokoušejí obhájit 

svůj existenční základ, nemají proti bílým osídlencům podporovaným vládními 

vojáky žádnou šanci, hned jsou organizovány státní expedice. 43 Přitom dochází 

k velkým masakrům, které nešetří ani děti.  

 

44 Americká vláda nabízí indiánským kmenům  přesídlovací  smlouvy; dle  zákona  

není nikdo nucen opustit svou zemi. 45 V praxi se však stává život těch, kteří se 

nechtějí přesídlit, peklem, dokud konečně neodejdou. 46 Navíc se tyto přesídlovací 

akce konají za nelidských podmínek, takže tisíce umírají cestou. 47 Namísto toho, 

aby si domorodci užívali civilizačního pokroku, ztrácejí vše: svou čest, svobodu, 

půdu, tisíce z nich také svůj život – a to vše ve jménu svobody a demokracie. 

48 Ale nejen pro původní obyvatele cizích kontinentů se mění život od základů.  

 

49 V Evropě pokračuje industrializace. 50 Vzniká nová třída lidí: dělníci. 51 Životní 

podmínky na vesnici jsou velmi těžké, a to i přes agrární reformy a s nimi spojené 
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odstranění dědičného poddanství a nevolnictví. 52 Stále více chudých táhne do 

města, kde si hledají práci v továrnách nebo šachtách. 53 Tam pracují za almužnu 

v nezdravých pracovních podmínkách a nejsou na tom lépe než dříve v nevolnictví 

nebo otroctví. 54 Musí pracovat i děti, aby mohly rodiny přežít. 55 K tomu se při-

družují ještě špatné sklizně a epidemie; vzniká hromadná chudoba. 56 Osvědčené 

tradice,  které  kdysi  lidem  pomohly  být  pány  situace,  ztrácejí  svou  platnost. 

57 V této bezvýchodné situaci upadají dělníci do zoufalství, jehož následkem ničí 

mašiny nebo i celé továrny. 58 Sociální protesty byly krvavě potlačeny vojenským 

nasazením. 59 Dva němečtí filozofové a novináři, Bedřich Engels a Karel Marx, 

byli prvními, kteří se systematicky zabývali chudobou širokých mas a hledali řeše-

ní. 60 Založili v Londýně tajný Spolek komunistů, jehož jménem zveřejnili Komu-

nistický manifest, ve kterém předložili své poznatky. 

 

61 Podívejme se  nyní, co  přinesla obrana  svobody Židům v diaspoře, kteří žili 

většinou jako drobní a peněžní obchodníci na okraji společnosti. 62 V některých 

evropských zemích byly vydány edikty, které dovolovaly Židům státní přísluš-

nost, bohužel často se značnými omezeními. 63 Obyvatelstvo je však nadále nená-

vidělo. 64 Ve Würzburgu došlo k hrozným protižidovským výtržnostem, které pře-

šly i na jiná města. 65 Ruský car Mikuláš ustanovil řadu protižidovských nařízení. 

66 Dochází k masivním pokusům o obrácení Židů.  67 Také zde žijícím katolíkům 

a protestantům se nedaří lépe. 68 Otroctví je postupně oficiálně zakázáno, neofici-

álně  však  zůstává,  obchod  s otroky  nahrazuje  pašování  zboží.  69 Co  se  týče 

vraždění, drancování a obsazování cizích teritorií, děti Francouzské revoluce se 

stávají  ve  srovnání  s  křižáky  a  muslimskými  dobyvateli  pravými  specialisty. 

70 Díky technickým vynálezům mohou manipulovat a utlačovat dle libosti slabé, 

což také provádějí v plné míře. 71 Liberalismus se nakonec ukazuje jako šeredná 

grimasa „světa“. 72 Kdo seje vítr, sklízí bouři. 

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 3 

 

1 Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví zpupně. 2 Kruhem svírají mě při kaž-

dičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi. 

3 Mocní tohoto světa bojují dále o nerostná bohatství a odbytiště. 4 Při vzájemné 

konkurenci dochází někdy k válečným střetnutím a zcela zřídka také k domluvě 

nebo pokojné výměně koloniálních oblastí. 5 V Evropě mezitím vznikla ze Severo-

německého spolku nová velmoc: Německá říše. 6 Chce si přisvojit také některé 

kolonie, především v Africe. 7 Když je někdo vojensky nadřazený, stačí, aby uká-

zal svou moc, a tak došel svého cíle. 8 Tato taktika přinutila kulturně vysoce nad-

řazené  císařské  říše  Čínu a Japonsko k tomu, aby do svých zemích vpustily 
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„západní barbary“ a tancovaly dle jejich pískotu. 9 V Evropě sténají některé země 

stále ještě pod cizím jhem. 10 Italové bojují za nezávislost od Rakouska a od špa-

nělských Bourbonů, a sní o spojeném království Itálie. 11 Polský národ, jehož 

státní území sahalo kdysi od Baltského moře k Černému moři, ale nyní nemá 

vlastní stát,  zkusil  znovu  osvobodit  své  území  z  ruské  nadvlády a musel za 

to přijmout těžké pokání: popravy, vyhnanství, odstranění polštiny jako úředního 

jazyka. 12 Sebeporozumění Poláků jako obětního beránka se ukázalo opět jako 

trefné. 13 Také balkánské země, které žijí většinou pod osmanskou vládou, se snaží 

o národní sebeurčení. 14 Ruské carství se chopilo příležitosti zajistit si přímý pří-

stup ke Středozemnímu moři tím, že podporovalo slovanské národy v boji proti 

Osmanům. 15 Rusové vytlačili Osmany z evropského kontinentu. 16 Avšak evrop-

ské mocnosti sledovaly na Balkáně své vlastní zájmy a nechtěly, aby jim je Rusko 

zkřížilo. 17 Na Berlínském kongresu byly proto značně upraveny dohody rusko-

tureckého míru ze San Stefana: válečný vítěz se stal diplomatickým poraženým. 

 

18 V latinskoamerických státech dochází po osvobození od koloniální vlády Špa-

nělska často k občanským válkám mezi liberálními a konzervativními silami. 

19 Jiné státy využívají tyto vnitropolitické konflikty, aby vojenskou podporou 

jedné strany získaly vliv v zemi. 20 V USA se konflikt přesouvá na otázku otroctví. 

21 Jižní státy vystoupily z Unie a založily Konfederaci jižních států. 22 Vypukla 

občanská válka, která skončila vítězstvím severních států. 23 Rasismus je však 

v  jižních  státech  nadále  přítomný.  24 Tajný  spolek  Ku-klux-klan  pronásleduje 

a terorizuje černochy a jejich obránce. 25 Jeho členové extrémně nenávidí katolíky 

a Židy. 26 Zbylí indiáni stojí bělochům stále ještě v cestě. 27 Byli přesídleni do 

rezervací, když se však ukázalo, že toto území skrývá zlato a stříbro, došlo jedno-

duše ke zmenšení rezervací. 28 Ale ani to však nebylo dost; někdo přišel s myšlen-

kou, že lze elegantně vyřešit indiánskou otázku tak, že děti vymaní z vlivu rodičů. 

29 Tak jsou indiánské děti již v nízkém věku odtrženy od svého kulturního pro-

středí a na státní náklady posílány do internátních škol, kde probíhá převýchova 

na moderní Američany. 30 Uprostřed této bezvýchodné situace se objevil najednou 

nositel naděje: prorok jménem Wovoka. 31 Tvrdil, že se mu zjevil křesťanský Bůh 

a  sdělil  mu,  že indiáni dosáhnou Božího království za podmínky,  že  se  budou 

chovat k bělochům mírumilovně. 32 Bůh ho prý naučil zvláštní tanec, který měl 

indiány uvést do nové, pokojné doby. 33 Jeho učení probudilo mezi indiány nové 

naděje a bylo jimi dobře přijato. 34 Bohužel však nějaký horlivý šaman použil toto 

učení jako zbraň proti bělochům, což pak nespočetní indiáni museli zaplatit svým 

životem. 

 

35 V Číně tvrdí muž jménem Hong Huoxiu, že obdržel od „nebeského Otce“ naří-

zení, aby osvobodil svět od démonů. 36 Se svými nespočetnými přívrženci poráží 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

115 
 

císařskou dynastii Čching, jejíž členy považuje za démony ze své vize. 37 Na do-

bytém teritoriu založil „Nebeskou říši velkého míru“, v níž se stal náboženským 

a  světským  vůdcem  pod  jménem Chung  Siou-čchüan. 38 Držitelé  půdy  byli 

vyvlastněni, otroci osvobozeni. 39 Přeložil Bibli do čínštiny, všechna ostatní nábo-

ženství byla zakázána. 40 Požívání alkoholu, tabáku a opia byly zakázány pod tres-

tem smrti, stejně jako cizoložství a homosexuální praktiky. 41 Za povolaného se 

považuje i Bahá'u'lláh, prorok perského původu žijící v exilu. 42 Tvrdí, že se Bůh 

zjevuje postupně a že Bahá'u'lláh je Božím hlasem pro tuto dobu. 43 Hlásá podstat-

nou jednotu všech náboženství a zasazuje se o pokojný dialog mezi nábožen-

stvími. 44 Dle jeho mínění je skutečným povoláním člověka služba celému lidstvu. 

 

45 V křesťanství se prosazují stále více takzvaná obrozenecká hnutí. 46 Zdůrazňují 

osobní obrácení a způsob života orientovaný na Evangelium. 47 V souvislosti 

s tímto hnutím zde musíme vzpomenout humanistu Henryho Dunanta, který v dů-

sledku tisíců zraněných a zabitých ponechaných svému osudu na válečném poli 

u Solferina jednal ve smyslu Evangelia. 48 Obstaral na vlastní náklady obvazový 

materiál a humanitární pomoc a ošetřil provizorně zraněné s pomocí tamějšího 

civilního obyvatelstva. 49 Poznal Boží volání a následoval ho. 50 Dunantovou idejí 

bylo založit ve všech zemích pomocné organizace, které se měly v případě války 

postarat o nemocné. 51 K propagaci své ideje procestoval Evropu. 52 Jeho snahy 

vedly k založení  mezinárodního hnutí  Červeného kříže.  53 Jeho  společenské 

angažmá mu nepřineslo žádné osobní výhody, naopak ho zradili jeho spolupra-

covníci, byl vyloučen z komité a žil v chudých poměrech. 54 Přesto zůstal věrný 

svému povolání až do smrti. 55 Dunant se zasadil o mírumilovné řešení meziná-

rodních konfliktů a o zlepšení stavu válečných zajatců. 56 Na srdci mu ležela také 

ochrana pracujících, kteří byli na jedné straně vykořisťováni svými zaměstnava-

teli a na druhé straně byli vystaveni ateistickému a dle jeho mínění korumpujícímu 

vlivu Mezinárodní asociace pracujících. 

 

57 Zatímco se jednotlivci pokouší dovést lidstvo do souladu s jejich Stvořitelem, 

realita vypadá zcela jinak. 58 Političtí a náboženští mocnáři potlačují lidi a poštvá-

vají je proti sobě. 59 Ziskuchtivci je okrádají nebo jinak násilně utlačují. 60 V Sýrii 

je ubito tisíce maronitských křesťanů muslimskými Drúzy, které navíc v tomto 

nepřímo podporují úřady, aniž by jakkoli zasáhly. 61 Jeden člověk, spravedlivý 

muslim jménem Abd al-Kádir, se zastal pronásledovaných křesťanů a zachránil je 

před masakrem. 62 Na Novém Zélandě se vláda nedrží smlouvy uzavřené s domo-

rodými Maory, kterou jim má garantovat zemědělské povrchy, lesy a vodní zdroje 

pro rybolov.  63 V jižním Pacifiku jsou domorodci nuceni lstí, vydíráním nebo 

surovým  fyzickým  násilím  k práci  na plantážích  nebo  ke  službě  na  evrop-

ských lodích. 
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64 V Rusku dochází po atentátu na cara k nenávistným projevům, které se mani-

festují v násilných výtržnostech proti Židům. 65 Dochází masově ke znásilněním 

a vraždám, židovské domy a obchody jsou drancovány. 66 V souvislosti s těmito 

hroznými událostmi se objevuje nový pojem: „pogrom“. 67 Křesťanští Arménové 

se zdráhají platit dvojí daň – Osmanům a místním kurdským kmenovým vůdcům. 

68 Této příležitosti využili vládci k tomu, aby sjednotili a upevnili říši dominancí 

muslimů  nad  křesťany.  69 Začaly  hrozné  pogromy  na  Arménech,  přičemž  jak 

Evropa, tak Amerika tomu jen nečinně přihlížely. 70 V jednom mladém, svým osu-

dem zklamaném Židovi jménem Theodor Herzl klíčí idea, aby se stal zastáncem 

vlastního židovského státu jako domova pro všechny Židy. 71 Když organizoval 

v Basileji kongres stejně smýšlejících, shromáždily se tam tisíce Židů z celého 

světa. 72 Věru, nadějné znamení, ale není třeba se radovat příliš dopředu! 

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 4 

 

1 Jak dlouho chceš přihlížet, Panovníku? Zachovej mou duši před zkázou, kterou 

mi přichystali, jediné, co mám, chraň před lvíčaty. 

2 V Číně došlo k povstání proti cizím vetřelcům, kterým se dávala vina jak za 

zničení přírodního okolí, tak i sociální harmonie. 3 Přitom považovali za nepřátele 

své křesťanské krajany, pronásledovali je a zabíjeli ukrutným způsobem. 4 V boji 

mezi Japonskem a Ruskem o vliv v Mandžusku a Koreji byla poprvé poražena 

evropská velmoc asijskou zemí. 5 Japonsko modernizované podle západního pří-

kladu se stalo velmocí s expanzivními tendencemi. 6 Člověk omámený technolo-

gickým  pokrokem  si myslí, že může  řídit  běh  věcí,  a dokonce  i přírodních sil.  

7 Potopení oslavované největší luxusní lodi světa, která byla prohlašována za ne-

potopitelnou, mělo lidi poučit, že tomu tak není.  8 Bylo to znamení doby, které 

volalo k zamyšlení. 9 Dalším znamením byl atentát na následníka trůnu rakousko-

uherské monarchie v Sarajevu;  doba byla  zlověstná.  10 Avšak někteří státníci, 

zaslepeni touhou po moci, chtěli z atentátu získat kapitál. 11 To, co bylo formálně 

deklarováno jako lekce udělená Srbům, vyústilo ve válku, která vtáhla do svého 

proudu nejrůznější národy. 12 Válka se rozšířila do Evropy, na Blízký východ, do 

Afriky, východní Asie i na oceány. 13 Milióny zabitých vojáků, civilní oběti, vá-

leční invalidé, nespočetní sirotci a vdovy, spálená země – to byly smutné následky 

nezodpovědného lidského jednání a zneužití technického umu. 

 

14 Ale jednou vyvolaných duchů se nelze jen tak lehce zbavit; pokračovaly i po 

krvavém měření sil světových mocností ve svém řádění v Rusku. 15 Lidé se zde 

rozdělili, revolučně „rudí“ a konzervativně „bílí“ se vzájemně zabíjeli. 16 Rudá 
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ideologie zvítězila, bylo založeno SSSR, ale tanec smrti nepřestal: Revoluce po-

jídá nyní své vlastní děti. 17 Veliké převraty přinášející mnoho utrpení jednotlivým 

skupinám obyvatelstva se udály také v Osmanské říši, která již delší dobu stála 

pouze na hliněných nohách, byla pod vlivem cizí vlády a s konečnou platností se 

rozpadla ve světové válce. 18 Turecký oficír Mustafa Kemal Paša vyhlásil Turec-

kou republiku za následnický stát Osmanské říše.  

 

19 Pro zabránění válek v budoucnosti byl založen takzvaný Spolek národů; avšak 

to, co je založeno jen na lidském úsilí, a ne na Bohu, nemůže zajistit žádný mír 

natrvalo. 20 Léta po světové válce se vyznačovala nezaměstnaností, nedostatkem 

spotřebního zboží, hladem, nemocemi a bídou. 21 Stav se zhoršil ještě poté, co 

USA upadly po zhroucení newyorské burzy do finanční a hospodářské krize. 

22 Parlamentární vlády Evropy byly příliš slabé, než aby zvládly zmatenou situaci; 

ozývaly se hlasy volající po „silné paži“. 23 Jedna taková strhla na sebe moc v Itá-

lii: Mussolini se stal diktátorem. 24 V dezorientované Výmarské republice organi-

zovali  Němci  bojovné  spolky  propagující  sílu  vůle a rozhodnost, apelující na  

nacionalismus a soudružnost a prosazující kázeň a pořádek. 25 Prezentovali oby-

vatelstvu „viníky“ celého bolu světa: Židy. 26 Těm vyhlásili boj, stejně jako i jiným 

společensky „méněcenným“ a všem jinak smýšlejícím. 27 Časem povstala z těchto 

radikálních skupin politická strana s šikovnými demagogy v čele, kteří přislíbili 

masám práci, blahobyt a nacionální respekt, dokud konečně nebyli zvoleni. 28 Po-

mocí dvou nařízení říšského prezidenta a zákonu o zbavení moci byla zrušena 

občanská práva a parlament byl zneschopněn jednání.  

 

29 Celá moc se nacházela v rukou jednoho vůdce. 30 V zemi zavládly propaganda 

a teror. 31 Takzvaná židovská čistka začala bojkotem židovských obchodníků, lé-

kařů a advokátů a přešla do brutálních opatření proti všem Židům. 32 Výroba 

zbraní oživila  hospodářství, což  pozvedlo  náladu  národa  a nafoukalo vítr do 

plachet  vůdci. 33 Německá  říše  anektovala  Rakousko.  34 Připojila  k  sobě Sudety 

a obsadila zbytek Československa. 35 Německé tanky obsadily během několika 

týdnů Polsko; ostatní evropské státy se zhroutily jako kostky domina. 36 Hrůzy 

předešlé války ještě nebyly zcela zapomenuty a svět se už nacházel uprostřed 

války nové. 37 Cílem vůdce byla „Velkogermánská říše“ až k Uralu. 38 V této válce 

však nešlo jen o rozšíření teritoria. 39 Rasová čistka, méněcenná etnika, zničení 

nehodnotného života  byly  slogany této doby. 40 Měli vládnout „árijci“, všem 

ostatním byla upřena lidská důstojnost. 41 Vědci a lékaři věrní režimu přenesli 

Darwinovu evoluční teorii do společenské roviny, aby propůjčili aktuální politické 

ideologii vědecký kabát. 42 Velká ničivá mašinérie se dala do chodu. 43 V Německé 

říši a v obsazených oblastech se zřizovaly takzvané koncentrační tábory. 44 Mi-

lióny lidí, kteří byli novodobými ideology považováni za méněcenné, v první linii 
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Židé, tam byli zabíjeni, vykořisťováni nucenými pracemi, používáni k medicín-

ským pokusům, trápeni hladem. 45 Tři tisíce let se „světu“ nepodařilo odstranit 

Židy z povrchu země. 46 Tentokrát zasáhl tedy sám satan. 47 Důvtipněji než všichni 

lékaři a profesoři dohromady udeřil na kořen věci. 48 Vyslal své psy slídící po 

židovských rodokmenech. 49 Tak byli zabiti mnozí, kteří doposud ani netušili, že 

v jejich žilách koluje židovská krev. 50 Satan ví totiž moc dobře, že Bůh miluje 

Židy bezpodmínečně; i když se v jiných kulturách plně asimilují, nadále zůstávají 

jeho vyvolenými dětmi. 51 Přesto nahrál satan nechtěně Bohu do rukou: nezdaře-

nou vyhlazovací akcí se totiž ukázalo celému světu tajemství vztahu Boha k ži-

dovskému národu. 52 Takto viděno, tato  velká  tragédie  je  pro Židy potvrzením 

a zároveň pro zbytek světa zjevením, že Boží smlouva s jeho vyvoleným národem 

trvá věčně a židovský národ proto nemůže být ničím a nikým zničen. 53 To by si 

měli vzít k srdci všichni, jmenovitě ti, kteří se považují za „nový vyvolený Boží 

národ“, křesťané i muslimové. 

 

54 Po válce se museli poražení při procesech zodpovídat ze svých zločinů; kvůli 

zločinů vítězů se procesy nevedly, spíše byly zatajovány nebo prezentovány jako 

hrdinské činy. 55 Římskokatolická církev, která varovala ještě před převzetím moci 

nacionalisty před jejich ideologií, však s nimi později uzavřela konkordát v naději, 

že ji ponechají na pokoji. 56 Přesto se vyskytli katolíci, mezi nimi i kněží a bisku-

pové, kteří se postavili na odpor. 57 Jedním z nich byl polský františkán Maximi-

lián Kolbe, který zůstal věrný Ježíšovu učení až do hořkého konce a vědomě vydal 

svůj  život  za  bližního.  58 Protestantská  církev  vítala  nejprve  novou  politiku. 

59 V jejich řadách vzniklo hnutí věřících Němečtí křesťané, kteří po vytvoření jed-

notné říšské církve  vyhráli církevní volby. 60 Němečtí  křesťané  zavrhli Starý 

zákon jako židovský a chtěli zavést árijský paragraf i pro protestantské duchovní. 

61 To však odmítli mnozí  církevní  členové,  kteří poté vytvořili Vyznavačskou 

církev. 62 Také tato církev se může pochlubit jednotlivými křesťany, kteří žili svou 

víru v historickém kontextu se všemi následky. 63 Zde můžeme jmenovat například 

teologa Dietricha Bonhoeffera, dle jehož přesvědčení by měla křesťanská církev 

hlásat Boží slovo nejenom slovy, ale především lidským příkladem. 64 Svou roz-

hodnost  nevzdat  se  principů  Evangelia  musel,  stejně  jako  i  jiní, zaplatit svým 

životem. 

 

65 Konsekventní jednání plynoucí z víry ukázal také indický advokát Gándhí. 

66 Povolal své krajany k odporu bez násilí proti britské kolonizační vládě. 67 Mod-

litbou a půstem kázal odpor proti nespravedlivým zákonům, stejně jako i mírumi-

lovné přijetí z toho plynoucího utrpení. 68 Dosáhl sice svého cíle, ale stálo ho to 

život.  69  Stále  více  Židů  chápe,  že  vlastní  stát  jako domov všech Židů je pro  

ně jedinou  alternativou,  protože  se setkávají i po válce, především  ve východo- 
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evropských zemích, se stejným odmítnutím. 70 Nastává příval do „země praotců“, 

což se musí provádět konspirativně kvůli ohraničující kvótové politice britské 

vlády. 71 Ihned po odchodu Britů byl vyhlášen stát Izrael. 72 Ještě stejné noci byl 

nově prohlášený stát napaden z vícero stran; pozvedla se vlna nenávisti, která 

chtěla vehnat Židy do moře a Izrael vymazat z mapy světa. 

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 5 

 

1 Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. 2 Ať 

mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat 

za svou svrchovanou radost. 

3 Dříve než zde vzpomeneme Jeruzalém, chtěli bychom zde zmínit ona města, 

kmeny, národy a země, jejichž vzpomínka by se měla taktéž zachovat. 4 Uveďme 

zde Súdán, Keňu, Somálsko, Gambii, Zlaté pobřeží, Nigérii, Sierru Leone, Mau-

ricius, Malawi. 5 Nezapomeňme ani na Zambii, Zanzibar, Tanganiku, Senegal, 

Seychely, Zimbabwe, Jižní Afriku, Namibii, Ugandu. 6 V našich vzpomínkách 

uchovejme také Honduras, Bahamy, Barbados, Dominiku, Grenadu, Jamajku, 

Trinidad a Tobago, Guyanu, Aden. 7 Měli bychom vzpomenout i na tyto země: 

Bahrajn, Brunej, Katar, Kuvajt, Maledivy, Omán, Singapur, Malta, Kypr. 8 Ne-

měly by být zapomenuty ani ostrovy Fidži, Maroko, Tunis, Alžír, Gabon, Džibut-

sko, Madagaskar. 9 Chceme vzpomenout také Komory, Kamerun, Togo, Vietnam, 

Kambodžu, Laos, Nové Hybridy. 10 Tyto všechny se staly obětí evropských států 

lačnících po bohatství a moci. 11 Na předním místě dvou vychvalovaných demo-

kracií – Velké Británie a Francie. 

 

12 Národy  výše  uvedených  zemí  se  osvobodily z  pařátů  kolonizátorů   částečně 

mírumilovně, částečně pomocí násilí. 13 Desetiletí a staletí byly vykořisťovány, 

drancovány, ujařmovány a zotročovány.  14 Velká Británie a Francie, stejně jako 

jiné koloniální mocnosti, to nepovažovaly za žádný zločin, dle jejich mínění při-

nášely zemím pokrok díky evropskému „civilizačnímu modelu“. 15 Proradněji už 

nemohly své zločiny představit. 16 Právě ty státy, které v historii zapříčinily nej-

více lidských obětí, počítají pedantsky oběti druhých zemí a pohoršují se nad tím. 

17 Kdo by zde nepomyslel na trám ve vlastním oku a na třísku v oku cizím. 18 Pod-

maněné  země  nedojdou  ještě  desetiletí  po  svém  osvobození   klidu,   protože  

chladnokrevní imperialisté určili hranice jejich zemí na rýsovacím prkně. 19 Tím 

se mezi sebou beze smyslu smíchaly kmeny a země, čímž již byly naprogramo-

vány spory a války. 20 To si už dřívější kolonizátoři opět chytře spočítali, protože 
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nyní mohou prodávat zbraně a jiný válečný materiál do válečných oblastí. 21 Po-

kud existuje do nebe volající hřích, tak je právě toto jeden z nich. 22 Nyní chtějí 

stejní pachatelé vyučovat své oběti demokracii. 

 

23 Po katastrofě druhé světové války se všemi jejími zlými následky se lidé obra-

celi ve větší míře k Bohu; u evropských křesťanů, zvláště u katolíků, lze pocítit 

intenzivnější zbožnost. 24 Především Rakušané jsou velmi Bohu vděční, protože 

jsou přesvědčeni, že Rakousko z toho vyvázlo tak hladce jen díky přímluvě Ježí-

šovy matky. 25 Ale také jiným národům prokázal Všemohoucí svou velikou milost. 

26 Židé dostali opět po dvou tisících letech svou zemi, i když jen malou část Bohem 

zaslíbené země a za cenu krvavých bojů. 27 Mocní tohoto světa vzali konečně 

vážně na vědomí muslimy, protože Bůh daroval největší části nalezišť ropy pře-

vážně muslimským zemím. 28 Tak dostali židé, křesťané a muslimové Boží milostí 

šanci pro nový začátek. 

 

29 Svět je rozdělen na dva bloky. 30 Na troskách druhé světové války se rozšířil 

komunismus jako alternativa kapitalismu téměř nad polovinou lidstva. 31 Bohužel 

komunisté, jejichž  záměry  jsou vlastně identické s biblickými principy, Boha 

zavrhli. 32 Popírají jeho existenci a utlačují věřící. 33 Posuzují víru podle nešvarů 

určitého  náboženského  společenství,  místo dle  Bohem inspirovaných svatých 

Písem. 34 Komunisté tak propásli svou šanci proměnit s Boží pomocí ve skutečnost 

ideály o rovnosti, solidaritě a lásce k bližnímu. 35 Místo toho se komunistické země 

zabarikádovaly za „železnou oponu“, aby se ubránily agresivnímu, konzumnímu, 

západnímu vládnoucímu tlaku. 36 Špehují a kontrolují vlastní obyvatelstvo, a jako 

kdysi církve odstraňovaly nežádané osoby inkvizicí, tak to nyní provádějí komu-

nisté, jenom ještě intenzivněji a ukrutněji, přičemž používají ještě promyšleněj-

ších psychických tortur. 37 Tyto dva bloky smýšlejí o sobě nepřátelsky a jsou usta-

vičně  na  pokraji  války.  38 Místo přímého útoku porovnávají své síly v jiných 

zemích, jako jsou Korea a Vietnam. 

 

39 Jugoslávie, Indie, Egypt a Indonésie založily Hnutí nezúčastněných zemí. 

40 Chtěly tím ukázat, že je možno vytvořit svět mírového soužití bez válek a vo-

jenských paktů. 41 Bohužel toto hnutí toho moc nezpůsobilo, protože někteří vůdci 

měli zájem spíše na osobní cti než na míru. 42 Zatímco padesátá léta se vyznačo-

vala pozitivním aktivismem, výstavbou měst a potlačováním hrozných událostí 

druhé světové války, nastala v šedesátých letech změna.  43 Lidem se dařilo lépe, 

byli materiálně zajištěni a vytlačili vzpomínky na válku ze svých myslí. 44 Začala 

doba hledání a kladení otázek. 45 Protože je také „svět“ v této nové době všudy-

přítomný, dovedl šikovně navést svým směrem i nadešlé události.  46 Rocková 

hudba, feminismus, studentské bouře, hippie hnutí, propagace potratu sloganem 
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Mé tělo patří mně, New Age, drogy, „umělecká a kulturní díla“ pod vlivem LSD, 

gay hnutí – to vše jsou oblasti, do kterých zasahuje „svět“ svými tykadly. 47 Mezi-

tím křesťanské církve jako většinou zaspaly nebo přišly pozdě, a „kdo přichází 

pozdě, toho potrestá život.“ 48 Téměř celé generace vyrůstají bez Boha, orientace 

a morálky a vlastně jen živoří. 49 Sotva odezněly následky Francouzské revoluce 

ve čtvrtém pokolení, už zde byla zkázonosná výhybka pro budoucí generace. 

50 Tentokrát nebyly církve obětí, ale pachateli svým mlčením a nečinností. 

 

51 Papež Jan se sice pokusil přivést do církve čerstvý vzduch povoláním koncilu, 

ale poté se klérus zabýval spíše sám sebou a k pravým problémům lidstva, zvláště 

mladé generace, byl hluchý a slepý. 52 Nekatoličtí křesťané, například Martin 

Luther King, se stali aktivními a začali bojovat za svobodu a proti ponižování 

moderních „páriů“, tzn. vyděděnců. 53 Luther King byl zabit, ale jeho smrt způso-

bila mnohem více než století trvající teoretizování a lamentování teologů a filo-

zofů. 54 Také John F. Kennedy stál někomu v cestě; nebylo jasné, zda byl kamenem 

úrazu jeho katolicismus či jeho reformy, nebo byly ve hře zcela obyčejné politické 

motivy „světa“. 

 

55 V komunistické Číně se rozpoutala kulturní revoluce, která měla za cíl zničení 

všeho tradičního  a  osvědčeného,  a jejími  charakteristickými  znaky byly vraždy  

a usmrcování. 56 To vše se hodilo západnímu světu jako na zavolanou. 57 Nyní 

mohli ukázat prstem na Číňany, jen aby odvedli pozornost od sebe, protože vlastně 

činili od pařížských studentských bouří to stejné! 58 V muslimském světě bylo 

nejpozoruhodnější událostí ustanovení Íránské islámské republiky. 59 Ajatolláh 

Chomejní změnil po svém návratu do Teheránu tvář šíitského islámu, a co při-

vedlo Západ ještě více z konceptu, rovnováhu sil v Asii. 

 

60 A nyní se vraťme k úvodnímu verši žalmu. 61 Vládcové světa vrátili Židům jen 

malou část země, kterou jim přidělil Hospodin, Stvořitel světa. 62 Pokrytecky se 

rozhořčili kvůli rozdělení Berlína a stavbě zdi, i když to stejné učinili s Jeruzalé-

mem, když přidělili jednu část Židům a druhou Jordánskému království. 63 Avšak 

události dnů napsaly dějiny jinak, než si to mocnáři představovali. 64 V šestidenní 

válce dobyl Izrael jádro židovské země a celé město Jeruzalém se dostalo pod 

izraelskou vládu. 65 Pro Židy byly tyto dny jako repríza časů krále Davida. 66 Když 

se pak za papeže Jana Pavla normalizoval vztah římskokatolické církve k Židům 

a muslimům, mohli si Židé oddechnout alespoň v katolických krajích. 67 Tento 

papež kanonizoval  mimo jinými  také  dvě důležité osoby, Maximiliána Kolbeho 

a Editu Steinovou.  68 Maximilián Kolbe je zářivým příkladem pravé lásky a 

opravdového života, výstražným znamením pro současnou egoistickou, „sebe-

ztvárňující“ generaci.  69  Jako mnich obětoval  svobodně  a vědomě  svůj  život 
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za jednoho otce rodiny, který byl určen v koncentračním táboře ke smrti hladem. 

70 Také Edita Steinová, katolická řádová sestra, která nikdy nepřestala být Židov-

kou, přišla v koncentračním táboře o život. 71 Může být považována za určitý most 

mezi židy a křesťany, protože se v její osobě sjednotily oba způsoby uctívání jed-

noho Boha. 72 Zemřela, aby překlenula mostem nepřeklenutelné, a zanechala lásku 

a světlo tam, kde panovaly nenávist a vraždění. 

 

 

ČÁST SEDMÁ                                Kapitola 6 

 

1 Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící 

je jeho jméno. 2 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví 

všichni, kdo tak činí. 

3 Většina lidí pozoruje současný svět nejprve od jeho lepší stránky. 4 Lidem se 

nedařilo nikdy lépe než dnes. 5 Je nadbytek všeho, ať se jedná o potraviny nebo 

jiné materiální či duchovní věci. 6 Lidé se dožívají vyššího věku, dětská úmrtnost 

je nízká jako nikdy předtím. 7 Věda už dávno není výsadou jen nějaké elity, díky 

internetu se mohou hned vyhledat veškeré informace. 8 Existuje široké spektrum 

vzdělání pro každou věkovou skupinu, člověk je uvědomělý a sebejistý. 9 Fyzic-

kou práci nahrazují stroje, pracovní doba je flexibilní, dny dovolené se zvyšují. 

10 Senioři mohou zažívat díky zákonnému důchodovému a zdravotnímu pojištění 

bezstarostné stáří. 11 Otroctví a každý druh utlačování jsou zákonem zakázány, 

menšiny mají stejná práva jako většina obyvatelstva. 12 Mimo vlád bojují i různé 

organizace proti společenským nešvarům, jako jsou obchod s lidmi a drogami, 

dětská práce, pedofilie atd. 13 Velmoci jednají o odstavení chemických zbraní a 

snížení chemických látek, znečišťujících prostředí a škodlivých zdraví, v země-

dělství, průmyslu a medicíně. 14 Lidé chtějí uchovat zdravou zemi a zamýšlejí se 

nad atomovými elektrárnami a zbraněmi. 15 Stále více se používají alternativní 

zdroje energie. 16 Nařízení regulují chov a zabíjení zvířat. 17 Organizace pro 

ochranu zvířat se starají o zvířata ohrožená vyhynutím. 18 Stejně tak je tu i snaha 

udržet pomocí různých ochranných nařízení rozmanitost rostlin. 19 Existuje množ-

ství státních a privátních pomocných organizací, které se starají o chudé ve Třetím 

světě. 20 Stále se může ještě svět zlepšovat, ale vše se ubírá správným směrem; tak 

to vidí především západní státní kruhy, organizace a různí mocní lobbisti. 

 

21 Podívejme se nyní na druhou stranu mince. 22 Právo na život od početí po při-

rozenou smrt již zaručen není. 23 Je zákonně povoleno zabíjet děti v mateřském 

lůně. 24 Zastánci potratu vytvářejí mocné lobby; zůstává však na pochybách, zdali 

jsou si vědomi toho, že sami vděčí za svůj život tomu, že jejich matky nepodstou-

pily potrat. 25 Nedotknutelnost těla je garantována jen na papíru, ve skutečnosti se 
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zkouší na lidech léky, lidské orgány jsou odnímány i bez souhlasu, provádí se 

pokusy na embryích. 26 Ve státních vzdělávacích organizacích se dětem zprostřed-

kovávají hodnoty, které považují jejich rodiče za nemorální, obscénní a nenor-

mální. 27 Rodiče, kteří si to nenechají líbit, jsou zbavováni svých rodičovských 

práv a děti jsou jim odňaty. 28 Také infámní lež už není zákonem stíhána. 29 To 

otevřelo dveře dokořán pomluvám a urážkám. 30 Média to využívají ve velké míře 

k tomu, aby pohaněla nesympatické osoby, umlčela je, odňala jim úctu, čest a svo-

bodu jednání. 31 To se nazývá svoboda tisku a myšlení. 32 Přitom označují jejich 

lobbisti za projev nenávisti každý proti nim namířený názor a pronásledují zá-

konně své kritiky.  33 Tímto způsobem se navrátil do „svobodně-demokratické 

společnosti“ takzvaný slovní delikt, tak obávaný v komunismu. 34 Ještě hůře: to, 

co ve středověku prováděla inkvizice a v nacismu Goebbelsova propagační maši-

nérie, to nyní činí mediální mainstream. 35 Lži a pomluvy v médiích a politice 

neznají hranic. 36 Přitom nejsou křesťané mezi nimi ani o trošku lepší.  

 

37 Lidé z východní Evropy museli zaplatit svou svobodu pohybu závislostí na no-

vém hodnotovém systému, který je postaven na lži a přetvářce. 38 Pod záminkou 

demokratizace, celní a cestovní svobody se zavádí zadními vrátky neokolonia-

lismus. 39 Kdo se tomu protiví, toho čeká trest. 40 V Africe a Asii rozdmýchal 

„mírumilovný“  západ  řadu  válek: v Egyptě, Libyi, Sýrii, Iráku, Afghánistánu… 

41 Vrcholem ironie je, že zbraně pro vedení těchto válek prodávají ti, kteří se na 

veřejnosti o mír zasazují. 42 A tito „mírotvorci“ jsou navíc ještě vyznamenáváni za 

své „zásluhy“ Nobelovou cenou za mír. 43 Křesťanství a židovství jsou každý 

svým způsobem zatlačeny do svého úhlu pohledu na svět, aby si zachovaly dojem 

pluralismu. 44 Islám, přinejmenším jeho větší část, se však zahnat do kouta nene-

chá. 45 Z toho důvodu vypověděli „světoví stratégové“ generálně islámu válku. 

46 Kouzelné slovo islamofobů se nazývá „fundamentalismus“, strašidlo mediál-

ního mainstreamu pro naivní publikum. 47 Uprchlíci z Asie a Afriky rozdělují po-

litiku a lidi na západě. 48 Jako by se zapomnělo na to, že jsou vlastně výsledkem 

„mírumilovné“ západní politiky a její role na „Arabském jaru“. 

 

49 Na základě těchto skutečností docházejí někteří lidé k přesvědčení, že tento svět 

ovládá „svět“, který se pokouší obrátit naopak zákony, předpisy a příkazy Hospo-

dina. 50 Aby lidé zachránili, co se ještě zachránit dá, vytvářejí organizace a pokou-

šejí se říct svůj názor. 51 Většina lidí zeměkoule však mlčí a tyto věci trpí. 52 Mají 

strach vyslovit své mínění nebo už snad nemají vůbec žádné stanovisko? 53 Možná 

už rezignovali. 54 Všem takovým bychom chtěli říct: Nebojte se! 55 Bůh je Pán 

světa od počátku a taky jím vždy zůstane. 56 A On porazí malými velké a svrhne 

pokornými mocné z trůnu. 57 Ve všech třech náboženstvích se ještě vyskytuje 

mnoho pokorných, zbožných a Bohu hluboce oddaných lidí. 58 Mekka, Medína, 
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Jeruzalém, Safed, Guadeloupe, Taizé, Medžugorje a mnoho jiných míst na země-

kouli jsou  místa  naděje. 59 Lidé  se  modlí,  přinášejí oběti,  předávají  svůj  život 

a budoucnost do rukou Stvořitele. 60 Modlitební skupiny a společenství rostou jako 

houby po dešti; lidé se zde modlí, postí a rozjímají o svatých Písmech. 

 

61 Modlitba a půst jsou nejsilnější „zbraně“ v tomto světě. 62 Nezískává se jimi 

Nobelova cena nebo veřejné uznání, ale zato pokoj v duši a život, ve kterém se 

člověk setkává s Bohem a jde s ním dále. 63 Následkem toho začíná člověk milovat 

a  pomáhat  všem  lidem, také  těm, kteří  myslí  jinak  nebo  vyznávají  jinou víru. 

64 Statisíce dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům, rozšiřují svěží vůni lásky 

k bližnímu a solidaritu. 65 Stále více věřících židů, muslimů a křesťanů uzavírá 

vzájemné přátelství. 66 Mnoho křesťanů a muslimů přichází k úsudku, že celý Erec 

Izrael by měl patřit Židům – ne proto, že by to tak Židé chtěli, ale proto, že to 

takhle určil Bůh. 67 Stále více Židů také chápe, že Izrael musí svou politiku oproti 

muslimům změnit a přetvořit ji do souladu s Tórou: Ten, kdo bude s vámi přebývat 

jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe sa-

mého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. 68 Množství Židů sice nepoznává 

v Ježíši z Nazaretu Mesiáše, ale uznává ho jako jednoho velmi moudrého židov-

ského rabína. 69 I křesťané na Západě rozeznávají pomalu v islámu pravou, doko-

nalou oddanost Bohu. 70 Všechno to, a ještě mnohem víc, je pozitivním znamením 

pro budoucnost, protože Bůh tvoří ve skrytosti pomocí svých anonymních pomoc-

níků už dnes „zítřek“ světa. 71 Také tebe volá Bůh ke spolupráci na realizaci svého 

plánu. 72 Když budeš chtít, zjeví ti svůj plán a Ty můžeš k němu přispět svým 

hodnotným, nezaměnitelným dílem. 

 

 

BOŽÍ VOLÁNÍ 

 

I 

 

1 Když Hospodin vytvořil zahradu v Edenu a stvořil lidi, zamiloval si oboje: 

lidi i zahradu. 2 Adam a Eva se však ukázali nedůstojnými této zahrady svou 

neposlušností a byli vyhnáni. 3 Zahrada v Edenu však přetrvává ve skrytosti 

dále a Hospodin věnuje zvláštní pozornost třem rostlinám. 4 První z nich je 

lilie, druhá růže a třetí oliva. 5 Protože po poznání toužící lidé poznání ztratili, 

zůstala také zahrada v Edenu skryta jejich zrakům a nebe uzavřeno jejich 

srdcím. 6 Hospodinu bylo líto nešťastných a ztracených lidí, a rozhodl se je 

znovu postavit na nohy a starat se o ně, stejně jako se staral o ty tři rostliny. 
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7 Jako lilie na poušti, půvabný květ mezi miliardy zrníček písku, tak okouz-

lující a líbezný je Izrael mezi národy. 8 Hlízu, kořen lilie, zasadil Hospodin 

kdysi v zemi Kanaán.  9 Květy zvadnou, stonky zaniknou, ale kořen zůstává 

a vyhání znovu nové stonky i po tisíciletích.  10 Svou krásou šíří lilie poznání 

o svém Stvořiteli, Pánu vesmíru, Hospodáři života a smrti. 11 Národy opojeny 

jejím půvabem začínají hledat Boha, Otce Izraele. 12 Hledat stopy původu, 

ztracené zahrady v Edenu, bytí, smyslu, stopy v Tóře, v bližních, v přírodě, 

ve vlastním srdci. 13 Jako rosa se vpíjí Tóra do paměti národů, Boží zjevení 

dané  Izraeli  jako  poselství  pro  všechny  lidi.  14 Izraelité  se  svými  zákony 

a právními předpisy, krvavě vtisknuty do jejich srdcí, jsou jako preambule 

světové ústavy, která má být ještě napsána pro jeden lepší svět, pro návrat do 

zahrady v Edenu.  

 

15 Když zvěst daná Božímu národu zasáhla národy a lilie splnila svou první 

úlohu, přišla na řadu silnější a odolnější růže. 16 Květ růže jako osobní 

pozdrav pro každého jednotlivce, jako pozvání k setkání s Hospodinem. 

17 Někdy bílá jako nevinnost, někdy růžová jako bezpečí, někdy červená jako 

láska. 18 Někdy pastva pro oči, někdy vonící pramen, někdy pichlavý trn. 

19 Růže, to je Ježíš z Nazareta a jeho poselství. 20 Jeho poselství o pravém způ-

sobu života je pro každého, kdo si jej vezme k srdci, nejsnadnější cesta do 

nebeského království. 21 Všichni, kteří Ježíše akceptují a přijímají jeho rady, 

mají tu čest osobně zakusit Hospodina, vstoupit do zahrady v Edenu.  

 

22 A konečně je zde ještě oliva. 23 Rozšiřuje své větve nad lilií a růží a přináší 

bohaté plody, znamenitý olej, pomazání pro celý svět. 24 Oliva spojuje lilii, 

jako Boží poznání a zákony Izraele, a růži, jako návod k správnému způsobu 

životu, do společného poučení pro všechny národy. 25 Krása lilie a vůně růže 

ústí do plodnosti olivy. 26 Pod větvemi olivy jsou lilie a růže v bezpečí a pod 

ochranou. 27 Takový byl plán, a tak to má být i provedeno. 28 Lidská nedosta-

tečnost však tento plán opozdila. 29 Lilie, růže a oliva zastupují před Hospo-

dinem  Izraelity,  křesťany  a  muslimy.  30 Tři  rostliny  z  jedné  zahrady, tři 

náboženství Jednoho Hospodina. 31 Tři Písma jedné víry: Tóra, Evangelium, 

Korán.   

 

32 Hospodin se dívá jinak než lidé, vidí jiné věci než lidé. 33 Lidé vidí kata-

strofy, neštěstí, epidemie, chyby druhých. 34 Člověk si vykládá vše jako trest, 

jako odplatu za zlé činy druhých, kteří nežijí a nevěří dle jeho způsobu. 

35 Hospodin se dívá především na srdce a ledví, na to skryté v člověku. 36 Na 

jeho postoj k bližnímu, jeho působení ve společnosti, jeho vnitřní touhy, silné 

a slabé stránky, na jeho radosti. 37 Lidé připisují Hospodinu to špatné, jako 
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jsou katastrofy a životní rány, avšak ne blahobyt, štěstí či radost. 38 Vše 

pěkné, dobré, příjemné, co přichází od Hospodina, považují lidé za samo-

zřejmé. 39 Na druhou stranu zapomínají, že vše těžké, co Hospodin sesílá, 

slouží výlučně jejich obrácení, povznesení a jejich růstu. 

  

40 Dva způsoby lidského chování způsobují Hospodinu smutek. 41 Z těchto 

důvodů se zahaluje a stahuje se stranou. 42 Uchýlil se stranou, protože lidé 

k němu přicházejí jen, když je k tomu přimějí předpisy jejich víry, když něco 

potřebují nebo když se jim daří špatně. 43 Zapomínají k němu přijít, když se 

jim daří dobře, když slaví, jsou šťastní, zpívají, tancují, užívají si života. 

44 Přitom by chtěl Hospodin tak rád být s nimi v jejich štěstí a jejich radosti. 

45 Je tomu právě tak, jako kdyby si lidé v ráji vůbec nevšímali Hospodina, 

protože  by tam byli  šťastni,  a  jako  kdyby  k  němu  volali  jen lidé  z  pekla. 

46 A Hospodin se pak zakrývá kvůli všem těm vědcům, teologům a filozofům. 

47 Co by všichni tito učinili z Hospodina a světa,  kdyby znali jeho tajemství 

a tajemství vzniku světa? 48 Proto se skrývá v každé staré dobré pohádce pro 

děti více pravdy o Hospodinu a světu než ve všech vědeckých formulích, teo-

riích,  filozofických  směrech,  teologických  jednáních.  49 Všechno  to, co 

zakrývá  Hospodin  před  učenými a chytrými, zjevuje nepatrným a jedno-

duchým lidem.  50 V malosti,  pokoře, jednoduchosti a upřímnosti srdce je 

obsaženo  veškeré  poznání,  které  potřebuje  člověk  ke  štěstí,  nyní a navždy. 

51 Stálým zkoumáním Hospodinových tajemství a egoistickým slavením pro 

sebe samého, bez Hospodina, se srdce zatvrzuje, rozum se stává povýšeným 

a člověk zaslepeným.  52 To  jsou  nejvážnější  chyby člověka od vyhnání ze 

zahrady v Edenu a zároveň největší překážky k tomu, jak se tam opět dostat.  

 

53 Proto jsou lilie, růže a oliva ukazatelé směru, ukazatelé cesty k zahradě 

v Edenu, k ráji. 54 Teď však i tyto zplaněly a potřebují samy změnu směru, 

poukázání na správnou cestu. 55 Z tohoto důvodu tato kniha. 56 Ta poukazuje 

na chyby a přináší nový návod.   

 

57 A nyní nejprve k tobě, národe izraelský, dome Jákobův. 58 I přes všechny 

tvé hříchy, pochybení a nevěrnosti tě Hospodin neopustil a neopustí, protože 

jsi jeho osobní vlastnictví. 59 Ačkoliv sis myslel, a ještě dnes snad myslíš, že se 

ti Hospodin vyhýbá. 60 Alespoň si to mysleli a myslí mnozí tví pastýři a vůdci. 

61 Z tohoto důvodu vzali tvůj osud do vlastních rukou a sepsali to, co by nikdy 

nesmělo být napsáno. 62 Protože ti Hospodin důvěřoval a chtěl, aby se některé 

věci předávaly pouze ústně z generace na generaci, avšak učitelé Izraele mys-

leli, že jsou „chytřejší“, proto ztratily tyto po sepsání sílu poučení a správnost 

výkladu. 63 A protože již sami cítili, že tomu tak zřejmě je, pokoušeli se to 
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přivést opět na pravou míru tím, že připisovali stále nové příběhy a předpisy, 

pokoušejíc se tak ohradit Tóru Tórou. 64 To mátlo lidi stále více, nastalo roz-

dělení a další štěpení, jednota byla ztracena. 65 Vyskytly se pokusy vzít osud 

a vedení Božího národa do vlastních rukou. 66 Vůdci byli stále samostatnější, 

vynalézavější a troufalejší, opovrhovali varováním proroků a radami zbož-

ných. 67 Nakonec si ve své učenosti usmysleli a namluvili, že vlastní a znají 

poslední Hospodinovo slovo. 68 Zaujali Hospodinovo místo pro dům Jákobův. 

69 Tím položili základní kámen pro své zakopnutí a pro mnohé utrpení ná-

roda izraelského. 70 Křesťané, kteří povstali z židovství z Hospodinovy vůle 

prostřednictvím Ježíše z Nazaretu, prokázali na začátku svou lásku a věrnost 

také za cenu pronásledování a smrti. 71 Byli jako rudá růže, pokud zůstali 

pokornými služebníky svých bližních a Hospodina, laskaví, nápomocní, 

skromní. 72 Dokud však také mezi nimi nepovstali pastýři, kteří si mysleli, že 

není  možné  vést  stádo  bez  pevných  opratí.  73 Také  ti  začali  stavět  hranice 

a ohrady, nejprve proti Židům nevěřícím v Ježíše, a poté i proti všem jiným, 

kterým vlastně měli hlásat radostnou zvěst svým vlastním životem a příkla-

dem. 74 Utrpení a svědectví křesťanů se dotklo Hospodina, který nechal přijít 

z pohanství jim nakloněného vládce k moci. 75 Místo toho, aby žili za veliké 

radosti a jásotu nadále dle zásad Ježíše z Nazaretu, chopili se jejich vůdci 

ihned příležitosti účasti na moci. 76 A stejně jako už židovští vůdci před nimi, 

tak nyní zaujali také křesťanští vůdci Hospodinovo místo pro věřící. 77 Nej-

prve popřeli židovský fundament křesťanství, poté se zbavili také ještě svých 

židovských bratrů. 78 Byla zcela potlačena skutečnost, že už Hospodin řekl 

Mojžíšovi a faraónovi: Izrael je můj prvorozený syn! 79 Poté byl jen krůček 

k tomu, než sami sebe a křesťanství prohlásili za nový vyvolený národ a Židy 

označili za zavržené. 80 Zastánců moci a vlády bylo mezi křesťanskými učenci 

a vůdci stále více,  zatímco většina jednoduchých lidí se držela původních 

hodnot služby a lásky. 81 Aby se i takovým vnutili jako zástupci Hospodina, 

vymýšleli po moci bažící znalci Písma stále nové a nové formule víry, teolo-

gické  malichernosti  a  předpisovali  věřícím  stále  nové  způsoby  chování. 

82 Když to věřící nepřijali dobrovolně, byli potrestáni, byla na ně uvalena 

klatba nebo byli vyhoštěni ze společenství. 83 Také křesťanským pastýřům se 

podařilo, už jako dříve těm židovským, zahalit světlo víry, zfalšovat správný 

návod k správnému způsobu života.  

 

84 Když poté začal Hospodin naplňovat své zaslíbení Hagaře a nechal povstat 

muslimy jako plodný olivovník, začala další fáze jeho plánu, ale také se začali 

třást strachem židovští a křesťanští vůdci. 85 Celý svět měl poznat Hospodina, 

všechny národy země – kromě země Izraele – měly žít podle zákonů Koránu. 
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86 Začalo to slibně, protože se islám Hospodinovou pomocí bleskurychle roz-

šířil. 87 Ale i zde nenechaly potíže na sebe dlouho čekat. 88 Po smrti Proroka 

se rozhádali vedoucí osobnosti, a někteří se namísto pastýřů stali chamtivými 

vlky.  89 Také  zde  došlo k zamlžení  interpretace Koránu, což zapříčinilo 

nesprávný výklad a poté vedlo k rozdělení.  90 Hospodin přesto napomáhal 

nadále šíření islámu. 91 Když však poté začali myslet vůdci a pastýři islámu 

na své vlastní výhody,  na moc,  na dobývání teritorií a bohatství, a začali 

sužovat židy a křesťany, pomoc od Hospodina již nepřicházela. 92 Místo toho, 

aby se muslimové zamysleli nad sebou samými, tropili neřády po celém světě 

a učinili Korán zbraní namísto ozdravujícího léku, jako který jim byl dán. 

93 Ve jménu Koránu vraždili všechny děti Alláha, které se jim znelíbily, ať to 

byli židé, křesťané, pohané nebo dokonce muslimové.  

 

94 Nuže, všechny tři rostliny, oliva, růže a lilie, zplaněly a odcizily se samy 

sobě a Hospodinu. 95 Avšak nastává nejvyšší čas pro obrácení, smíření a zu-

šlechtění! 96 Z tohoto důvodu tato kniha, tento návod. 97 Není to nic více a nic 

méně než poslední šance pro všechny tři, aby přece jen našli vstup do zahrady 

v Edenu.  

 

                                                                 II 

 

98 Ze všech tří společenství se provinili Izraelité v průběhu času nejméně. 

99 Učinili nejméně zločinů a museli podstoupit nejvíce utrpení. 100 Přesto pro-

pásli díky své tvrdohlavosti a neobřezanému srdci dva rozhodné osudové 

okamžiky. 101 Jako první to bylo působení Ježíše z Nazaretu. 102 Učinil mnoho 

znamení a zázraků, mluvil jako ten, který má moc, za jeho doby panoval v Iz-

raeli vcelku pokoj a Chrám se skvěl v celé své kráse. 103 Duchovní a světští 

vůdci Židů se z toho důvodu zalekli myšlenky, že by mohl být Mesiášem. 

104 Neboť od Mesiáše očekávali vítězství nad všemi světskými nepřáteli, 

a tento hlásal vítězství každého člověka nad sebou samým. 105 Pro vůdce při-

vyklé luxusu, úctě a respektu, jakož i světské politice, to byla noční můra.  

106 Byl to dostatečný důvod  pro prohlášení Ježíše za většího nepřítele, než 

jakými byli římští vládci. 107 Nyní se přihodilo něco podobného jako tehdy 

s faraónem, když před něj přistoupil Mojžíš a vysvětlil mu, že by Izraelité 

měli jít obětovat svému Hospodinu. 108 Jeho srdce se tak zatvrdilo, že muselo 

dojít  ke  smrti  prvorozených,  než  byli  Izraelité vysvobozeni ze své poroby. 

109 Mojžíš musel zemřít v důsledku neposlušnosti a nevěry Izraelitů, aniž by 

zažil jejich příchod do zaslíbené země. 110 Také Ježíš musel zemřít, aniž by 

zažil vnitřní obrácení Židů.  111 Když však došlo poté mnoho pohanů díky 

Ježíšova evangeliu k víře v Hospodina, bylo to pro židovské vůdce důvodem 



TŘETÍ KNIHA LETOPISŮ 

  

129 
 

navíc, aby zavrhli Ježíšovo učení a prokleli jeho přívržence, zvláště když ně-

kteří z nich považovali Ježíše za zjevení Hospodina. 112 Byl to začátek tisíce 

let trvající cesty utrpení pro obě strany. 113 Nyní jedna otázka na dnešní vůdce 

Židů. 114 Vy přece znáte místo v Tóře, když Hospodin říká Mojžíšovi: Pohleď, 

ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým 

prorokem. 115 O co snadnější, pozitivnější a šťastnější by bylo putování Izra-

elitů do zaslíbené země, kdyby faraón respektoval Mojžíše jako Boha. 116 Ne-

vyvíjela by se celá historie světa, zvláště ta vaše, až po dnešní den zcela jinak? 

117 Co vám tedy vadí na tom, že národy – gojim – dnes respektují Žida Ježíše 

z Nazaretu jako Boha a docházejí k poznání Tóry a vašeho Hospodina? 

118 Namísto proklínání byste si měli sami, každý pro sebe osobně, vzít k srdci 

Ježíšovo učení,  aniž  byste  tím  však  zanedbávali vaše povinnosti plynoucí 

z Tóry. 119 Ty Židy, kteří se již dříve stali křesťany a vaši starší na ně uvalili 

kletbu, musíte opět přijmout do židovského náboženského společenství. 

120 Musíte jako národ nadále dodržovat Tóru, ale jako jednotlivci se pokoušet 

žít podle Ježíšova učení, abyste mohli otevřít dveře do zahrady v Edenu.   

 

121 Druhý rozhodující okamžik, v kterém jste propásli udělat to správné, bylo 

tehdy, když Hospodin začal naplňovat své zaslíbení dané Hagaře a Izmaeli-

tům. 122 Nevěřili jste Prorokovi, kterého Hospodin vyvolil z vašich bratří. 

123 Naopak, vysmáli jste se mu a zesměšňovali ho. 124 Ve své domýšlivé uče-

nosti jste ho kvůli jeho jednoduchosti zneuznali, ale právě on vám měl být 

nejlepší  ochranou  proti  zdivočelým  křesťanům. 125 Byla  to  Hospodinova 

nabídka pro vás, ale vy jste ji odmítli a stali jste se nebezpečím zániku pro 

křehkou rostlinu islámu svou výmluvností a věděním. 126 Z tohoto důvodu 

sám Hospodin pomohl Prorokovi a jeho přívržencům, což jste brzy pocítili 

na vlastní kůži. 127 Izmaelité jsou vaši pokrevní příbuzní, muslimové jsou vaši 

bratři ve víře. 128 Jako takové je máte respektovat, a považovat a jednat s nimi 

jako náležící ke stejnému Hospodinu. 129 Vám byla dána Tóra, abyste podle 

ní žili a celý svět došel prostřednictvím vás a vašich Písem k poznání Hospo-

dina. 130 Jim byl dán Korán, aby podle něj žili, ale aby se také všechny země 

světa řídily jeho právními předpisy. 131 Vy sami jste muslimy ve smyslu pod-

řízení se, dokonce ti první a vyvolení muslimové, dlouho předtím, než vystou-

pil Mohamed. 132 Musíte uznat Mohameda jako proroka, i když nebyl poslán 

k  vám  a  nedostal  předpisy  a  směrnice  pro  vás,  ale  pro  izmaelské  bratry 

a zbytek světa. 133 Zneuznali jste svou úzkoprsostí oba, Ježíše a Mohameda, 

neboť už Mojžíš nad vámi naříkal: Ale Hospodin vám nedal srdce, aby chá-

palo, ani oči, aby viděly, ani uši, aby slyšely, až do tohoto dne. 134 Jedině a jen 
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proto, že jste byli první, že vás Hospodin vyvolil a vychoval, vlastníte ten je-

dinečný přednostní status ve světě s vlastní zemí, vlastními předpisy, vlastním 

právem.  

 

135 A nyní Hospodinův úkol pro vás. 136 Z Tanachu jste již dávno museli po-

znat, a pokud ne, tak vám to Hospodin říká teď, že doba zvířecích obětí byla 

od počátku ohraničena a že již dávno vypršela. 137 Protože jste to nebrali 

vážně, byl vám až doposud zapovězen Chrám. 138 Nyní to však již máte poznat 

a postavit Chrám ve smyslu, v jakém to Hospodin předpověděl přes jednoho 

proroka: Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. 

139 Dříve než to učiníte, máte změnit vaše předpisy. 140 Vzpomeňte na Abrama, 

když dal desátek ze všeho knězi Boha Nejvyššího. 141 Takto máte odvádět své 

oběti: vše, co vám bylo předepsáno jako přinášení obětí ve formě zvířat, obilí 

či jiné podobě musíte přepočítat na peníze a čas. 142 Nejprve je důležité obě-

tovat  desetinu  času. 143  Pro všechny  způsoby  obětí  máte  najít odpovídající  

peněžní ekvivalent, který umožňuje přinášet oběti Hospodinu ve stejném roz-

sahu jako to kdysi činili vaši otcové se zvířecími či obilnými oběťmi.   

 

144 Duchovní představení, rabíni a zástupci věřících Židů,  a sice veškerých 

směrů a ze všech zemí, mají být jmenováni poměrným dílem ze všech spole-

čenství do grémia čítajícího 720 členů.  145 Těchto 720 zástupců se má setkat 

o svátku Šavuot v Jeruzalémě a po oslavě svátku dle všech předpisů má z nich 

být losem vybráno 72 osob, které vypracují přeměnu tehdejších předpisů pro 

oběti v předpisy přepočítávající oběti na peníze a čas. 146 Vy, Židé sami se 

dohodněte v nejbližší možné době na vyslání 720 zástupců, způsobu volby, 

odpovídajícímu poměrnému počtu, způsobu losování 72 zástupců a jiných 

detailů,  neboť  jinak  jste  také  v takových  věcech  vyloženě  obratný  národ.  

 

147 Těchto 72 zástupců má přezkoumat také jiné předpisy s ohledem na jejich 

proveditelnost v současné době, majíc vždy na zřeteli ulehčení jejich tíhy pro 

člověka, aniž by se však změnil smysl předpisů. 148 Zvláště jsou zde myšleny 

rabínské předpisy, které chtěly ještě dodatečně chránit příkazy Tóry. 149 Mělo 

by to skutečně lidem ulehčit proveditelnost nutných úkonů, zpříjemnit život 

a přivést je ještě blíže k Hospodinu. 150 Vše, na čem se toto menší grémium po 

poradě usnese a o čem rozhodne, má platit pro všechny Izraelity jako součást 

Tóry, protože se to děje z nařízení Hospodina. 151 Od té doby se už nemají Iz-

raelité vymlouvat, že nemusí plnit všechny předpisy. 152 Když je toto dílo 

ukončeno a sepsáno, má být připojeno k Tanachu. 153 Tak jako kdysi Izraelité 

zemřeli na poušti a jen jejich potomci vešli do zaslíbené země, tak i nyní mají 

být staré předpisy nahrazeny novými, aby dostal Nový Chrám smysl a obsah. 
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154 Poté musíte přistoupit ke stavbě Chrámu. 155 A sice na místě, které nyní 

používáte  před  Zdí  k  nářku a modlitbě.  156 Chrám  má  mít  tvar  a  barvy 

rozkvetlé a vzpřímené lilie. 157 Tak bude symbolizovat Izrael, a svatá místa 

muslimů nebo křesťanů nemusí být přesunuta nebo zničena. 158 Chrám má 

být zbudován z nejlepších stavebních materiálů, které jsou toho času k dis-

pozici, a podle nejmodernějších architektonických, technických a estetických 

poznatků. 159 Všichni zúčastnění na projektování, plánování a výstavbě musí 

být praktikující věřící Židé. 160 „Stonkem“ lilie mají vést schody a výtahy do 

„kalicha“. 161 V přízemí kolem stonku mají být toalety, umývárny, prostory 

pro rituální omývání, jakož i prostory pro bezpečnostní službu, prostory pro 

úklid a jiné nutné pomocné prostory.  

 

162 V centru kalicha se má nacházet místnost se svatostánkem. 163 V centru 

této místnosti má stát stůl se schránou smlouvy. 164 Ve schráně smlouvy se 

mají nacházet tři menší schrány ze zlata. 165 Ve střední z těchto schrán má být 

uložena  ručně  napsaná  role  Tóry, ve  druhé  ručně  napsaná čtyři Evangelia 

a ve třetí ručně napsaný Korán. 166 Tóra hebrejsky, Evangelia řecky a Korán 

arabsky. 167 Tato  místnost  má  být  uzavřena,  ale okolo ní  má  být  velký  

modlitební prostor vhodný k vykonávání liturgických rituálů jednotlivých 

náboženství. 168 Tento prostor má být oddělen tak, aby se mohli židé, křesťané 

a muslimové modlit navzájem odděleně a nerušeně. 169 Všechny jiné podrob-

nosti, výzdobu, předpisy a chrámový řád má určit 72 vylosovaných osob, 

které ustanovují také  modifikované  obětní  předpisy  a  také způsob  dalšího 

trvání této rady.  

 

170 Tento Chrám má platit jako ústřední místo Židů a být jejich vlastnictvím, 

do kterého mají mít  křesťané a muslimové  vždy  přístup  jako  návštěvníci 

a hosté. 171 Výška Chrámu má být přibližně stejná jako vedlejší „Skalní 

dóm“, aby se splnila prorocká slova: Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, 

zapustí kořeny jako libanónský cedr. Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti 

bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanónu. 172 Když bude 

Chrám  dokončen,  mají  Izraelité  dodržovat  opět  v  celém  rozsahu  všechna 

přikázání, předpisy a zákony Tóry, jak to stanovilo 72 autorit ve jménu Hos-

podina. 173 Od té doby mají věřící Židé v diaspoře za povinnost navštívit, 

jakmile jim to dovolí finanční a zdravotní podmínky, jednou ročně Jeruza-

lém,  aby  splnili  v  Chrámu  všechny  nebo  část  předepsaných  obětí,  Židé 

z Izraele mají přicházet třikrát ročně. 
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III 

 

174 Nyní, křesťané, k vám.  175 Vybrali jste si  Ježíše  jako  vašeho  Vykupitele 

a  Spasitele. 176 Byl  Žid  a  žil  podle  židovského  způsobu  života  a  tradice. 

177 Jeho prostřednictvím měl každý člověk dojít k poznání pravého Hospo-

dina na zemi. 178 Nezaložil ani náboženství ani národ. 179 Jeho společenství, 

společenství učedníků, bylo jen hořčičným semínkem, aby celá země poznala 

pravého Hospodina, kterého doposud znali jen Židé. 180 Jeho učedníci a jejich 

následovníci měli žít vždy tak, aby druzí našli zalíbení v jejich způsobu života 

a jejich příkladu, a tak poznali a zamilovali si Stvořitele světa. 181 Měli přinést 

radostnou zvěst o Hospodinově lásce k jeho židovskému národu a ke všem 

lidem. 182 Avšak poté,  co Ježíš od učedníků odešel,  začali místo zvěstování 

radostné zvěsti nejprve s definováním jeho učení, poté s vymezením jejich 

učení oproti jiným učením, poté se vzájemným oddělováním se, a nakonec se 

zamezením přístupu všem jiným Židům. 183 To vedlo nevyhnutelně k touze po 

moci, po vítězství, k násilné evangelizaci. 184 Nejpozději pak tehdy, když toho 

dosáhli, ztratili vztah ke svému původu, základu, ke svým kořenům. 185 To 

mělo katastrofální následky pro Židy, samotné křesťany a pro celý svět. 

186 Založili „křesťanské“ říše, státy a země, měli „křesťanské“ císaře, krále, 

prezidenty, vespolek  různé  vládce  a  mocnáře.  187 Učení Ježíše z Nazaretu, 

kterého nazývali Kristus, bylo zakopáno, zapomenuto nebo zcela převráceno 

v protiklad. 188 Až do dnešního dne nepochopili, že se nemůže vládnout na 

základě Ježíšova učení a křesťanského způsobu života nad žádným městem, 

provincií, zemí a říší, protože by to byl rozpor sám o sobě.  

 

189 Již od Noeho časů požaduje Hospodin od národů a lidských společenství 

dodržování předpisů a zákonů, aby zlo bylo potrestáno, aby se nešířilo a spo-

lečenství mohla fungovat. 190 Samotná Tóra je pro to nejlepším příkladem, 

daná speciálně pro židovský národ. 191 Ježíš však učil zcela jiné principy, než 

jsou hierarchie, autority, boj za právo. 192 Hlásal Hospodinovu lásku pro kaž-

dého člověka  a  vycházejíc  z Tóry  předložil  návod,  jak  má  žít  člověk  jako 

jednotlivec, aby poté, co splnil všechny povinnosti jako občan státu, dosáhl 

štěstí a spásy. 193 Kdo mě učinil soudcem nad vámi bratři, abych vás rozsuzoval 

kvůli majetku. 194 Pokud tě tvé údy svádí ke hříchu, měl by sis vypíchnout oko, 

useknout ruku, tak říkajíc preventivně, aby tě nepřivedly do zatracení. 

195 Dej  tomu,  kdo  ti  vzal  plášť,  navíc  ještě  košili. 196 Chceš-li  být  velikým, 

musíš se stát nejmenším a sloužit druhým. 197 Jak může na těchto principech 

fungovat jakákoliv země mimo zahrady v Edenu, ledaže by se všichni mini-

stři, prezidenti, císaři nestali slepci, invalidy a pomocníky starých a nemoc-

ných? 198 Dejte císaři, co je císařovo, a Hospodinu, co je Hospodinovo – to tím 
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měl Ježíš na mysli. 199 Máš sloužit císaři ve státě dle jeho zákonů, tak jako to 

činí Židé ve všech zemích, a Hospodinu máš sloužit tím, co patří jemu: svou 

duší a svým srdcem. 200 Co jste však z toho udělali: mocná impéria, bohaté 

církve, zákony, přepych a vykořisťování; sto velbloudů by prošlo snadněji 

uchem jehly, než aby mohla vzniknout z těchto říší zahrada v Edenu nebo 

spravedlivý svět. 

 

201 Posmívali  jste  se Mohamedovi, opovrhovali  muslimy,  bojovali  proti  nim 

a považovali jste je za syny ďábla. 202 A nikdy jste se sami sebe nezeptali, proč 

se potom může toto „ďábelské království“ rozšiřovat tak rychle a velkolepě, 

navzdory vaší „svatosti“, navzdory „svatým impériím“ a „svatým apoštol-

ským majestátům“. 203 Co je však nejhorší, zlákali jste a částečně zkazili také 

muslimy svým příkladem a svedli je k přepychu, moci, bohatství, drancování 

a „zastupování Boha“ na zemi. 204 Již mnohá století žijete rozhádaní a bojujíc 

mezi sebou, jiné vykořisťujíc a ponižujíc.  

 

205 Proto zde úkol od Hospodina pro vás všechny, kteří se nazýváte křesťané. 

206 Jako první se usmiřte mezi sebou bez ohledu a vyjednávání o vašich nau-

kách, výkladech, autoritách a velikosti. 207 Za druhé, uznejte vy všichni ofici-

álně Mohameda za Hospodinova proroka a muslimy za rovnocenné věřící. 

208 Považujte se za členy velké rodiny věřících Izraelitů a muslimů. 209 Přidejte 

Korán k Bibli po poslední knize Nového zákona. 210 A Talmud – babylónskou 

i jeruzalémskou verzi, stejně jako i sbírku hadísů, připojte k rozšířené Bibli 

jako dodatek, a zpřístupněte všem věřícím. 211 Zasaďte se veškerou morální 

autoritou a všemi možnými modlitbami o to, aby Židé obdrželi celou zemi 

Izrael jako stát, protože je to Hospodinova vůle. 212 Snažte se získat povolení 

ke zřízení společného křesťanského centra v Jeruzalémě, ať už pod vedením 

jedné osoby nebo kolektivního řízení. 213 Uznejte Židy jako nejvyšší autoritu 

pro  výklad   Starého  zákona.  214  Odevzdejte   všechny   cennosti,   poklady 

a sbírky, které nashromáždily jednotlivé konfese a doposud je nerozdaly 

chudým a potřebným, židovskému národu, popř. státu, jako malé odškod-

nění za staletí trvající zabíjení, drancování a utiskování Židů. 215 Předejte 

všechny právní předpisy, všechna nařízení občanského trestního práva 

vzniklá pod křesťanskou taktovkou, do rukou muslimů, a zavažte se jako 

křesťané podrobit se ve všech záležitostech islámskému trestnímu právu 

kromě náboženských záležitostí,  protože  v této  oblasti  má  každé  ze třech 

náboženství svobodu uplatňovat své vlastní trestní zákony. 216 Každý křes-

ťan, který žije podle Ježíšových zásad, může být židem nebo muslimem, aniž 

by přestal být křesťanem. 
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IV 

 

217 A nyní k muslimům. 218 Když Hospodin nalezl pokorného Mohameda, 

muže dle svého srdce,  nastal  nový  začátek  pro  lidstvo. 219 Hospodin chtěl 

předat  lidstvu  vícero  poselství  prostřednictvím  Koránu.  220 Potvrdil  Tóru 

a Evangelia, jakož i správnost víry v Jednoho pravého Hospodina. 221 Káral 

držitele Tóry a Evangelií kvůli jejich tvrdosti srdce a nedodržování Hospodi-

nových příkazů. 222 Zjevil předpisy zákonů všem národům země bez zřetele 

na náboženství jednotlivce. 223 Těm, kteří měli milost stát se muslimy, daroval 

úkol,  který  doposud nikdo nebyl schopen splnit: svatou válku. 224 Dal se 

poznat Prorokovi  pod  jménem  Alláh.  225 Zároveň zahalil ještě více své bytí 

a vlastnosti Koránem, a znemožnil své poznání filozofům, teologům a vědcům 

jakéhokoliv druhu. 226 Aby se nikdy nikdo nemohl přiblížit jeho tajemství, 

postaral se Koránem o určitý druh zmatení, který nikdo nemůže rozmotat. 

227 Všichni lidé mají jednou provždy přestat se zabývat se podstatou Hospo-

dina a jeho tajemstvími, a namísto toho začít plnit jeho předpisy, milovat 

bližního, přinášet dále Hospodinovo poselství. 228 Prorok začal s pomocí 

Alláha vytvářet první společenství, zvěstovat jeho poselství, a přitom narazil 

na odpor a nepřátelství Arabů, Židů a křesťanů. 229 Jeho společenství bylo 

malé  a oddané Hospodinu, avšak  na  pokraji  zániku. 230 Ale Hospodin ne-

nechává svoje napospas! 231 Alláhovou pomocí vydobyli mnohá vítězství, roz-

růstali se, stali se silnými, přinášeli Hospodinovo poselství stále dále do světa. 

232 Ale také tentokrát, jako už tak často, měl satan dovolení zkoušet lidi, zda 

je jejich cílem opravdu oddanost, zvěstování poselství a zvětšování království 

Alláha, a ne zkoumání  Hospodina, touha po vlastní autoritě nebo mocen-

ských oblastech. 233 A jako už vícekrát v historii, podléhali také muslimové 

stále více pokušení satana a světa, čím delší čas uplynul od Prorokovy smrti. 

 

234 Po několika staletích učinili vůdci různých islámských směrů svým hříš-

ným životem, vnitřními rozbroji a bitkami, vražednými, kořistnými a váleč-

nými taženími z islámu přízrak pro lidi, z Koránu knihu pohoršení a hrůzy. 

235 Ze svaté války, kterou měli vést, aby získali celý svět pro Alláha, se stalo 

nekonečné prolévání krve, které překonává všechny dosavadní hrůzné činy. 

236 Namísto, aby vedli svatou válku proti sobě samým, a tak odstranili své 

vlastní slabosti a dospěli k totální oddanosti Alláhovi, namísto toho, aby zlep-

šili poměry v oblastech pod jejich vládou a tím umožnili lidem vést bohumilý 

život a zabránili chudobě, vydali se raději dobývat, drancovat, zabíjet, a to 

ještě pod záminkou, že je to Alláhova vůle. 237 Tak zneuznali Hospodinovu 

vůli ještě hůře než křesťané před nimi. 238 Z oddanosti Hospodinu a z nábo-

ženství pokoje se stalo násilné hnutí a dobyvačná politika. 239 Ale Hospodin 
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to nevzdává,  On ví,  že  muslimové  mají  díky  svým  miliónům  prostých, 

příkladných,  pokojných,  Hospodinu  oddaných  věřících,  sílu  znovu  se 

vzchopit, vstát a být opět ukazatelem pro národy.    

 

240 Proto  zde  Alláhova  úloha  pro vás,  muslimové. 241 Za prvé se přestaňte 

starat o to,  zda židé a křesťané správně věří a žijí.  242 Samotný Alláh je 

zodpovědný za jejich víru a život, a ne vy. 243 Starejte se o vedení svaté války 

uvnitř  islámu,  bez  meče  a  zbraní,  jen  láskou  a  zlepšením  sebe  samých. 

244 Odstraňte  nešvary  mezi  sebou,  přestaňte se zabývat filozofií a teologií, 

a namísto toho se začněte vroucně modlit, a především odvádět plně, správně 

a ze všeho almužnu chudým. 245 Smiřte se konečně nejprve mezi sebou, poté 

s židy a křesťany, a přineste islám a islámské zákonodárství všem národům 

země. 246 Ať se shromáždí vaši pastýři ze všech směrů islámu, vyhledají a se-

staví pro nemuslimy části práva šaría tak, aby mohly sloužit všem zemím 

světa jako zákony občanského práva. 247 Když to uděláte násilně a dle vlast-

ního úsudku, nebudete mít žádný úspěch a jste vydáni záhubě. 248 Když to 

učiníte vlastním příkladem a přesvědčením, jakož i půstem a modlitbou, 

bude Alláh s vámi a žádná země vám nebude moci vzdorovat.  

 

249 Židy musíte přijmout a milovat je jako bratry, dopomoct jim k zemi zaslí-

bení, a tam s nimi žít společně ve svornosti. 250 Bez Židů by nebylo Tóry, bez 

Tóry Koránu, bez Koránu islám, pochopte to! 251 Nepohoršujte se nad křes-

ťany a jejich uctíváním Ježíše jako Syna Božího. 252 Když to tak Alláh při-

pustil, tak to bude mít také určitý důvod. 253 K pochopení a tolerování tohoto 

existují v Koránu jasné odkazy: Ježíši, synu Mariin, pomni milosti Mé, kterou 

jsem prokázal tobě i matce tvé, když podpořil jsem tě duchem svatým a hovořils 

s lidmi v kolébce i jako dospělý;  když  naučil  jsem  tě  Písmu, moudrosti, Tóře 

i Evangeliu; a když vytvořils z hlíny podoby ptáků z dovolení Mého a dýchls na 

ně a staly se ptáky skutečnými z dovolení Mého... 254 Za koho by měli křesťané 

považovat Ježíše, když vdechl život jedné bytosti z hlíny, jak to učinil Alláh 

při stvoření světa!? 255 Nebylo by nasnadě považovat ho za Syna Božího, pro-

tože Alláh nedovolil nikomu jinému v celé historii světa něco takového učinit. 

256 A kromě toho není vaší úlohou posuzovat někoho, kdo již obdržel Písmo 

před vámi, ale posuzovat to, jak sami žijete a jednáte. 257 Ale abyste to uměli, 

musíš ty jako muslim přivést zcela svůj život do souladu s Hospodinovou vůlí 

a napomínat jiné muslimské bratry a pomáhat jim činit to stejné.  258 Každý 

muslim, který se nejprve stal muslimem a poté přijal křesťanství, smí a musí 

nadále  zůstat  muslimem   a  dodržovat  všechny  povinnosti.  259  Jeho  víra 

v Ježíše je jeho osobní záležitostí, která mu dává sílu, naději a moudrost, jak 

být lepším muslimem. 260 To stejné platí i pro žida, který se stal křesťanem. 
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V 

 

261 Slyšte pastýři židů, křesťanů a muslimů, tak promlouvá Hospodin! 262 Vaše 

víra je jedna víra na tři způsoby; pochopte konečně, že jste více než bratři, 

jste moje drahé děti. 263 Nechci vás více vidět ve válce a hádce, ale ve svornosti 

v boji za život a dobro ve světě. 264 Nikdo z vás nemá měnit svou víru, ale svůj 

postoj ke mně a k jiným bratřím ve víře. 265 Nepochopili jste stále ještě, že se 

nejvíce dívám na změnu života každého jednotlivce. 266 Jestli jsi lilií, buď 

krásným jako lilie, jestli jsi růží, voň jako růže, jestli jsi olivou, přinášej bo-

haté plody. 267 Abyste to mohli činit s libostí, máte všichni stejné přikázání: 

Miluj Hospodina nade všechno a svého bližního jako sebe samého. 268 Cesta 

k tomu zůstává stejná: modlitba, studium Písem, půst, vyznání vlastní sla-

bosti a hříšnosti, pomoci potřebným. 269 Pokud to činíte, činíte to správné, vše 

ostatní je přenecháno vaší svobodě, chápání a zalíbení. 270 Pokud to nečiníte, 

neobstojíte. 

 

VI 

 

271 Dokud pastýři těchto třech náboženství nezjednají, a tak nevyplní, co po 

nich žádá Hospodin, zde slovo Hospodinovo pro tebe, jednoduchý člověče, 

oddaný žide, pokorný křesťane, skromný muslime.  272 Nemusíš  čekat  na 

smíření „shora“,  ale  ihned  začít s odbouráváním  svých soudů  a  předsudků, 

a taktéž ze strany tvých náboženských vůdců, vůči sesterským náboženstvím. 

273 Pro všechno existuje jednoduchý recept,  Hospodinův  recept,  který  se 

nazývá: láska. 

 

274 Tak hovoří Hospodin:  Veškerý čas jsem měl dostatek lidí,  kteří si mě 

vyvolili, definovali mě, stanovili mé potřeby, sloužili mi dle svého znání a svě-

domí. 275 Já jsem však vždy hledal lidi, které jsem si sám vyvolil, kteří chtěli 

následovat mé volání a sloužili mi tak, jak jsem od nich požadoval, aniž by se 

ptali po důvodech, aniž by zkoumali mé vlastnosti, aniž by chtěli se mnou 

vítězit a vládnout. 276 Mnozí mě chtějí poznat, hovořit v mém jménu, dozvědět 

se mé plány, postihnout mé vlastnosti a způsoby jednání, být mými zástupci 

a správci. 277 Proto jsem se zakryl za mnohá tajemství stvoření, záhadnost 

svatých Písem, nejasná zjevení. 278 Ano, sám jsem tomu chtěl, že příroda zů-

stává plná tajemství, že si Písma zdánlivě protiřečí, že existují různé přístupy 

ke mně. 279 Zakázal jsem všem zhotovovat si zpodobnění Boha, protože již na 

zemi existuje tak mnoho miliard Božích obrazů, kolik tam právě žije lidí. 

280 Zakázal jsem zhotovování Božích obrazů, ale i ti, kteří zdánlivě dodržují 

toto přikázání, vytvářejí svými teologiemi a filozofiemi přesně tolik obrazů 
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Boha jako ti, kteří se nezaleknou „uměleckého“ ztvárnění. 281 Již od časů 

Adama a Evy jsem se vyhýbal před veškerou touhou po poznání, zakryl jsem 

také před člověkem celostní poznání dobrého a zlého. 282 Neboť už rozmýšlení 

o vlastnění poznání přináší nevyhnutelně pokušení chtít být „jako Bůh“. 

 

VII 

 

283 Z toho důvodu hledám vždy prosté, malé, nenápadné lidi, kteří jsou od-

hodláni řídit se mými pravidly, ne se mnou vítězit a vládnout, nýbrž milovat 

a pracovat, případně také prohrávat a trpět.  284 Když myslíš, že jsi jeden 

z takových, pak tě volám ke mně, buď mým přítelem a pomocníkem. 285 Ale 

abys  jím  mohl  být,  musíš  splnit  následující  předpoklady,  musíš  do  mě 

proniknout a pochopit pro sebe mou vůli.  

 

286 Za prvé se začni modlit, modlit se srdcem.  287 To zahrnuje: toužebně mě 

hledat, prosit o lásku, číst svatá Písma všech tří náboženství, splňovat nábo-

ženské povinnosti svého náboženského společenství, a dodatečně se mnou 

prodlévat ve skrytosti tak, že tvá doba pro modlitbu trvá dohromady ze všech 

uvedených příkladů alespoň 2,5 hodiny denně, tedy desetinu tvého času.  

 

288 Za druhé začni s půstem. 289 To znamená, že máš dodržovat všechny půsty 

a abstinenční doporučení svého náboženského společenství a dodatečně se 

postit alespoň tři dny v měsíci, nejlépe o chlebu a vodě.  

 

290 Za třetí služ svým majetkem a svým časem svému bližnímu: chudým, ne-

mocným, osamělým, zajatcům, opuštěným, cizincům, invalidům, zoufalým. 

291 Pro to máš obětovat desetinu svého času nebo tvého aktuálního čistého 

příjmu, nebo poměrným dílem z každé části něco.    

 

292 Za čtvrté máš podniknout ročně jednu poutní cestu dodatečně ke tvým 

běžným náboženským povinnostem nebo obyčejům. 293 Tuto pouť můžeš 

uskutečnit na místo dle svého výběru, alespoň na jeden den, nejdéle však na 

30 dní. 294 Cílem může být nějaké svaté místo, poušť, pěkné osamělé místo 

nebo  prostě nejbližší  ovocný  sad  či  les,  pokud  nemáš  dostatek  času  nebo 

peněz.  

 

295 Dále máš zkoumat, poznat, vyznat a litovat svou hříšnost a slabosti, a dle 

toho se chovat náležitě pokorně a skromně. 296 Vyznej je před sebou, Hospo-

dinem a bližním, a sice denně, a dodatečně ještě způsobem, jaký požaduje tvé 
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náboženské společenství. 297 Předlož  Hospodinu své problémy,  životní  rány 

a smutek, ale především slav s Hospodinem své úspěchy, radosti a slavnosti. 

 

298 Žij svůj život před Hospodinem zcela a bez výhrad, aniž by ses skrýval 

nebo něco zakrýval, i když zhřešíš. 299 Pokud to vše činíš, budeš mým spolu-

pracovníkem, a již ve svém pozemském životě dosáhneš zahrady v Edenu, 

a mnohem více poznání a štěstí než všichni horlivci, teologové a učenci tohoto 

světa. 300 Amen 

 

 

ČÁST SEDMÁ                               Kapitola 7 

 

1 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. 

2 Na konci časů bude mít Všemohoucí, Stvořitel nebe a země poslední slovo. 3 Ale 

než to nastane, hle, úkol pro tebe! 4 Pokračuj nyní v psaní a dokonči poslední 

kapitolu svatého Písma! 5 Napiš události svých dnů, Boží plán pro tebe, vylič svou 

cestu s Bohem!  

 

6 Bez tvého příspěvku má pro tebe svaté Písmo málo smyslu, Ty sám jsi totiž jeho 

dokončením. 7 A v ten den, kdy jednou vejdeš do věčného Šabatu, nastane pro 

tebe konec světa, konec času; tehdy pro tebe Hospodin vysloví poslední slovo! 

8 ... 
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