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Svému společníka na svatých cestách Asie
FULTONU JOHNU SHEENOVI
oddaně věnuji

tuto knihu, kterou jeho modlitby tak velice
podporovaly.
V Lovani, 25. ledna 1925.

E. B.

PREDMLU VA.

Hlas jeho je z nejmohutnějších hlasů, které kdy
země slyšela.
Jeho postava je vrcholnou postavou dob apoštol
ských.
Kdybychom hledali v jeho životě pouze osudy člo
věka, zdály by se již velmi podivuhodnými. S mla
dým farizeem, který z horlivosti pro zákon hodlá
zničiti bezbožnou sektu a který se náhle stane na
smrt oddaným apoštolem tohoto nenáviděného uče
ní, se Zidem, který se proti své vůli stane protivní
kem Zidů, k našemu překvapení se stane věc neslý

chaná: jeho duše se náhle obrátí a on přijímá ná
zory, proti nimž u svých druhů byl bojoval. Toť jako
by Saint-Just podpisuje seznamy podezřelých sám
se na ráz k nim obrátil; takové, ale ještě mnohem
podivnější bylo obrácení svatého Pavla.
A život Pavlův byl po jeho obrácení jediným vzne
šeným, také však hrůzným dobrodružstvím.
Se dvěma, třemi společníky nebo s nepatrným prů
vodem, občas zcela sám kráčel po cestách, kde vládli
loupežníci, spěchal k pohanům a k barbarům, vydě
lával si na chléb ve městech jako tkadlec, jak to činí
dělníci, které jsem spatřil v Tarsu tkáti z kozích
chlupů stany pro kočující pastýře.
Všude hlásal nového Boha, prorokovaněho Mesiá
še, syna Božího, Spasitele, Pána a soudce živých
i mrtvých. Tímto Bohem není však nikdo jiný než tu
lák z Nazaretu, rouhač a buřič, který byl v Jerusa
lemě přibit na šibenici a o němž jeho učedníci tvrdí,
že vstal z mrtvých. Pavel především věří v něho, po
něvadž ho vid ěl a slyšel jeho hlas. Toto vidění ho
porazilo v prach, vypálilo mu zřítelnice tak, že byl
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po tři dny slepý. Vzpomene-li na to, zazáři Kristova
sláva před jeho zrakem, zahřmi hlas Boži v jeho
sluch.
Káže Krista v synagogách Židům, svým bratřim.
Několik z nich uvěři v jeho zjeveni. Většina však mu
nedůvěřuje, křiči na něho, štve lid proti němu a za
přisahá se, že ho zavraždi. Vyrazil proti nim prach
své obuvi a obrátil se k pohanům, kteři jsou ochotni
uvěřiti.
Od Antiochie syrské až k Cypru, od Cypru až
k Antiochii pisidské, v Ikonii, v Lystřc, v Derbe, po
tom v Cilicii a Troadě, v Macedonii, v Thessalonice,
v Attice, v Achaii, potom počinaje od Korinthu až
do Efesu zakládá sbory, zasévá Evangelium zasli
beni. Jako bouře vrhá blesk od východu k západu,
tak jeho slovo spěje k národům, šiři se a vraci se
opět. „. . . Moci divů a zázraků“ prohlašuje nikoli bez
nadsázky ve své epištole k Rimanům, „moci Ducha
svatého, tak že jsem dokončil ( kázáni) evangelia
Kristova od Jerusalema v kruhu až do Illyrie. Nyni
však nemaje již vice mista v těchto krajinách a cho—
vaje od mnoha roků tužbu přijiti k vám, jakmile pů
jdu do Španěl, mám naději, že na té cestě vás uzřim
a že od vás tam doprovozen budu, když vás dřive po
někud užiju.“1
Jakmile půjdu do Španěl! Mohutnost jeho touhy
jen stěži se zastavuje na hranicich řimského světa.
Nezměrný je jeho chvat, aby skrze něho byl Kristus.
včera ještě bezejmenný, uctiván na všech mistech,
chce, aby jeho Pán byl znám ve všech končinách ze
mě. Budou-li všichni národové věděti, že přišel Spa
sitel, nastane neodvratně plnost časů. V hodinu, kte
rou nikdo nemůže předvidati, sestoupi soudce na. ob
lacich a Kristus bude vládnout od věků na věky.
Jakou cenu zaplatil Pavel za tyto nadlidské náma
hy, dovidáme se ze sděleni v Skutcích apoštolských
a z jeho vlastniho svědectvi.
1) Ep. k Rim. xv, 19, 23—24.

„Od Židů pětkrát jsem dostal čtyřicet ran bez jed
né, třikrát jsem byl metlami mrskán, jednou jsem
byl kamenován, třikráte jsem ztroskotal, noc a den
byl jsem v hlubokosti mořské. Na cestách často, v ne
bezpečenstvích na řekách, v nebezpečenstvích od
lotrů, v nebezpečenstvích od lidí svého národa, v ne
bezpečenstvích od pohanů, v nebezpečenstvích v měs
tě, v nebezpečenstvích na poušti, v nebezpečenstvích
na moři, v nebezpečenstvích mezi nepravými bratry.
V práci a námaze, v nočních bděních často, v hladě
a žízní, v postech často, v zimě a nahotě. K tomu při
stupuje mimo jiné denní nával ke mně, péče o všecky

církve.“

Je vypuzen skoro ze všech měst; bez bázně se do
nich vrací. Pronásledování rozmnožuje jeho síly. Po
vzbouření v Efesu a po málo známých okolnostech,
které následovaly, doznává, „že jsme nesmírně nad
svoji silu byli (jím) stiženi, tak že jsme ztratili na
ději i o životě!“
V roce 56. za své poslední cesty do Jerusalema je
vyvlečen z chrámu; bez pomoci Římanů by ho byl
zástup Židů utloukl. Dvě léta trpěl v okovech v C'e
sarei, potom, aby nepadl do rukou Židům, odvolal se
k císaři a byl zavezen po lodi do Říma. Strašlivá bou
ře, trvající čtrnáct dní, vyvrhne ho zdravého na břeh
Malty. Dospěje do Říma, ještě dva roky tam trvá
jeho uvěznění — uvěznění velice plodné, neboť tam
učí a obrací.
Potom mizí v temnu. Některé věty v epištole k Ti
motheovi dávají tušiti, že po svém osvobození vrá
til do Asie, potom odešel opět do Říma, kde byl zno
vu uvězněn. Podle nepochybného podání zemřel tam
smrtí mučednickou, která jest potvrzena pěti svě
dectvími, z nichž nejstarším jest list Klimenta řím
ského, psaný v roce 92 až 101; vzdává Pavlovi tuto
vážnou poctu:
=) II. Kor. XI, 24—28.
a) II. Kor. I, 8.

„Sedmkrát byl spoután řetězy, vypovězen, kame
nován, byl hlasatelem víry na západě i na východě
a přijal za svoji viru ušlechtilou slávu. Když byl ce
lou zemi učil spravedlnosti a dosáhl hranic západu
a utrpěl mučednickou smrt před tváří vládců, opus
til svět a odebral se osvícený tento příklad trpělivo
sti na místo svaté.“
*

Pozorován zevně a kreslen velkými tahy, dokazuje
životní běh. svatého Pavla moc viry a přesvědčení,
kteréž vlastnosti tvoří z něho p r a v z o r a p o 

štola

Není-li nikdo doslova nenahraditelným, jsou pře
ce někteří lidé jedinečni. Nikdo by nesplnil jejich
úkol tak jako oni.
Bitvu u Slavkova by nebyl nikdo jiný vyhrál než
Napoleon.
Není na nás, abychom rozhodovali, který z Ježíšo
vých učedníků byl největší. Petr měl přednost prostě
a neporovnatelně dobroty. Pavel nikdy nevyřkl slov,

jako tato:

„Pane, ty víš, že tě miluji!“
Nebo k chromému v chrámě dříve než ho uzdravil,

pravil:

„Zlata a stříbra nemám, ale co mám, to dám.“5
Tento nevědomý, který se stal schopným rozka
zovati, vyjadřovati dogmata, tento ostýchavec, který
si vede se vznešenou hrdostí před knížaty kněžskými,
nás poutá jako zázrak, větší než zázraky, které činil.
Kefasova fysiognomie přes vše se omezuje na ně
kolik základních tahů. Jeho kázání, jeho dvě epišto
ly osvětlují jeho učení a rozpory, které ovládl. O něm
samotném vime velmi málo.
Jan zůstal v jistém smyslu zastřen ve výšině bož
ského ohně. Jest varhanami serafinů, jimž naslou
cháme, aniž vidíme hrajícího.
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') Jan XXI, 16.
5) Skutky apoštolské III, 6.

Štěpán byl předchůdcem Pavlovým, postava vidou
cího, „andělská tvář'f, na niž proudila nádhera s vý
še. První po Ježíšovi si troufá otřásti představami
Izraele o věčném trvání chrámu. Musí však zmizeti,
aby Šavel, jeho vrah, přebral jeho odvahu a přivedl
úsilí k jeho cíli. Barnabáš se ukázal jako mocný _spo
lečník. Loisy snaží se ho zvětšiti na úkor Pavlův,
jako Michelet upírá Condému vítězství u Rocroi a
přičítá je Sirotovi. Jsou to myšlenky špatných ro
mantiků, kteří se rozhořčují proti tradičním sochám.
Vykonal-li Barnabáš podivuhodné věci, jeho dílo
splynulo ve společné práci, napsal-li něco, nic se z to
ho nezachovalo!
Pavel naopak je nám vzácně blízký. Přes to, že jsou
jistě body v jeho životě zahaleny temnou mlhou, blí
žíme se mu přece, jako bychom byli žili s ním, a čím
více se jím zabýváme, tím hlouběji cítíme krásu
jeho duše, moc jeho g e n ia.
Neboť je nutno vrátiti božskou cenu tomu slovu
lidmi příliš zprofanovanému. Všichni apoštolové při—
jali Ducha svatého. Podle zásad Tomáše Aquinskěho

nesoudary užitek ad modum recipientis,

podle schopnosti toho, který je přijímá.
Pavel nebyl bezdůvodně nazýván n á d o b o u
v ý v ole n o u. Obdržel od Boha vzhledem k své
mu poslání zázračné schopnosti, které milost očisti
la a zjemnila.
V jeho povaze se slučovaly podivuhodné dva prv
ky: nervosni, tryskající energie, vždy pohotová k od
vážnějším rozhodnutím a nejodvážnější i nejpružněj
ši inteligence, pronikající rázem lidi, přizpůsobující
se i nejpodivnějším okolnostem, pohybující se mezi
ideami jako jemný řecký duch.
Ale ač byl narozen v Tarsu, ve městě zhellenisova
ném, ač mluvil řecky, právě tak jako aramejsky a
ač se s jeho židovskou výchovou smísily zásady po
6) Neni-li ovšem epištola k Židům sepsána od něho.
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hanské, převládala v něm přece židovská krev. Jeho
chloubou bylo vyznávati, že je Zid. Jeho dialektika
dokazovala, že prošel školou rabinskou, jeho morálka
bude vždy jeviti stopy židovského naziráni. Jeho fa
natické pronásledováni je specificky židovské právě
tak jako směr jeho organisátorského a realistického
ducha. Náboženská vášeň ovládala všechnu jeho čin
nost již od jeho mládí. Zil, jak nám pravi, pro Zákon,
se zrakem upřeným ke chrámu, v mesiánském oče
káváni vitězstvi Izraele, které mělo býti zadostuči
něnim za poniženi a bylo zaslibeno Pismem.7
Zákon mu stačil, netrpěl farizejskou ůzkoprsosti.
Co věděl o Kristu, bylo dostatečným důvodem, aby
ho nenáviděl. Tušil tajné voláni obnovujici Sily?
Zázrakem je, jak se vrhl u viru, která zničila jeho
dosavadni viru, ani se neohlédnuv, podoben oněm tw
jemným zviřatům, která prorok spatřil ana s roz
pjatými křidly šla kupředu a nikdy se neobracela.
Jedině obratná drsnost jeho nadšeni mohla prora
ziti zdi Starého Zákona tam, kam měl býti vložen
kámen ůhelný, a dokořán otevřiti národům brány po
svátného mista.
Přes to však roztržka se Zákonem ho do hloubi
duše rozrušila a rozervala. Jeho bolest byla neustálá,
když viděl, jak Izrael se vzpirá ostnu spásy.
V čem zůstal Pavel Zidem? V čem jim přestal býti?
Historicky vyžaduje tato záhada dlouhého zkoumá
ni. Nejvnitřnějši tragedie jeho přeměny by vyplnila
celou knihu.
Ale spěchám prohlásiti, že zvědavost psychologa
mne nevedla k napsání tohoto dila.
*

Nejdřive jsem poznal svatého Pavla z úryvků, jen
z mešnich epištol. Vztah k němu se prohloubil kolem
mého dvacátého šestého roku, když jsem počal klásti
základy svého dila. Mohu vyjádřiti, zač za vše jsem
7) Gal. I, 14.
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mu byl zavázán a co podstatných vědomostí se mi od
něho dostalo? Není tajemství, kterým bychom v je
ho doprovodu nepronikli, „patříce jako v zrcadle
s tváří odkrytou na slávu Páně“.“ Předurčení,
prot-íklady vyvolávající opět protiklady, hloubku
pádu, přivoďujícího slávu Spasení, Obcování sva
tých, všechny tyto ohromnosti proniká Pavel,
pokud je to možno lidské myšlence osvícené Slovem.
Rovnováha v jeho nazírání dá se srovnati pouze s je
ho vznešenosti.
Jaký význam mají myšlenkové skoky, nejasnost
mnohého přechodu a prudké zkracování vět, kdyz"na
konci dlouhé řady námitek září svrchovaná jasnost,
ohromující vehemence, velikolepost, posvěcení a dob
romyslnost.
Píše Korinthským: „Mlékem jsem vás napájel a
ne pokrmemf'“
Učení života, vnímáno jsouc jeho verši, má skuteč
ně chuť čerstvého mléka, smíšenou s kyselou vůní
puč-ici trávy. Toto křesťanství volného vzduchu zdá
se províváno vánkem velkých přístavů, kde se apo
štol vylodil. Přináší nám nelíčenost víry v její pil
vodní svěžesti, dar doufanlivosti a lásky. Nevýslo-vný
dar, když naděje a láska směřují k cílům, které ni
kdy neklamou. Obdrželi-li jsme tento dar, pak jen
Pavel nám jej z velké části sám získal a není to meta
fora. Často jsem uvažoval o tom, nepřišli-li první
misionáři galští do údolí Rhóny a do Lyonu z Efesu
a Frygie, ze zemí, kde pracovali Pavel a jeho učed
níci, a zdali mysticismus mého rodného města Lyonu
není odleskem staré křesťanské, asketické a horlivé
Asie?
Byli bychom my, synové pohanů, křesťany, nebýti
povolání Pavlova, aby osvobodil Církev od jha moj
žíšského? Svět pohanský ve svém celku nebyl by
býval nikdy, ani bez obřízky, ochoten státi se židov
8) II. Kor. III, 18.
a) I. Kor. III, 1, 2.
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ským. Pavel nebyl sám mezi apoštoly, který to chá
pal, avšak s větší autoritou než kdo jiný uskutečnil
tuto nutnost.
Mezi všemi svědky Kristovými lze Pavla nejnesnad
něji umlčeti, poněvadž se stal jeho svědkem p r o ti
s v é vůli. Křesťanství není však přeludem, který
vznikl ze židovského učení o Bohu anebo z řeckých
mysterií. Křesťanství spočívá na skutečnostech, bez
nichž by už nic nebylo, neb spíše jak Pavel správně
vystihl, veškerá víra v jeho pravdu závisí na jediné
skutečnosti: Vstal Kristus z mrtvých nebo nevstal?
Vzkříšení z mrtvých, trvání života Ježíšova, jeho
účinná přítomnost v mystickém těle jeho Církve, je
ho přítomnost v každé jemu věrné duši, projevující
se dary, které této duši uděluje, neustal Pavel potvr
zovati jako s k u t e č n o u, úplnou a věčnou prav
du. Za tu pravdu trpěl a proléval krev. Není možno
nalézti v jeho epištolách jedinou stránku, jedinou
řádku, kde by byl učil něčemu jinému.
Připomínám to tu v úmyslu exegetickém a nikoli
apologetickém. Ale nač bych naznačoval, že nalézám
ve svatém Pavlovi podstatu víry, která je vírou mojí?
Přistoupíme-li k otázce původu křesťanství, již pře
dem zaujímáme postavení. Německá exegese ve svém
celku vychází z jasného úmyslu, aby měla poslední
slovo proti evangeliím a proti orthodoxii. Renan pro
zrazuje pod zchytralým jednáním nebo chladnou iro
nií své kritiky netrpělivou žádost smrtelně poraniti
Boha, kterého zapřel. Není to historik, nýbrž idealis
ta, zamilovaný do nicotnosti, který pronáší o vidění
svatého Pavla tento úsudek:
„Neviděl Krista; Kristus, který se mu osobně zje
vuje, je pouhý přízrak; naslouchá sám sobě, domní
vaje se, že slyší Ježíše.“
U Guigneberta, u Loisy-ho je učenec stále znepo
kojován fanatikem. Četl jsem dvakrát Loisy-ho ko
mentář Skutků apoštolských. Jeho úsilí mně připo
mnělo, co jsem jako dítě zažil na venkovské faře,
14

kde jsem v noci slýchal, jak myši ohlodávají zdravé
trámy na půdě. Loisy je ohlodavačem textů, totiž
posvátných textů. Je šťasten, když se mu zdá, že
z nich vykousl nějaký drobet. Jeho kritika se chytá
nesnadností; nestačí mu ty, jež tu jsou. Domněnka
o poctivém a jistém pram ení, změněném poz
dějším pisatelem, brzy nejapná, brzy neuvěřitelně
obmyslná, ten uzel vytáček, neobratností a lži by
mohl často plynouti z pera spisovatele policejních
románů. Je to historik? C'o učinil z hluboké prosto
ty a z vážnosti svatých knih?
Loisy jako jeho němečtí mistři žije se strašidlem,
které ho pronásleduje a jímž jest: pozdější padělání
textu. Podobá-li se jen poněkud nějaké líčení jinému
nebyla nejskutečnějši skutečnost v každém okamži
ku opětným začátkem.
Nesoudím z toho, že negativní exegese zůstala ne
plodnou. Zatím, co chtěla zničiti autoritu Nového
Zákona, obohatila poznání okolí, zjistila důležitost
vlivů, objasnila analogie učení. Pracovala proti své
mu očekávání ku prospěchu orthodoxního výkladu.
Bez ni bychom neměli písemných památek theo
logické literatury, jako je dílo „Théologie de saint
Paul“ od Prata neb „Messianisme chez les Juifs“ od
Lagrange, ani jeho komentář epištoly k Římanům
a epištoly ke Galatským.
Ale tato kritika tak tvrdá na sebe trpí slabostí,
z níž se nechce uzdraviti. Rozděluje, rozebírá, ale ne
staví. V jejich rukou se rozpadává silná jednotnost
Pavlovy povahy.10 Zůstává pouze slučovatelem růz
ných náboženství, neuvědomělým neb i dovedným
hromaditelem mystických prvků, sebraných u stoiků,
z mysterií, z kultu Mithry, ze všech theosofií a gnosí,
s nimiž se setkal. Jeho křesťanství se stává houbou,
10)Viz Norden: Agnóstos Theos; Ramsay: The Cities o/

saint Paul; Toussaint: l'Hellénisme et l'apótre Paul.
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náhodně rostoucí na jalovějící půdě antických nábo
ženství.
Jest velice snadné srovnávati pohanskou mystiku
s mystikou Pavlovou a dokazovati, že mezi nimi není
rozdílu. V takovém matení pojmů mizejí základní
rozpory mezi věcmi.
Při tom zapomínáme na dvě věci. Člověk není pře
devším veden ideami. Abychom člověka chápali, je
nutno stanoviti životní princip jeho vůle, nezapo
menouti nikdy na jeho rasu, jeho temperament a na
jeho mravy, které přejal od svých předků. Píšeme-li
dějiny Zida, musíme pozorovati tyto základní rysy
ještě přesněji. Juster ukázal, jak Židé, rozptýlení
v římské říši, Židé z diaspory, bydlili žárlivě oddě
leni ve svých ghetech, věrni společnému podání.“
Filon12 poznával tvrdohlavé Izraelity podle toho,
„že by se byli dali spíše usmrtiti, než by dovolili do
tknouti se svých starých zvyků, poněvadž byli pře
svědčeni, že by se jim stalo jako stavbě, z níž se vy
jme jeden kámen a která, třebas zdánlivě zůstala pev
nou, zvolna povoluje, až se rozpadne.“
Kromě synagog udržovali své školy, knihovny,
soudní dvory a hřbitovy. Odívali-li se římskými rou
chy, ponechali jim Rimané právo podržeti jejich zá
kony a jejich zvyky. Žid jako Josef mohl se smířiti
s vítězi, uctívati je, přizpůsobiti se jim, ale nikdy se
nezměnil, zůstal Zidemf“
Aby byl Pavel za každou cenu zhellenisován, od
mítá se svědectví Skutků apoštolských a svědectví
jeho samého. Tomuto přímému a bystrozrakému du
chu se připisuje nehodná obmyslnost a dětinské před
stavy. Mluví-li o přímém zjevení, činí tak proto, že
jím byl nezvratné jist. O životě Kristově a Jeho uče
ní se dověděl od apoštolů a hlásal neporušené to, co
") Viz jeho hlavní dílo: Les Juifs dans l'Empire romain.
12) Leg. 16.

13)Viz jeho životopis, vyprávěný jim samým & líčení jeho

vychování.
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mu bylo sděleno. V Damašku, v Antiochii, v Římě
nalezl sbory křesťanů, utvořené jinými, a přece při
jímali a chápali tamní křesťané jeho theologickou
řeč. Podání pojilo již tyto prvotní církve. Odkud mě
lo vyjití, když nevyšlo :: církve palestinské, z pro
středí svým původem židovského?
Ať se děje cokoli, texty Epištol a vyprávění Skut
ků apoštolských budou míti vždy více váhy než po
míjejicí soustavy filologů. Historikové se budou vždy

opírati o tyto dokumenty, jejichž stavba jest stále
nezviklatelná.
Až do konce časů bude rozpor mezi těmi, kteří líčí
události, v nichž nadpřirozené hraje svoji nutnou úlo
hu, a kteří je proto přijímají do pásma svého výkla
du, a mezi těmi, kteří podřizují význam nadpřiroze
ných událostí požadavku: není ničeho nadpřiroze
ného.
První však mají tu přednost, pohlížíme-lí na ně
jen jako historikové, že se staví do osy náboženského
smýšlení, v němž žily jejich osobnosti, zatím co skep
tikové jsou ve stálém rozporu s dušemi věřících hrdi
nů. Těžko poznáme — to přiznal i Renan, čeho nemi
lujeme a co odmítáme jako nesprávné.
Renan jako historik svatého Pavla se nevyhnul
tomuto nepochopení. „Šeredný malý Žid“ ho plní ob
divem a přece ho odpuzuje. Obviňuje Pavla, že vnu
til světu křesťanskému lež, nazývá ho t v r d o š i j 
n ý m a d r s n ý m. Podivné chápání poddajnost-i
muže, který prohlašuje pravý opak:
„I stal jsem se židům jako židem, abych židy získal.
Slabým stal jsem se slabý, abych získal slabé. Všem
stal jsem se vším, abych vůbec některé přivedl ku
spáse.“"
Renan mu těžce odpouští nevážnost k nepravým
mudrcům a sám jím pohrdá pod záminkou, že zapřel
vědu a že jako muž činu je „chabým umělcemf'.
1.) I. Kor. IX, 20—22.

,
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Pro svatého Pavla zřejmě ani věda, ani umění ne
stojí na nejvyšším místě. Věděl mnoho a posměch
Festův: „Ty blázníš, Pavle? Mnoho učenosti přivádí
tě k bláznovství“,"' dosti dokazuje, že jeho vědomosti
oslnily i vzdělané Římany. Jediné vědění, na něž kla
de váhu, bylo znáti Ježíše ukřižovaného. Jako všichni
Židé nedůvěřoval sochám a obrazům jako nástrojům
modloslužby. Byl však citlivý ke kráse lidského těla,
chválil soulad hlavy a ůdů, obraz to Krista, oživova
tele a hlavy všeobsáhlého obcování svatých. Miloval
mohutné stavby, žádné podobenství se mu tak neli
bilo jako podobenství o domu, 0 chrámu dobře vysta
věném a srovnával se s moudrým stavitelem, který
„položil základ“.'o Měl zalíbení v chrámové hudbě a
podněcoval k ní.17Nikdo nemůže popříti, že byl ob
divuhodným básníkem. Norden dokonce našel v epi
štolách rytmicky psaná místa, podobající se ůryvkům
básní. Některé chvalozpěvy se vznášejí jako hymny.
Konečně právě Pavel zasil do moderního umění sémě
nesmrtelnosti.
„Nyní patříme skrze zrcadlo v záhadě“la
Zde jest celá symbolika kathedrál, též Dante a
Beethoven. Žádné motto by nemohlo lépe vystihnou
ti, po čem my dnes toužíme.
*

Zabývajíce se svatým Pavlem, neoživujeme něja
ký přelud nebo hlasatele mrtvého náboženství. Jeho
dějiny jsou nám duchem i životem, hledáme v něm
podobu té budoucnosti, kterou chceme připravovati.
Národové znovu upadají nebo div že neupadaji
v období, podobající se časům apoštolským. Oproti
Církvi stojí saduceové a epikurejci, kteří si nežádají
života budoucího; sami se sebou spokojení farizeové
nevnímají nic kromě vnějších způsobů gest a for
15)Skutkové ap. XXVI, 24.
10)I. Kor. III, 10.
17) Efes. V, 19.
18)I. Kor. XIII, 12.
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muli; stoikové očekávají že své vlastni sily rozumový
mír v podrobeni se osudu; theosofové a gnostikové
tvrdi, že pomoci kouzelnictvi a vykládánim snů se
stanou důvěrniky neviditelného; jacisi čekatelé tisíci
letého královstvi se domáhaji ráje na zemi, žijice
uprostřed anarchie a komunismu, a jsou tu nesčislni
pohané, kteři sotva změnili jména svých model.
Kdyby se Pavel vrátil, potkal by ve městech vice
nevěstek než v Korinthu. Spojilo by se proti němu
vice prodavačů amuletů než v Efesu, musil by se ví
ce brániti proti nenávisti mocných, proti hlouposti
davů. Hanobili by jeho dilo, znetvořovali by je; fa
lešni bratři by mu ukládali o život, nalezl by rozkol
a bludná učeni ještě záludnějši. Způsobilo by mu
ještě větši hořkost, když by procházel všim tim
hlukem, aniž by jeho slova byla slyšena.
A přece by dále působil.

Jaká byla Církev, když odešel s Barnabášem na
Kypr? Malá ohnivá sekta, jejiž přislušnici žili roz
ptýleni kolem synagog. Dnes čitá obrovská Cirkev
tři sta milionů věřicich, jediná duchovni společnost,
která přetrvala dvacet stoleti, aniž změnila své žá
sady, nebo své cile.
Pavel by za ni prolil krev v roce 1925 stejně jako
v roce 67 a kázal by ještě tytéž pravdy, žiti v duchu,
nikoli podle těla, v Kristu, až by On žil v nás, očeká
vati v trpělivosti a v lásce hodinu spravedlnosti, zni
čeni zla a slavné přišti Kristovo.
Pro svůj klid nepotřebuji duše ničeho jiného. Slo
vo, které by dnes přinesl umdlévajicimu lidstvu, by
bylo totéž, jaké pravil R Efeským:
„Probud' se, jenž spiš a povstaň z mrtvých a za
svitne ti Kristus.“lo
*

Nevim, je-li nutno prohlásiti, že tato kniha ne
bude vypsánim Pavlova života, nebude ličiti skutky
") Efes. V, 14.
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pro skutky. Chci zachytiti vnitřní bytost Pavlovu.
Pokusím se nakreslití jeho synthetický obraz. Jest
to snad nemoudrá touha; ty mně však odpustíš, 6 ve
liký apoštole, věda, že vytryskla ze vznešeného přání,
předstihnouti věčnost a poznati tě dokonale celého.
Hory knih jsou nahromaděny kolem tebe. Jsou mezi
nimi falešné a proradné, které stavěli lidé z kame
nů, jimiž jsi byl kdysi kamenován. Jsou mezi nimi
též knihy velmi dobré, které se však obracejí pouze
k učencům. Moje dílo chce přísným zkoumáním prav
dy učiniti tě přístupným i nejprostším. Změkčili—li
neb zpohanštili-li jiní tvůj obraz, chci obnoviti tvoje

tahy v jejich hebrejské a svaté drsnosti.
Sledoval jsem stopu svatého Pavla ve všech kraji
nách, které stále slynou jeho památkou. S výšin The
saloniky jsem pozoroval Olymp zahalený mraky, ta
kový, jak jej spatřil Pavel, přicházející po Via Egna
tia. V propastech Tauru před branami Cilicie jsem pil
vodu z pramenů, kde on se asi osvěžoval. Mnoho ne
přátelských vpádů se přehnala nádhernou Asií. Is
lam pohřbil antická města pod pískem a nečistotou.
Krajiny ty však trvají stále a prozradily mně někdy
neočekávané skutečnosti.
Když jsem vystupoval z Tarsu k úbočím Tauru,
ukázali mně na svahu osamělého pyramidovitého ná
vrší jeskyni, v níž podle podání žil Pavel jako pous
tevník. Nebo Skutkové apoštolů praví, že když po prv
ních bojích apoštola proti hellénským Zidům v Jeru
salemě usilovali ho tito zabiti, „bratři dovedli ho do
Cesareje, a poslali ho do Tarsu“. Tříletý jeho pob t
v Tarsu byl patrně život skrytý a rozjímavý. „ el
tedy (Barnabáš ),“ pokračuje dále vypravovatel, „do
Tarsu, aby vyhledal Šavla, a naleznuv ho přivedl ho
do Antiochie.“m Tato událost přivedla v kladače čas
to do rozpaků, když chtěli tvrditi, že avel v Tarsu
působil veřejně jako apoštol. Nechápali bychom po
20)Skutk. apošt. XI, 25. Užité řecké slovo znamená. dlouhé
pátrání, jako by se jednalo o zmizelého člověka.
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tom, proč Barnabáš hledal

Pavla a na konec ho

nalezl. Vše je prostě naopak, připustíme-li zde obdo
bí mlčení a zevního odloučení, ustranění se poustev
níka do sluje ve skále. Málo důležité je přesně určení
mista jeskyně, ať už byla jaká či nikoli. Jest to před
stava jeskyně, stopa velmi staré domněnky, která
nám na mysl uvádí vysvětlení, shodující se s textem.
V samotném Tarsu mne překvapila jistá podobnost.
Rovina cilická protékaná točitým Lydnem, uzavřená
na západě velkolepými hřebeny Taurů a sestupující
až k moři, prostírá se jako rovina kolem Ostíe, kde se
obrací stará Tíbera, zanechávajíc za sebou hřebeny
kraje sabinského. Obzor, který měl Pavel před svým
zrakem, když kráčel vstříc svému umučení, probudil
v něm vzpomínku na krajinu jeho dětství. Tato i ona
krajina podávala mu přesný obraz jeho duše. Na
jedné straně byla přesně uzavřená, na druhé straně
širá a neohraníčená.
Ale o Pavlovi možno říci skoro všude, kudy prochá
zel: „Jeho místo už ho nepoznává“ V Tarsu nemá
brána svatého Pavla a studně svatého Pavla nic spo
lečného s apoštolem. Je nutno míti zvláštní obrazo
tvornost, abychom v Damašku poznali stín jeho stí
nu v domě připisovaném Ananiášovi, v Přímé ulici,
která není více přímou a na dvou stěnách, spojených
galerií, odkud podle podání byl Pavel spuštěn křes
ťany v koši dolů. Dokonce i cesta velikého zjevení je
sporná. Všeobecné mínění umísťuje zázrak v těsné
sousedství města, jiné podání je staví tři míle od
města.
V Efesu jsem vystoupil na jeviště, odkud písař
uklidňoval zástup. Pavel však nezanechal na dlaždi—
cích ulic, kterými jistě procházel, žádných stop. Tyto
dlaždice mně připadaly pod jižním sluncem jako no
vé, leskly se neporušenou bělostí. Efes upomíná více
na Jana než na Pavla a ve vážně líbezném světle těch
to krajů jsem cítil tutéž vroucnost, jakou jsou ve
svém rytmu naplněny verše Janova evangelia.
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Vstoupíme—lív Jerusalemě na náměstí svaté Ská
ly“1a pozorujeme-li nalevo turecké kasárny, posta
vené na místě Antoniova hradu, snadno si můžeme
představití vzbouřeníŽidů, jak vyvlekli Pavla z chrá
mu, a římského důstojníka, spěchajícího s vojáky
sloupovím, aby ho vysvobodil. Ovšem, to jest pouze
zevní výzdoba a nepodává určité představy o slo
vech, jimiž se Pavel obrátil ke shromážděným Zi
dům.
V troskách starého Korínthu vykopali Američané
dlouhou ulici, která vedla až k přístavu Le_chaeonu.
Dnes se ztrácí mezi řadami cypřišů a hustého révoví.
Byla vroubena arkádami a malými krámky, podobají
cími se krámkům všech bazarů v Orientě. Když jsme
dospěli k římské stéle, strážce tohoto místa nám
ukázal plochý kámen na zemi a pravil s poněkud
směšným zápalem:
„Na tomto místě mluvil apoštol Pavel.“
„Jakpak to víte?“ tázal jsem se.
„Muž, který řídil vykopávky, to povídal“
Nepřel jsem se s ním a nechtěl jsem uváděje ná
mitky otřásti tímto důkazem víry. Konečnějest jisto,
že Pavel kráčel touto cestou, kde se tlačívaly veliké
zástupy. Možno, že Akvíla a Priscilla měli nablízku
svůj obchod a prodávali zde látku na stany, kterou
Pavel vyráběl.
Akrokorinth vystupuje před námi jako zadní stě—
na obrovského divadla. Na jeho vrcholu stála kaple
Afrodity s jejími tisíci služebnicemiš'" Vpředu na
vyšlapaných stupních velkého schodiště se zdvihá
šest neotesaných sloupů, které nesou ještě zbytky
řimsoví. Býval zde chrám Neptunův neb Apollonův.
Slunce se objevuje za modročerným mrakem a zapla
vuje šedavé stvoly sloupů, jediných zbytků nabubře
lé nádhery, kterou stvořil vkus povýšenců. Napravo
21)Lidově zvané „mešita Omarova“.
") O Akrokorinthu viz dilo: Louis Bertrand, La Grěce du
soleil et des paysages, str. 156—173.
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od nás vyčnívá nad zelenavými vodami zálivu silný
skalnatý hřbet Parachora. V dálce vysoko nad ním
rozeznáváme horský uzel Parnasu, jehož nepravidel
né vrcholy se kříží a řítí divoce jako v bakchanaliích.
Nalevo jiná řada hor mu odpovídá, sestupujíc k moři
mírnějším pohybem. Před námi se prostírá moře pod
cypřiši a žloutnoucí révou; jest i za námi jako volání
nekonečnosti uzavřené hrází hor. Jeho kouřící dech
zahaluje zemskou úžinu i výšiny.
Pavel málo vnímal krásy krajiny a přece, jak tato

krajina dýše Pavlem! /'

Tyto sloupy ozářené bouřlivým sluncem předsta
vují nám proklatě město pýchy, bohatství a nádhe
ry, město, které Pavel očistil, jehož smrti však neza
bránil.
V Korinthu jsem po prvé poněkud pocítil Pavlovu
přítomnost. Ale teprve Athény u paty Akropole, na
návrší Areopagu, mně vrátily plně a žhavě jeho pří
tomnost, tak že jsem slyšel jeho hlas zníti v živném
vzduchu.
Vystupuje na vznešený pahorek, jeho jsem hledal.
Byl jsem už jednou na. tom skalnatém hrbolu, poblíž
piniového háje, odkud přehlédneme moderní Athény
a hradby, které obklopují vráštité úbočí citadely.
Před Akropoli jsem tehdy přemýšlel o předurčení
Hellady a o jejím souladu se zjevením. Až jednoho
nedělního večera za soumraku jsem si na tomto ne
smrtelném místě pročítal kázání Pavlovo Athéňa
num.
Kázal-li na tomto místě — tato představa se mně
zamlouvala — viděl vpravo na okraji té vyvýšené
základny chrám Niky, mohutné Propyleje, karyatídy
Erechtheionu a tvrdý Parthenon, dodávající prostoru
klid, jako když myšlenka spoutává nevázané živly.
Akropole byla v oné době přeplněná sochami a chrá
mečky. Nyní prohlédá nebe mezi sloupy, sochy se
zřítily, ale sloupy stojí zpříma, jako v modlitbě. Na
konci velkého vlysu klečící žena zvedá ruce k bohu,
23

který pro ni nemůže ničeho učiniti; nevzývala snad
Boha neznámého?
V okamžiku, kdy jsme onoho večera dospěli ke
schodišti Areopagu, prorazilo slunce mraky jako
tehdy v Korinthu; paprsek dopadl na rusou masu ar
chitektur a skalin. Pronikl stinem Parthenonu. Vze
pjatý kůň na vlysu ožil. Rozhlodane' řimsy, vyláma
né balvany na okrajich zdi se proměnily ve žhouci
zlato, i vzdáleně moře vzplanula. Temná předhoři a
ostrovy vystupovaly ostřeji a mohutněji.
Apotheosa okamžiku zanikla, ale Akropole jako
by vyrůstala. Chrám Niky nebyl vice chrámem ne
okřidleného vitězstvi, ale jako by se vznášel v pro
storu. Kolem nás mizely blede' skály, dlouhý hřbet
Hymettu a ostroha Pyknu byly černé, na vrcholu za
hroceného Lykabettu zářila nad lesem bělost svaty
ně, zazářilo tam světlo, zatim co ohromně město dole
rozsvěcovalo sve' ohně a zvony radosti náhle na váž
ne'm basu rozezvučely se rychlými tepy jako v šilenou
hymnu.
Tento jásot zvonů za nedělniho večera byl vitěz
stvim Pavlovým, věčnosti Krista přemáhajiciho
mrtvé bohy Athén. Otevřel jsem malou knižku se
Skutky apoštolskými a četl jsem hlasitě:
bohabojni. Neboť když jsem procházel a prohližel
vaše posvátnosti, nalezl jsem také oltář, na kterém
bylo napsáno: Neznáme'mu Bohu. Co tedy neznajice
ctite, já zvěstuji vám.“'-'“
Slovo to mnou zachvělo, jako bych je slyšel z úst
same'ho Pavla. Neboť určitě bylo zapsáno někým,

kdo je na vlastni uši slyšel. Jaký nádherný pohled
na zmateně očekáváni Pravdy u pohanů. Ale hlasa
tel pokračuje:
„Bůh, který učinil svět a všecko, co jest v něm,
ten jsa Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udě—
") Skutky apoštolské XVII. 22 a 23.
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lany'ch. Jsouce tedy rodem Božím, nemáme se domní
vati, že božství podobno jest zlatu neb stříbru neb
kamenu, výrazu lidského umění nebo důmysluf'"
Vynášeje tyto rozsudky, zvedl patrně rámě k Par
thenonu, jeho klidná kletba drtila chvějící se bož

stva:

„Zemřete, falešní bohové, aby Bůh žil .v.nás. Athe
no, nevidíš rezu na své helmicí? Blesk tvého kopí
uhasne, ve tvé svatyni uhasne světlo, které sloužilo
jako maják námořník-ům. Z tvé sochy nezůstane ani
tolik slonoviny, aby se z ní mohl vyrobiti náprstek.
Ale moudrost, z níž jsi činila lež, bude osvěcovati
živé i mrtvé. Soudce se blíží. V něm veškeré tělo po
zná nepoznatelné. Vše, co je na zemi i na nebi, bude
skrze Něho smířeno v míru na kříži obětované krve.“
Zatím co noc jako hedvábné roucho se snášela ko
lem nás a kolem Akropole, slastně opakoval jsem si
nevýslovně krásný verš:
„Neboť v něm žijeme a se hýbeme i trváme“ —

V něm samém,

v neviditelné síle ducha, máme

bytí, pohyb a božský život. To vyřkl Pavel právě
na místě, kde dýcháme a chválíme Boha, my, kteří
žijeme.

") Skutky apoštolské XVII, 24, 29.

I.

ŠAVEL PRONASLEDOVATE L.
Umučení Štěpánova.

Dějiny života svatého Pavla, prudké od počátku
až do konce, počínají hrozným výjevem.
Bylo to v době, kdy Dvanácte poznalo nutnost od
děliti časné zaměstnání od duchovního. Rozhodli se
tudíž vyvoliti sedm mužů, aby „přisluhovali stolům“.l
Učedníci si připomněli radu: „Nepečujte úzkost
livě o svůj život, co byste jedli, ani o své tělo, čím
byste je odívali.“2 Řídili se ji jako předpisem a ode
vzdali veškerý svůj majetek. Bohatí nabídli své pří
jmy, prodali své pozemky, domy a postoupili své
byty chudým bratřím. Takto byli mezi věřícími pou
ze chudí. Jejich počet přerůstal daleko příjmy obce,
a v_yhověti všem požadavkům se stávalo obtížným.
Uplné zbavení se všeho mohlo býti požehnáním
pro jednotlivce, ale obci, třebas to bylo v Jerusale
mě, kde se dostalo pět vrabců za dva pětihaléřea a
láhev oleje za jeden peníz,“ způsobovalo to těžkosti.
Vůle k dokonalosti nebyla u všech stejná. Někteří se
domnívali, že jsou zanedbávání při denním rozdíle
ní. Vdovy, které byly obdařeny dětmi, žádaly více
než druzí a jejich okolí podněcovalo jejich nářky.
Náležely k rodinám zhellenisovaných Zidů, kteří
bydlili v Cilicii, v Cyrenaice, v Egyptě, v Římě, mlu
1) Skutky apoštolské VI, 2.
=) Mat. VI, 25.
3) Luk. XII, 6.

') V. Schwalm, Vie privée du peuple juif.
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vili mezinárodní řečí, lidovou řečtinou, řečí zvanou
„koiné“.
Tito hellenisté se budou stavěti vůči Pavlovi jako
neklidní, hašteřící se fanatikové. Poněvadž se vrá
tili do svatého města z ciziny, holedbali se svou ná
boženskou horlivostí a tvořili snad i proti své vůli
společnost oddělenou od Židů palestinských. Tito na
ně pohlíželi shůry, jako syn v podobenství, který

zůstal u svého otce, pohlížel na mladšího bratra své
ho, když se vracel domů. Již jméno „hellénští“, jímž
je palestinští Židé obdařili, prozrazuje podezření, ja
ko by dlouhý styk s pohany a užívání jejich řeči
je poskvrnily.
Jako obchodníci dali hellenisté svému židovství
řecký nátěr, aby je jistěji připravili pro vládu nad
světem. Kultura ducha jim byla prostředkem k zis
ku jako lest a zlato. Zakládali si na tom, že oni sa
mi získávají proselyty. Byli vypočítavými národovci
a jistě nenáviděli učení, které, poukazujíc na vládu
ducha, vylučovalo jejich hrubé prostředky.
I když se stali křesťany — neboť nová víra se
dotkla nejlepších z nich — zachovali svoji neskrom
nost, stále se chystali k obraně a byli nedůvěřiví.
Reptali na křivdy, činěné vdovám své skupiny,
„bručeli“ dohromady. Dvanácte chtělo míti mír a
sjednocenost. Vidouce, že je nutno lépe uspořádat
společný život, dali při této příležitosti podnět ke
zvolení sedmi.s
Zdá se, že shromážděni věřící h jim navrhlo jmé
na těch, kteří mají býti zvoleni. Všech sedm zvole

5) Dlouho se uvažovalo o významu počtu sedmi. Ma zna
menat podřízení dvanácti. Shoduje se se sedmi chleby, roz
množenými Ježíšem neb se sedmi anděly, stojícími před Bo
hem? (Tobiáš XII, 15.) Pojídají se společné pokrmy snad na
sedmi různých místech města? Předsedal všude jeden jáhen?
Všechny tyto výklady jsou přípustné, nikoli však rozhodující.
Jest pravděpodobno, že těch sedm, všichni hellenisté, mělo po
mahati ostatnim jáhnům, zvoleným z palestinských Zidů,
kteří nestačili na určenou práci.
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ných má řecká jména, všichni jsou rození Židé, vy
jímaje Mikuláše, proselytu z Antiochie. Když se
Dvanácté pomodlilo, vzkládalí na ně ruce, aby jim
udělili liturgickou pravomoc. Jáhní neměli bdíti pou
ze nad rozdílením chleba, ale měli i podíl na tajem
ství eucharistie a měli křtíti & učiti.
Pověřen skutky milosrdenství, „jsa pln milosti a
sily“, prokázal Štěpán podivuhodné dary. „Činil di
vy a zázraky veliké v lidu.“ Též kázal chud'asům,
které podporoval, a nemocným, které uzdravoval.
Někteří vykladatelé se dohadovali, že se odvážil
vydrážditi hellénské Židy v jejich synagogách a že
tím popudil proti sobě jejich zuřivou nenávist. Oso
boval si skutečně toto poslání? Snáze můžeme při
pustíti, že Židé, podráždění jeho zázraky a obrace
ním lidí, které se stále vzmáhalo, vyslali řečníky sy
nagogy, výbojné a výřečné Židy, kteří mu měli při
pravit veřejnou porážku, doufajíce, že ho pokoří a
při tom zničí jeho neobyčejnou vážnost.
Někteří z jeho protivníků navštěvovali synagogu
Cílicijských. Jistě byl mezi nimi Pavel z Tarsu.
Narodil—li se v roce 10. nebo 12., bylo mu v roce 36.

asi dvacet čtyři neb dvacet šest let. Farizeové na
padali así Štěpána pro učení Kristovo. Výměna ná
zorů vedla prostě k jejich porážce. Nemohli se ubrá
niti Duchu moudrostí, který mluvil z něho.
Aby ho zničili, uváděli lživé výmysly, že Štěpán se
rouhal Mojžíšovi, chrámu a zákonu.
Chrámu! Žádné obvinění nebylo tak strašné. Bylo
to provinění, pro které obžalovali Ježíše.
Chrám znamenal vyzdvižení a pevnost Izraele.
Soustřed'ovala se v něm veškerá pýcha a bohatství
lidu Jahveova. Na tomto místě svatém, středu to ze—
mě, přebývala sláva Boží. Oslňoval na velmi velkou
vzdálenost jako hora z mramoru. Jeho střecha se
lesklá zlatými hroty, jeho síně se stkvěly nádher
ným sloupovím, devět jeho bran bylo kováno zlatem
a stříbrem a desátá, kovaná korinthským bronzem,
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byla tak těžká, že, jak praví Josef,“ mohly ji zavříti
jen paže dvaceti mužů. Od rána do večera stoupala
k němu obětní zvířata, krev kozlů & býků potřisňo
vala rohy oltáře, tuk zápalných obětí kouřil na uhlí.
Zvuk trub a rohů, znění žalmů se spojovaly nad
městem v rytmus válečné zbožnosti. Konečně obsa
hoval chrámový poklad Korban ohromné a tajuplné
bohatství. Zlaté břevno, skryté v dřevěném trámě,
nebylo zapomenuto a říkali, že váží tři sta min.7
Bez chrámu, bez poutníků a bez obětí co by se bylo
stalo s jerusalemskými obchodníky a palestinskými
pěstiteli dobytka?
Hanobiti jej, mluviti o možnosti jeho zničení při
padalo Židům jako něco příšerného a ohromného a
rozhořčovali se tím více, čím více ve svém nitru tu
šili předpověděné pohromy, ohrožující chrám i je.
Štěpánovi nepřátelé rozpoutali proti němu snad
i v samotném chrámu pobouření lidu. Nic nebylo
snazší ve městě, plném žebráků, snadno vznícených
poutníků, kde sta synagog si mohlo navzájem sdě
liti heslo spiknutí. Stěpán vzdoroval množství a
svědčil o Spravedlivém, o Synu člověka, zavraždě
ném týmiž Izraelity, kteří chtěli zničiti také jej.
Přivedli jako svědky jeho rouhavých řečí starší,
zákoníky a farizey, uchopili ho a uvrhli do vězení.
Potom byl obžalovaný předveden před vysokou radu
židovskou.
Můžeme-li věřiti Talmudu," „čtyřicet let před zni
čením chrámu bylo Izraeli odňato právo prohlašova
ti rozsudky smrti“. Skutečně, kdykoli vysoká židov
ská rada cítila, že se uvolňuje tlak římský — líčení
se Štěpánem spadá asi do doby, kdy Pilát upadl
“) Bellum judaicum II. 17.
7) Josef: Zidovske starožitnosti XIV, 12. Cisla udávaná Jo
sefem musíme přijímati s nedůvěrou.
“) Přeloženo Schwabem díl XI. Traité sanhédrin, str. 238.
Juster (uvedené dilo, dil II. str. 134) považuje tento text za
málo věrohodný a to je též náhled P. Lagrange (Saint Étienne
et son sanctuaire á Jerusalem, str. 29).
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v nemilost & opustil Palestinu — snažila se dostati
zpět svoji soudní moc. Římané přiznávali jim ostat
ně právo souditi náboženské zločiny; pouze musely
býti rozsudky potvrzeny místodržícím. Bylo to po
kořující omezení, o němž farizeové neustali dou
fati, že je odstraní.
Ve věci Štěpánově postupovali jako proti Ježíši,
násilně a pokrytecky. Vzbouření mělo uspíšit skon
cování zápletky. Obžalovaný bude odvlečen na po
praviště, dříve než bude podle pravidel odsouzen.
Něco ze zákonných forem ulpělo na jeho usmrcení,
ač sama poprava je popírala. Štěpánova smrt bude
připomínati smrt Achana, zloděje babylonského
pláště a dvou set lotů stříbra, jež měly býti obě
továny Hospodinu, kteréhož Achana všechen lid
uházel kamením v údolí Achor."
Židovská rada zasedala v chrámu. Síň měla tvar
polokruhu, takže sedmdesát soudců se mohlo na
vzájem viděti a vyměňovati si znamení očima.10
Vpravo a vlevo dva písaři zapisovali pronesená mí
nění a jejich odůvodnění. Ve středu trůnil nejvyšší
kněz, který se vyznačoval, jak se můžeme domní
vati, zlatou čelenkou, obepínající jeho čelo, náprs
níkem, posázeným drahokamy, který nosil při slav
nostních příležitostech.“
Před soudci seděli ve třech řadách učedníci, v kaž
dé řadě dvacet tři a každý měl označeno své místo.
Mezi nimi si představujeme Šavla, jak krvežíznivým
zrakem pozoruje Štěpána.
Obžalovaný se vzpřímil, nádherný ve své bělo
stkvoucí čistotě, když svědkové prohlásili:
„Neboť jsme ho slyšeli, an pravil: »Ten Ježíš Na
zaretský zkazí toto místo a změní ustanovení, kteréž
nám dal Mojžíš<<.“Zdálo se, že Štěpán jich neslyší,
“) Josue VII, 18—26.
10)To je důvod uvedený v Talmudu.

") O obleku, který nosil nejvyšší kněz, jako vůdce židov
ského národa, není nam známo nic určitého.
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byl jako u vytržení. Divoký plamen na něho upře
ných zraků měnil se na jeho tváří v září andělskou.
Stál jak prorokové v dávných dobách, žalobce a soud
ce svých soudců; on a Jakub Menší, který byl poz
ději svržen s chrámu a kamenován, byli asi posled
ními nabi.
Nejvyšší kněz ho vyšetřoval, jako by ho vyzýval,
aby se bránil, domnívaje se však, že zjevností zlo
činu ho zničí; tázal se ho:
„Jest tomu tak ?“
Štěpán odpověděl vznešenou řeči, jejíž naučení Pa
vel později pochopil. Místo aby se očistil, stavěl
svým soudcům před oči umíněnost Izraele od doby
zaslíbení daných Abrahamovi. Snažil se vysvětliti,
že přetrvají chrám, ano i mojžíšský kult.
Izrael během staletí uctíval svého Boha, který pu
toval zároveň s ním; svatostánek nebyl než stanem
postaveným pro jeden večer, stanem putujících pas
týřů. Hořící keř, z něhož se stal k Mojžíšovi hlas
Páně, byla skutečně „země svatá“. Potom Hebreové
sloužili na poušti modlám & řekli Aronovi: „Učiň
nám bohy, kteříž by šli před námi.“ A vrhali se
v prach před „vojskem nebeským“. Šalomoun pak
vystavěl Bohu Jakobovu dům, ale Nejvyšší nebydlí
v chrámích rukou udělaných, jakož dí prorok: „Ne
be jest mi stolice a země podnož noh mých, i jakýž
mi dům uděláte ?“
V tyto dějiny národa, kde veliké události jsou
osvětlovány jako když blesk blížící se bouře osvětlí
v noci část oblohy, vsunul Štěpán mučivé narážky
na neuznaného a prodaného Spravedlivého, zapřené
ho svými bratry, jehož zřetelnými obrazy byli Josef
a Mojžíš. Nezamlčel, že čistě hmotná víra v chrám
se rovná modloslužbě.
Posluchači sledovali jeho výklad jen proto, aby
z něho mohli pocítiti ošklivost a hrůzu. Všichni tito
staří farizeové, ruce skřížené v širokých rukávech,
počali se znepokojovati; mladí dupali a mručeli. S po
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čátku naslouchali — uznávalit' u obžalovaného prá
vo hájiti se; působilo jim neutuchající potěšení na
slouchati líčení, v nichž osudy jejich otců, vykládané
ve smyslu prorockém, jim slibovaly návrat slávy a
nové osvobození. Štěpán mluvil jako jeho mistr Je
žíš, nikoli jako zákoník neb jako žvanivý kasuista,
ale „jako moc maje“. Čím nepřátelštější se stával
jeho výklad, tím více vzrůstal nepokoj. Ani dost má
lo se nesnaže uchlácholiti své posluchače, vmetl jim
náhle do očí kárná slova, která se nám asi zacho
vala s úplnou přesností.
„Tvrdošíjní a neobřezani srdcem i ušima, vy se
vždycky Duchu svatému protivíte, jak otcové vaši,
tak i vy. Kterého z proroků nepronásledovali otcové
vaši? Ano i usmrtili ty, kteří předpovídali o přichodě
toho spravedlivého, jehož zrádci a vrahy jste se nyní
stali, vy jste přijali zákon k nařízení andělů, ale ne
zachovali jste ho.“
Posluchači „pukali hněvem ve svém srdci a skří
pěli zuby na něho“. Kdo viděl v Orientě rozhořčené
davy, snadno si představí židovskou radu v tomto
hrozném okamžiku: vlání bílých plášťů, příšerné
koulení očima, divoký oheň křižujících se pohledů,
zaťaté čelisti, orličí nosy zkřivené jako klepeta, za
hnuté prsty, které se jižjiž sápaly na obžalovaného,
jako by ho chtěly rozdrásati na kusy. Syčení zloby
se mísilo v chraptivý pokřik.
Štěpána to však neuvádělo ve zmatek. Vnímal van
smrti nad svojí hlavou? Jsa u vytržení, byl opojen
zaslíbenou radostí, opojen rájem. Stál nepohnutě ja
ko světelný sloup. Náhle však zahořel touhou, aby
lidé s ním sdíleli přítomnost jeho Boha, zvedl čelo,
rozepjal ruce k neviditelným jasům a vzkřikl: „Aj,
vidím nebesa otevřená a Syna člověka státi na pra
vici Boží.“

Rouhání! Dosvědčuje jako skutečnost slávu Naza
retského, jeho vzkříšení!
Zidé toho již déle nesnesli, zacpávali si uši a celá
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síň soptíc vztekem se zvedla, aby vyvedli rouhače
z rady. Lid, shromážděný přede dveřmi, přijal Ště
pána se štěkotem, předcházejícím zničení. A přece
ho nekamenovali na místě.
Leviticus nařizuje: „Vyved' toho rouhače ven ze
stanů.“m Vedli Štěpána z města, podle všeho na vý
šinu severně od Jerusalema. Podle zákona „ve vzdá
lenost deseti loket od místa popravy“,13 svlékli od
souzeného a vyzvali ho, aby se vyznal, „poněvadž
všichni odsouzení se vyznávají a ten, který se vy
zná, bude miti podíl na životu budoucím“ . .. Místo
kamenování mělo býti dvakrát tak vysoké jako do
spělý člověk. Svědkové vložili ruce na odsouzeného
jako na oběť usmíření. Jeden z nich potom svrhl od
souzeného s výšiny, takže padl dolů na záda, niko
liv na břicho. „Byl-li mrtev, neučinili mu již ničeho,
nebylo-li tomu tak, jiný svědek mu hodil kámen na
srdce; nebyl-li ještě potom mrtev, všichni ho utlouk
li kameny.“
Při Štěpánově popravě Židé patrně takto nepo
stupovali. Dva svědkové, aby měli volné ruce, „slo
žili roucha svá k nohám mládence, který slul Šavel“.
Ihned na to pozorujeme, že mučedník je zasypán ka
meny, až do chvíle, kdy poklekne a podlehne ranám.

Jeho poprava byla tedy popravou rituální a zároveň
byla přečinem vzbouřeného lidu. Jeho umučení na
podobovalo ovšem zkráceně utrpení Kristovo. Uva
žuje o agonii Kristově, připravoval se Štěpán, aby si
zasloužil korunu, jak mu to předurčovalo již jeho
jméno. Učedník trpěl nekonečně méně než Mistr.
Spokojil se, že když naň přišla řada, byl dokonalý
v obětování sebe.
„Pane Ježíši, přijmi ducha mého.“ A padnuv na
kolena, zvolal hlasem velikým: „Pane, nepokládej
jim toho za hřích.“
Učení o odpuštění je takřka jádrem Vykoupení.
12)III. Mojžíšova XXIV, 14.
1=*)Talmud.

Když Bůh-člověk smyl svou krví neodpustitelnou vi
nu, jak by se mohl člověk odvážiti svolávati pomstu
na svoje nepřátele? Ale Štěpán se nespokojil 3 od
puštěním; nabízel se jako oběť smíření za své katy,
zvláště za jednoho, kterého asi znal, za Šavla, jehož
poslání připravil svou smrtí.
Přáli bychom si sledovat Šavla v jednotlivých fá
zích soudu a při vykonání rozsudku. Jeho hněv proti
Štěpánovi vyplýval z uraženě lásky. Rouhač musil
zemříti. Zákon a svaté věci volaly o spravedlnosti.
Byl v nitru svém otřesen řečí těpánovou? Ne
můžeme o tom říci ničeho. Vytržení Štěpánovo &je
ho zvolání: „Aj, vidím nebesa otevřená,“ asi se mu
vracelo více než jednou do paměti jako pohoršlivé
svědectví bludu, který nechtěl připustit. Když se
však něco příčí živé skálopevné víře, tu jako by to
vůbec neexistovalo, aspoň v oblastech vědomého
vnitřního života.
Zatím co kolem mučedníka křičela luza a vykona
vatelé rozsudku utvořivše kruh sbírali kameny, kte
ré ho měly usmrtiti, pozoroval to Pavel bledý a chvě
jící se potlačeným hněvem. Nehodil sám ani jedi
ným kamenem, stačilo mu pomáhati těm, kteří ka
menovali. Pozoroval překvapen tohoto muže tak
klidného, který se ani nesnažil brániti se. Dopada
jící kameny rozdíraly jeho čelo, jeho rozpjaté ruce,
rozhalenou krvácející hruď, jeho poraněná bedra.
Nestenal, sotva se zachvěl pod ranami, síla jeho hla
su byla neporušená, když vznesl k Bohu modlitbu
šťastné oběti. Konečně zasažen smrtelnou ranou buď
do srdce, buď do hlavy, klesl na zemi do své krve,
jako na měkké lože ku spánku.“
„Jaká neohrožená zatvrzelost!“ myslil si asi Ša
vel. Proti nazaretskému bludu je nutna nemilosrdná
přísnost. A vzmáhal-li se v něm soucit, potlačil jej
jako slabost. Vrátil se domů a byl ještě pevnější ve
své nenávisti.
") „Zesnul“, pravi Skutkové apoštolů.
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Šavel a Církev.

Nejvyšší kněz Kaifáš, jakož i starší lidu soudili
jako on. Násilný čin volá po novém násilí. Štěpáno
vi učedníci nebo zbožní proselyté pohřbili15světce se
slavnostním smutkem, kterým ho oslavovali. Aby
přemohli tvrdošíjný blud, rozhodli se farizeové k je
ho soustavnému potlačování. Na počátku vlády
Caligulovy, v krátkém období, kdy Judea mohla
volněji vydechnouti, mezi odvoláním nenáviděného
místodržícího — jeho zapuzení znamenalo vítězství
nad Římem — a mezi příchodem nástupce, bylo sná
ze možno vykonati tento zákrok.
Pronásledování směřovalo soustavně proti Naza
rénům hellenistického původu; tito, jako Štěpán ne
bojácně zanedbávali chrám, ne-li Zákon. Dvanácte,
kteří byli zrozeni v Palestině a přesně zachovávali
mojžíšské předpisy, zůstali v Jerusalemě a nic ne
naznačuje, že by byli znepokojováni. Druzí se roz
ptýlili, nesouce s sebou Evangelium, které se roz
létlo po širém světě.
Můžeme již od toho okamžiku, nebo snad o něco
dříve zaznamenati založení křesťanství v Samaří,
Syrii a v Alexandrii? V Antiochii a v Damašku byl
již sbor křesťanů, poněvadž Šavel tam šel pronásle
dovat křesťany.
Jak se stalo, že Šavel, který při mučení Štěpánově
hrál úlohu statisty, pouhého strážce oděvu, objevuje
se po krátkém čase jako vyslanec židovské rady, ob
dařen vysokou policejní mocí, kterou vykonává jako
zuřivý nepřítel sekty nazarénské ? Jeho nadšení, jeho
prudké pronásledování se zajisté osvědčilo. Jeho
vůdcovské vlastnosti byly nápadné. V dobách hrůzy
mladí vždy vedou hnutí.
O ukrutností jeho boje mluví vypravovatel Skut
15)Tělo kamenovaného

mělo podle zákona viseti až do ve—

čera na šibenici. Skutkové apoštolští nepravi, že mrtvola Stě
pánova byla též takto poháněna.
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ků a oštolských s důrazem: zmiňuje se o ní třikrá
te." avel vstupoval do podezřelých domů, zatýkal
muže a ženy, vrhal je do žaláře, dal je bičovati, nu
til je, aby zapřeli svoji viru, neb je vedl do Jerusa
lema a před soudem trval na jejich potrestání.
Ve svých epištolách zmiňuje se Pavel čtyřikrát
o své minulosti pronasledovatele," nevraci se k ní
častěji, poněvadž všem sborům byla známa do všech
podrobností.
Píše Galatským: „Vždyť jste přece slyšeli o ně
kdejším životě mém v židovství, že jsem nad míru
pronásledoval církev Boží a ji hubil, a že jsem pro
spíval v židovství nad mnohé vrstevníky ve svém
národě, jsa úsilnějšim horlitelem pro podání od svých

otců přijatá“

Nemáme příčiny domnívati se, že snad Pavel po
patnácti nebo po dvaceti letech přeháněl svoji prud
kost, aby lépe dosvědčil, že se obrátil proti své vůli:
obrátil jsem se proti své vůli, bez jakékoliv zásluhy,
nic mne k tomu nepřipravilo.
Podivné je spíše lehké & nenuceně znění jeho do
znání; ani jediné slovo nedává tušiti, že vzpomínka
na jeho násilné činy by ho pronásledovala výčitka
mi svědomí. Později bude velmi prostě vysvětlovati
Timotheovi, proč mohl nalézti milost před Bohem:
„Díky vzdávám tomu, jenž mě posilnil, Kristu Je
žíši, Pánu našemu, že mě uznal za věrného, ustano—
viv mě ke službě, ač jsem byl dříve rouhačem a pro
nasledovatelem a násilníkem, ale došel jsem smilo
vání Božího, poněvadž jsem to činil z nevědomosti
v nevěře“
Šavlova zuřivost vyplývala tudíž z náboženské
horlivosti, poněvadž svoje náboženství považoval za
jedině pravé. Jeho ukrutností byly správně vysvět
leny ostrou větou Pascalovou:
16) Skutk. ap. VIII, 3; XXII, 4——5;XXVI, 9—11.
17)Gal. I, 13—14; 1. Kor. XII, 9; Filip. III, 6; I. Tim. I, 13.
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„Nikdy nekonáme zlo tak plně a vesele, jako když
je konáme podle svého svědomí.“
Je nutno však též pochopiti duši Zida v prvém sto
letí a posouditi, jaký byl svět ji obklopující.
Velice bychom se mýlili, kdybychom si představo
vali Izrael jako národ především krutý. Známky mi
losrdenství a něžnosti nejsou v jeho dějinách výjim
kou. K umírnění povahy jeho sloužilo toto přikázání
Boží:
„Protož milovati budeš Hospodina Boha svého
z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly
sve.“
Zásada laskavostí mírnila strach jeho národa před
Jahvem.
„Ano i na poušti viděl jsi, kterak nesl tebe Hospo
din Bůh tvůj, jako nosí člověk syna svého . . .“"
V rodinném životě svatý zákon vládl mezi otcem
a dětmi, mezi bratry & blízkými příbuznými. Byl to
zákon, vyžadující „obřízku srdcem“ čili dobrotu a
odpuštění. Než ještě poznali otce evangelického po
dobenství, vzpomínali na Ezaua, objímajícího slabé
ho a pokorného Jakoba, na Josefa, smiřujícího se
s nehodnými bratry, na Davida, oplakávajícího smrt
bídného Absolona a volajícího: „Synu můj, Absolo
ne, synu můj, synu můj Absolone! O kdybych byl
umřel za tebe, Absolone synu můj, synu můj!“
Podle zákona Mojžíšova musili soudcové býti spra
vedliví k cizinci jako k Hebreovi, k malému jako
k velkému, aniž přijímali osob, musili souditi jako
by to byl „Boží soud“.20Když se dávali do války s ne
přátelským městem, dříve než na ně hnali útokem,
musili mu „podati pokoje“.21 Sem náležel též záva
zek míti celý měsíc v úctě zajatou ženu."
1") V.
") V.
'") V.
91)V.
") V.

Mojžíšova
Mojžíšova
Mojžíšova
Mojžíšova
Mojžíšova

I, 31.

X, 16.
I, 17.
XX, 10—11.
XXI, 11—14.
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Mojžíš zakazoval vydati služebníka pánu jeho, kte
rému byl utekl,'-'3a podržeti déle jednoho dne zastave
nou věc.'-'"Příkazoval bohatým, aby otevřeli svou ruku
nuzným a nechali sirotkům & vdovám nějaké olivy
na olivových stromech a několik hroznů na vini
cích.“ Učil též milosrdenství ke zvířatům: .,Když
bys našel hnízdo ptačí před sebou na cestě, na jakém
koli stromu anebo na zemi s mladými neb vejci a
matka seděla. by na mladých aneb na vejcích: ne
vezmeš matky s mladými.“26Josef, který chválí lid
skost zákona židovského, poznamenává, že zakazo
val zabíjeti zvířata, „vstoupí-li jako prosící do do
mu“.'7
Národ, v němž vznikly a kterýž pochopil aspoň
formální smysl Písně písní, žalmů, knihy proroků,
nemohl nepochopiti jemnost i prudkost lidské neb
božské lásky. Žádný jiný národ necítil mocněji, že

láska jest milosrdenství.
' Mohli však Židé uniknouti zakořeněné tvrdosti ce
lého semitského Orientu? Myslíme-lina assyrské ty
rany, na rituelní ohavnosti, o nichž svědčí skulptury
& nápisy v těchto zemích, můžeme se sotva diviti,
vidíme-li, že Izrael ve válkách proti hrozným souse
dům hubí ve městech muže, ženy a děti, zapaluje do
my & zanechává za sebou pouze spáleniště a hrů
zu. Hebreové věděli, co je čeká, zachovají-li modlo

služebníky; vykonávali na nich spravedlivý trest
Jahveův a pak tím, že je vyhubili, chránili se před je
jich obávanými bohy.
Izrael musil býti fanatickým, sice by byl podlehl
a s ním smlouva s Bohem, svědectví o jediné pra
vém Bohu. Izrael věděl, že je vyvolen mezi všemi ná
rody, jeho hrdost na tuto výsadu byla nezkrotná.
'") V. Mojžíšova XXIII, 15.
'") V. Mojžíšova XXIV, 12—13.
25)V. Mojžíšova XXIV, 21.
'X')V, Mojžíšova XXII, 6.

2")Proti Apiovi, svazek II, kap. 6.
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Zádná šlechtická pýcha nemohla se nikdy srovná
vati s hrdostí Židů. Veliká pýcha, která se považuje
za oprávněnou, stává se krutou, je-li uražena. Proti
neúprosným výrokům Zidů jsou výroky španělských
hidalgů slabé.
Země, kde se usídlili, je přes své úrodné části tvr
dá jako její podnebí.
Země hlubokých údolí a příkrých hor, těžce pří
stupná od moře, země odpuzující cizince. Šest měsí
ců léta bez deště a zima dosti krutá. Vesnice na
úbočích hor se podobají hromadám kamení. Na žád
ném místě na světě nevládne kámen tak neúprosně;
tím se vysvětluje, že kamenování je trestem speciel
ně židovským. Pod hromadami křemene jest nám
hledati kosti kamenovaného. Neznám nic tak žalost
ného, zvláště na podzim, jako sestup z Jerusalema
do Jericha; hrboly pusté země a opět hrboly pusté
země, tu a tam obrostlé tmím nebo šedivé jako ma
lomocenství, poseté sivými nabubřelinami nad za
rudlou strží, jejíž skály čnějí a zejí jako hrdla žíz—
nivých zvířat.
Takové kraje mohly vyhovovati jen lupičům nebo
stroze přísným kmenům, nepřístupným vůči všemu,
co porušuje mravy a zásady společnosti. Zákon Moj
žíšův je uzavřel do ohrady předpisů a zvyků &vnutil
jim malicherný strach před poskvrněním. Zádal od
těchto hrabivých sedláků, aby obětovali svůj do
bytek, oběti, kterých bylo v některé dny bez počtu."
Při velikých slavnostech nádvoří před chrámem se
proměnilo v ohromné jatky, nářek porážených zvířat
přehlušoval hlasy kněží, kteří se stali neúnavnými
řezníky. Leviti musili někdy vystupovati na stolice,
aby uchránili nohy před proudy valící se krve."
2")Při posvěcení chrámu Šalomounova vypočítává Parall
pomenon II, 7, 5, že byla obětována oběť dvaadvaceti tisíců
volů a sto dvaceti tisíc beranů. Při téže ceremonii mluví Jo
sef (Židovské starožitnosti) o dvanácti tisících telatech & sto
dvaceti tisících jehňatech.
") Viz M. Mamas, Miriam str. 220.

39

Když v jitřní čas svátku Kippuru, v době velkých
říjnových postů, vzkládali ruce na kozla, skládajíce
na něho hříchy lidu, všichni přítomní na něho pli
vali a píchali ho trny.30 Hlava jeho byla ovázána ru
dou vlněnou látkou, potom ho kněží vyhnali ranami
bičem na opuštěné místo za městem. Tam mu strhli
kůži se hřbetu, kterou rozmetali po houštinách, a
hodili kozla do propasti. Vzpamatoval-li se, nikdo
mu nedal potravy, zalezl do díry jako zatracenec, aby
tam pošel.
Pro nás jsou tyto smírné oběti krutostí, ale přece
ne v té míře jako oběti modloslužebníků, kteří na
hranici obětovali Molochu své syny nebo v šílenství
veřejně se mrzačili jako kněží Kybeliní. Vyzývaly
Židy k pokání, připomínajíce jim tresty, kterými
Jahve stíhal jejich bezbožné neb smilné předky. Na
značovaly dobrovolnou a dokonalou oběť zástup
nou, Krista rozdrásaného trny, poplivaného a zbičo
vaného. Ale v duších hrubých vydráždily krvežízni
vost, jakýsi druh chlípného vzrušení, které se zvrhlo
v opojení z prolévání krve.
Podrobení byvše nespravedlivým pánům, Židé se
skloněnou sice páteří uvažovali o kruté odplatě.
Dotkl-li se někdo jejich kultu nebo jejich zákona,
vzepřelí se mu divoce a jejich odveta byla neúpros
ná. Když Antiochíus Epifanes se chystal helleniso
vati Jerusalem a postaviti do chrámu sochu Zevovu,
když zapověděl obřízku, farizeové tvrdošíjně na tom
stáli, aby narození byli obřezáváni. Všichni, kteří
byli udání, byli mrskáni metlami, zmrzačení a ukři
žování, kati škrtili děti a jejich mrtvoly pověsili na
krk ukřižovanýmf" Když Herodes dal připevniti na
bránu chrámovou zlatého orla, dva zákoníci Judas
a Matouš jej strhli v pravé poledne před shromáž
děným lidem a rozbili jej sekerou. Když byli jati,
30)Viz t. zv. epištolu Barnabášovu. Místo o kozlu jest citát,
jehož původ není znám.
31)Josef: Zidovské starožitnosti kn. XII, 7.
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ospravedlnili svůj násilný čin jediným důvodem:
„Pomstili jsme pohanu učiněnou Bohu a cti zákona,
jehož jsme učedníky.“ Aby bylo rozpoutáno divoké
vzbouření, stačilo, když Pilát projevil úmysl, že ne
chá ulicemi Jerusalema nésti vojenské korouhve
s obrazem Caesarovým? Caligula, který chtěl po
staviti do chrámu svoji sochu jako „nového Jupite
ra“, div že nevzbouřil celou Judeu proti Římu.
Čím více poznával židovský národ, že je utlačován
hellenismemťa tím více pod nátlakem římské domýš
livosti a loupeživosti vzrůstal duch vzpoury v Izrae
li. Saduceové, měšťáci a skeptikové, kteří se podo
bali dnešním radikálům, nepřístupní farizeové, ze
lotové & osvícení demagogové, vzájemně se mezi se
bou nenáviděli. Ozbrojené bandy a loupeživá přepa
dání se množila. Velekněží měli v žoldu buřiče, kteří
vyvolávali hádky; posílali je do stodol pro desátky,
které náležely obětujícím kněžím, „z nichž někteří
byli tak chudí, že umírali hladem“.“ Najatí vrahové
přicházeli o svátcích do Jerusalema, skrývajíce dýky
pod svými plášti.
Probodávali lidi uprostřed obřadů a vidouce je
padati mrtvé, skláněli se nad nimi, jako by jim po
máhali, chtějíce tak uniknouti podezření.35
Surovost mravů a rozdrážděnost povah dosáhly
již nejvyššího stupně, což konečně vedlo k heroickým
ukrutnostem při obležení Jerusalema a k hrůzám
v Massadě. Josef, vzdělaný muž, vypravuje jako ně
co zcela přirozeného, jak jednal se vzbouřencem
v Tiberiadě. Ten k němu prostě přistoupil a žádal na
něm částku, kterou mu nedluhoval.
„Nechal jsem ho mrskati metlami, dal jsem mu
32)Josef: Zidovské starožitnosti kn. XVIII. 4.
33)Za Caliguly Řekové povraždili v pogromech v Alexan
drii podle udání Josefova padesát tisíc Zidů, což bylo podně
tem k poselství k císaři, vedenému Filonem.
=")Josef: Zidovské starožitnosti kn. XX, 6.
3-5)Josef: Zid. starož. XX, 7 & Eusebius: Cirkevní dějiny

II, XX.
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useknouti ruku, kterou mu upevnili na krku, a v tom
stavu jsem ho propustil.“3'
Později vyzval vzbouřence, aby si mečem sám
usekl levou ruku. Muž splnil ihned rozkaz.
Šavel ve svém pronásledování Nazarenů se tedy
choval po způsobu přísného příslušníka sekty fari
zeů. Přispívala k tomu ještě prudkost jeho mládí &
pýcha, že bojuje pro věc spravedlivou. Není pochyby,
že zároveň poslouchal ponoukání ďábelského. Poz
ději o tom pravil: „Neboť bojování naše není proti
krvi a tělu, nýbrž proti knížectvím a mocnostem,
proti světovládcům této temnosti, proti duchům
zlým v povětří.“37Mocnosti zdola ho vyzbrojily svou
zuřivosti. Vyvolily ho jako dokonalý prostředek k vy
hubení křesťanů.
Ostatně se domníval, že zná život Ježíšův & jeho
učení; vykládal je bez pochopení jako „člověk těles
ný“; učení toto mu bylo pohoršením a pobuřovalo
ho. Byl farizeem, a Ježíš svým úsudkem rozdrtil po

výšenost a pokrytectví farizeů.
Izrael očekával Mesiáše, který se pomstí jeho utla
čovatelům a podrobí mu celý svět. Isajáš hlásal:
„! bude knížectví na rameni jeho.“ Toto proroctví,
špatně pochopené a rozšířené v lidu, nalezlo sluchu
i u Římanů.“ Ježíš zklamav pozemské naděje Izrae
le, zdál se býti nepřítelem, který musí býti zničen
v osobách učedníků, nepravých proroků, kteří se rou
hali věčnosti Zákona &budoucnosti svatého národa.
Kde by zůstalo jeho vyvolení, kdyby všichni národo
vé byli povoláni kralovati? Pronásleduje Galilejské,
domníval se Šavel, že „tím Bohu slouží“." Popíralo
se, že by je byl mohl vyštvat z Palestiny až do Syrie.
Ale v období nepokojů spěchala židovská rada, aby
30) Zivot, kap. 24.
37)Efeským VI, 12.

'") Tacitus: Dějiny 13; Suetonius: Vespasianus IV.
al') Ano přichází hodina, že každý, kdož vás zabije, bude se
domnívati, že tím Bohu slouži (Jan XVI, 2).
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opět dosáhla své soudcovské moci, kterou tak žárli
vě pro sebe žádala. Syrie náležela v té době králi
Arétovi, tchánovi Heroda tetrarchy, a Zidé, jak ví
me od samého Pavla, měli velmi dobré styky s Aré
tou.m Skutečně, všude, kde žila židovská obec, vy
slanec židovské rady vykonával právo policejní.
Každý pronásledovatel se stane pronásledovaným.
V představě, že jeho oběti by mu mohly uniknouti,
nespí více. Aby rozmnožil seznam pronásledovaných,
nemá nikdy dosti vyzvědačů. Osudově se jeho proná
sledování tak rozšíří, že postrachem utvoří před se
bou prázdnotu. Proto nalézáme Šavla s průvodem
policistů na cestě do Damašku, „soptícího hrozbou a
vraždou“, chvějícího se žádostivostí, aby zničil cír
kev, která se domnívala býti bezpečnou.
Dříve však než se k němu připojíme na žhoucí ces
stě, kde se sešel s Kristem, musíme lépe poznati a
pochopiti základní rysy jeho povahy.
Kdo byl Šavel ?

On sám nám odpovídá na tuto otázku. Sestavil
seznam svých občanských hodností, svých šlechtic
kých titulů židovských, aby je pohrdavým škrtnu
tím ihned vymazal.
„Vidí-li se komu jinému skládati důvěru v těle, já.
tím spíše, byv obřezán osmého dne, jsa z rodu Izra
elova, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, co
do zákona byv farizejem.““
Dnes bychom shledali tento popis poněkud nepřes
m) V Damašku etnarcha krále Aréty ostříhal města Da
mašku, aby mne zajal (II. Korinth. X1, 32). Juster (sv. II.
str. 134—139) považuje za nejistou, avšak za možnou opráv
něnost vysoké rady židovské vně Palestiny, poněvadž Hero
des měl právo dáti si římskými úřady vydati provinilce, uprch
lé do ciziny. Toto právo mohlo býti Herodem předáno židovské
radě. zvláště pokud se týče zločinů náboženských.
“) Filipen. III, 5—6.
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ným. Ale přece je důležité, dovíme-li se, že Pavel je
Hebrej z Hebrejů, z pokolení Benjaminova a farizej.
Narozen mimo Palestinu, musil tím více vyzdvi
hovati čistotu svých předků a dosvědčovati, že dě
kuje židovstvu za vše, čím byl. Opíral se však o ji
nou přednost: jeho rodina byla z pokolení Benjami
nova, které při náboženských průvodech chodilo
v čele, neboť prvé přešlo Rudé moře, z pokolení Ben
jaminova, které po velkém zajetí samo s pokolením
Judovým znovu vystavělo hradby sionské.u To ne
bylo vše; jako farizej náležel k vyšší kastě asi jako
řeholníci jsou výše než prostí laikové. Farizeové se
sami stavěli nad ostatní Židy. Oni sami znali vyso
kou vědu a byli ctnostní a bez úhony. Možno se lí
biti Hospodinu, když se nezná celý Zákon? Vychlou
balí se, že badají dnem i nocí a čím více zužovali
předpisy Zákona, čím více přiostřovali jeho pokuty,
tím více se cenili před Bohem.

Theokratická pýcha Šavlova byla asi nesmírná.
Když se obrátil, poznal, že pýcha krve jest ubohá je
šitnost, věc, „která se hází psům“.“ Omluvme ho ny
ní; nikdy žádný národ nemohl tak ospravedlniti svůj
slavný původ jako Izrael. Byl to jediný národ vyvo
lený Všemohoucim, vedený jím samým v slávě jakož
i v ponížení, aby zachoval podstatné pravdy a símě,
z něhož měl vzíti na se tělo Bůh-člověk.
Když přišel Mesiáš, mohl židovský národ zemříti
jako keř na poušti, jakmile z jeho vrcholu vykvetl
nachový květ. Přečkal jej jako svědek; vědomí jeho
božského poslání ho obdařilo takovou silou, že zů
stal i ve svém úpadku národem královským. Co mu
na tom záleží, že byl během století napájen pohaně
ními jako vodou? Zachovává přece v ústech svých
chut vína Pánů, a proto nikdy o sobě nepochybo
val. Tato houževnatá víra jej předurčila k vládě nad
“) Ezdráš I, 5.
03)Filipenským II, 8. To jest přesný smysl prudkého slova
skybala, kterého užívá..
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národy a nyní je učinil všechny „podnoží nohou
svých“.
V Jerusalemě jednoho pátku, kolem čtvrté hodiny,
v době, kdy zbožní Izraelité jdou zapálit své svíce
na zdi nářku a zpívati žalmy, zpozoroval jsem malé
ho hrbáčka, který nadýmal hruď, zatím co šeptal
modlitby, a kýval sebou, drže knihu v ruce s výra
zem uspokojení skorem vyzývavým. Řekl jsem si:
„E'hle, Šavel!“
ídovská hrdost v Šavloví byla zdvojnásobena po
výšenosti farizea. Pro tuto povýšenost měl Ježíš jen
hrozná slova. Obžalovací řeč, kterou stručně podává
Matouš (kap. 23), jest nádherným obrazem této
kasty a mimo to tepe každé povyšování se nad ostat
ní členy lidské společnosti. Farizeové jednají pouze
proto, aby byli vidění, roztahují modlitební řeménky
své, prodlužují třásně svých rouch. Milují čestná lůž
ka při hostinách, čestná místa v synagogách. Chtějí
býti zdravení na veřejných místech a aby na ně bylo
voláno: „Rabbi, rabbi! . . .“
Šavel se mohl chlubiti, že náleží do takové vážené
židovské rodiny. Jeho otec však nebyl Hebrejem z Ju
dey, ale hellenistou, usazeným dosti dlouhou dobu
v cizině, měl titul římského měšťana a jeho syn jej
zdědil.

Tarsus však není jmenován ani jednou v epišto
lách. Ve Skutcích apoštolských praví Pavel" — &
praví to aramejsky — „Já jsem žid, jenž jsem se
narodil v Tarsu cilicijském.“
Tarsus leží nedaleko moře 11východu jediné silni
ce, po níž karavany, přicházející z Malé Asie, pro
cházely řadou cilických soutěsek, a byl tehdy z nej
větších měst v Orientě. Nádherná a rozlehlá rovina
cilická s bohatstvím bavlny a obilí připomínala by
“) Skutk. ap. XXII, 3. Měl asi již od svého dětství dvě jmé
na, jedno židovské Savel & druhé římské s řeckou koncovkou
Paulos.
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Egypt, kdyby nebylo úbočí Tauru, jehož hřebeny,
pokryté mraky, uzavírají město od západu.
Jako styčný bod mezi vnitřní Asii a pobřežím (po
Cydnu pluly lodi Středozemního moře až k jeho pří
stavištím) byl Tarsus místem, kde splývalo něko
lik civilisací. Hellada tam vtiskla svůj ráz na prvky
kultury assyrské, perské a foinické. Tarsické pení
ze měly často obraz Baala, zpodobeného jako Zeva
s orlem po straně.“ V Tarsu snoubila se řecká ele
gance s obřadností a rozkošnictvím starého Orientu.
Zde očekávala Kleopatra Antonia na zlaté přídi své
galéry pod hedvábnými navoněnými plachtami. Když
Pavel cituje Korinthským řecké přísloví:“
„Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme,“ vzpomíná
asi assyrského nápisu na soše Sardanapalově, která
stála nedaleko Tarsu, na oné soše, jejíž prsty jako
by luskaly:
„Poutníče, jez a pij, raduj se, vše ostatní nemá
ceny.“"
Obyvatelé Tarsu měli v neobyčejném stupni vyvi
nutou vlastnost, společnou Orientálcům, totiž nadání
učiti se řečem a bez přípravy mluviti. Školy v Tarsu
posílaly do Říma učitele řeči & filosofy. Kvetl tam
stoicismus.
Na březích Cydnu vyhlášené gymnasium seskupo
valo nejlepší učitele. Navštěvoval je Šavel ve svém
dětství? Učil se řečtině v židovské škole u synagogy
nebo s vychovatelem v domě svého otce? Pro nás
je podstatné to, že znal dokonale řeč ideí, jazyk,
kterým mohl nejlépe po celém světě hlásati své uče
ní. Kdyby se byl narodil v Jerusalemě, nebyl by znal
řecky nebo velmi špatně, rabíni zapovídali hochům
45)Viz Ramsay: The Cities of Paul str. 129.
“) I. Kor. XV, 32. Toto přísloví se nalézá v Menandrově

Thgiglě,
V e . ale bylo již v Isajáši XXII, 13, z0 něhož je asi Pavel
y") Strabon XIV, 5. Ještě dnes je viděti v Tarsu mohutná
stavba s neobyčejně silnými zdmi, která. je označována jako

náhrobek Sardanapalův.

46

učiti se řečtině, leč — jak posměšně říkali — „když
není den ani noc“.'a Ve své nedůvěře považovali řeč
tinu za prostředek k rozšiřování pohanské lži; kdo
koli ssál med hellenských bájí, shledával pravdu
Písma svatého hořkou.
Lépe ještě než řečtinu zapamatoval si Šavel to,
čemu učili všechny malé Hebrey, totiž osmnáct
blahořečení Amidy a zpěv žalmů Hallelu. Viděl
v synagoze, jak lektor běře ze skříně pouzdro, ob
sahující svitky Zákona, a viděl svého otce, jak kaž
dého pátku večer rozsvěcuje lampy sabatu.
Dostalo se mu též počátků vyučování řemeslu. Ví
me ze Skutků apoštolů, že dělal stany.“ Nic nedo

kazuje,
jeho dobrý
otec bž id
býval
řemeslníkem.
zá
koníků, že
každý
má uměti
některé Podle
řemeslo,
a proslulý Šammai si rád zastrkoval za ucho tesař
skou třísku.
Šavel uměl vyráběti černé stany z kozích chlupů,
v nichž se ještě dnes chrání cilicijští pastýři před
větrem a nepohodou. V předměstí Tarsu viděl jsem
řemeslníky tkáti stany nejprostším způsobem, který
se asi nezměnil od dob Pavlových.
Byli tři v kůlně po stranách otevřené, tři hubení
muži, poněkud již holohlaví, šedivějící, s tvářemi
asketickými. Prvý stál a uváděl v pohyb kolovrat,
z něhož visely dva konce motouzu. Z kožené kapsy,
připevněné na dělníkově zástěře, tahal jeden po dru
hém kozí chlupy, které točil kolem pohybujícího se
motouzu. Tak předl, jda pozpátku z nitra kůlny až
k. jejímu východu. U vchodu pustil celou nit &položil
ji vedle ostatních.
Jeho dva společníci pracovali sedíce na zemi na
ovčí kůži a nohy měli v díře. Každý z nich měl před
sebou veliký stav, nakloněný poněkud vzad. Tam
pustil osnovu, odsunul ji dřevěným nožem od dru
- “') Talmud Pea I; Josef (Zidovske starožitnosti XX, 18)
mluví o pohrdání Zidů studiem světských jazyků.
“) Skutky apoštolské XVIII, 3.
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hých nití, vsunul rychle člunek mezi napjaté nitě &
držel je; potom vytáhl osnovu a útek suchou ranou
svého nástroje, podobajícího se hřebenu z leštěného
dřeva, tvaru volského jha, opatřeného zuby.
Chápeme nyní, že Pavel, když celé hodiny pracoval
s tímto těžkým hřebenem, psal ztuhlou rukou,50 &
neomlouval se svýma špatnýma očima, které by ho
snad nutily, aby psal velká písmena. Psal jako řeme
slník, jehož prsty jsou neohebné od mávání velmi
těžkým předmětem.51

Od těchto řemeslníků v Tarsu jsem se dověděl ně
které podrobnosti, které mně umožňují popsati přes
ně některé okolnosti z Pavlova života. Jejich zaměst
nání je výnosné52a řekl bych, že bylo vždy výnosné.
Takto Pavel vydělal na své potřeby a na potřeby
nuzných, aniž někoho obtěžoval. Mohl v hojnosti
plniti zásadu Pána Ježíše: „Blaženější jest dáti nežli
bráti.“53 Dověděl jsem se mimo to od těchto pozdních
druhů apoštolových — znali jeho jméno? — že pra
cují, jako on pracoval, ve dne v noci.“ Spali na pyt
lích; možno, že to Pavel také dělal. Ale jejich práce,
tak jednotvárná a mechanická, ponechala jejich du
chu plnou volnost, když měli chuť zamysliti se nad
něčím; a Pavel jistě, aniž přerušil svoji práci, mys
lil na církevní shromáždění a kázal svému okolí.
V onom věku, kdy byl pouze ze záliby učedníkem,
ani nepomyslil, že tkaním kozích chlupů se připra
vuje na svůj apoštolát. Spíše byl tehdy zaujat stu
diem Písma a moudrými výroky rabínů.
Jeho otec si přál, aby dokončil své vzdělání jako
farizeus a zákoník. Kolem dvanáctého roku vyko
nal jako všichni židovští mladíci rituální pouť do
50) Galat. VI, 11.

51)Tento nástroj váží skoro dvě kila.
5-')Vydělají za den 50—60 franků.
lm)Skutky apoštolské XX, 35.
t") I. Tessalon. II, 9. Ve dne i v noci pracujice, abychom ne
obtížili nikoho z vás; a I. Kor. IV, 12: A lopotime se pracujíce

rukama svýma.
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Jerusalema. Vezmeme-li doslovně, co praví Židům55
o své výchově, pak vyrostl ve svatém městě. Dodává
však: „u nohou Gamalielových byl jsem vzdělán“.
Byl by ho slavný rabbi přijal za svého posluchače,

kdyby nebyl již dosáhl zralosti studujícího?
Rádi si představujeme Šavla, sedícího u nohou
mistrových s koleny mezi skříženýma rukama, podo
bajícího se mladým moslemínům, kteří v mešitě mlč
ky zahloubáni obklopují imama, zrak plný vytržení,
zatím co zákoník za malým stolkem mluví s proroc
kým ohněm.
Výchova židovského studenta se může srovnati se
životem seminaristy v uzavřeném duchovním světě.
Vědění, které přijímal, vztahovalo se na Písmo a
na Zákon. Musil znáti důkladně Pentateuch, čísti pro
roky a státi se vykladačem a theologem. Četl též
esoterické spisy, jako knihu Enochovu a Nanebe
vzetí Mojžíšova“
Zidovská exegese si líbovala v nepředvídaných zá
věrech, připínala k textům alegorie, paradoxní &
kroucenou dialektiku.
„Svatý (budiž pochválen) učinil ve formě Adamo
vě všechny lidi země a nikdo se nepodobá druhému.
Proto si každý má říci, že svět byl stvořen pro ně
ho . . .“

„Bůh učinil u člověka tři rozdílné věci: tvář, aby
zabránil zmatkům, myšlenku, aby zabránil krádežím,
hlas, aby (v noci) zabránil nezákonnému spojení.“37
Písmo bylo přímo zatopeno výklady Zákona. Za
pamatovati si bez poznámek — poněvadž bylo za
povězeno zaznamenávati rozhodnutí rabínů — vše
chny případy, o kterých se Zákon zmiňuje, odporující
si rozhodnutí, možnosti, které obsahuje, to byla tak
spletitá práce jako naučiti se velké čínské abecedě.
55)Skutk. apošt. XXII, 3. Výraz, kterého používa, znamená
doslovně: žlven ve vzrůstu.
Im)Viz Lagrange: Le Messianisme chez les Juifs.
57)Baba Bathra.

Žádné jednání nesmělo býti vykonáno, aby nebyl
Bůh chválen, a každé chválení vyžadovalo zvláštní
formule. U stolu se nevyslovovala tatáž slova, když
se žehnala řípa, nakrájená na malé kousky, jako když
se žehnala řípa, nakrájená na velké kusy.55Před pi
tím si farizeové umývali prsty. Ale podle Šamaje
musili se nejdříve omývati a potom nalíti vodu do ka
licha; podle Hillela musili nalíti vodu před umytím.
A potom bylo nekonečné hádání o poskvrnění,
o tom, co je dovoleno neb zakázáno v den sabbatu.“
Dále bylo kasuisticky pojednáváno o škodách, které
mají býti trestány neb nikoli:
„Když kohout létající s jednoho místa na druhé
svým dotykem způsobí škodu, je majitel odpověden
za celou škodu. Je-li však způsobena škoda větrem
křídel, musi majitel platiti pouze polovinu škody.“"o
„Dva oslové jdou za sebou; jeden klouzne a pad
ne, potom přijde druhý, narazí na něho a padne též;
konečně přijde třetí a narazí též a padne; majitel
prvého musí platiti vzniklou škodu druhému a druhý
třetímu.““
„Udeří-li a poraní-li muž svého otce neb matku ne
bo poraní-li někoho v den sabbatu, neplati ničeho, po
něvadž je odsouzen k smrti. Poraní-li muž svého slu
hu pohanu, není odsouzen k placení.“52
Potom se již nebudeme diviti, že Pavlova logika
obsahuje stopy mudrování, a sledujeme-li jeho myš
lenky, sklon k náhlému obratu.63 Událost zazname
naná Talmudem o rabbim Gamalielovi, jeho učiteli,
50)Viz Mamas, Miriam, str. 26.
“) Je nutno vzpomenouti na hádku mezi Hillelem & Sa
majem o tom důležitém bodu, může-li se v den sváteční jisti
vejce snesené v týž den?
60) Baba Gama.
61)Baba Gama.
6*) Baba Gama.

63)Též různorodé citáty neb ty, jež navlékaji text na text,
jsou upomínkou na methody rabínů. Viz Prat: Théologie de
saint Paul I, str. 32—33.
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prozrazuje, je-li pravdivá, zchytralou ironii sofisty,
který má na vše odpověď:
„Rabbi Gamaliel se šel koupat do Acca, do lázní,
náležejících bohyni Afroditě (chrám této bohyně,
její kněží a ostatní sloužící byli vydržování z výnosu
těchto lázní). Pohan jménem Proclus ben Filosofos
se ho tázal, jak si může dovoliti koupati se v domě,
zuje užívati věcí zasvěcených službě pohanských mo
del. Když opustil lázeň, rabbi Gamaliel odpověděl:
»Nevstupuji do hájemství bohyně, ona vstupuje do
mého; lázně nebyly vystavěny ku poctě Afrodity,
ona spíše slouží k ozdobě lázním.<<““
Gamaliel jako jeho předek Hillel se vyznamená

val poměrně širokým rozhledem, s nímž mírnil tvr
dou a jízlivou kasuistiku Šamajovu. Mezi farizey
představoval liberální školu. Reč, kterou promluvil
v židovské radě o apoštolech, ukazuje na podivný
sklon ponechati vše prozřetelnosti osudu: „Proto co
se týká záležitosti nynější, pravím vám: Upusťte od
těchto lidí a nechte je, neboť je-li z lidí záměr ten
nebo to dílo, rozpadne se; je-li však od Boha, nebu
dete moci je zrušiti; abyste snad nebyli shledání
jako odbojní Bohu.“w
Domnívali se, že vnuknutím božím byl veden k této
vyhýbavé politice. Tradice ho líčí jako tajného křes
ťana.“
Ať jest tomu jakkoli, mezi ním a Šavlem vznikl
rozpor. Zde je učitel umíměný, povolný, theoretik
shovívavosti, a jeho žák jedná v odporu proti jeho
učení, jako jakobíni z r. 1793 jednali zcela proti zá
sadám takového Neckera nebo Montesquieua.
“) Aboda Zara.
65) Skutk. apošt. V, 38, 39.

“) Recognitiones, apokryfická kniha, obsahujici bludná uče
ní, datující z II. stoleti, pravi o něm: „Gamallel, kníže, byl
tajně naším bratrem.“ O legendě o Gamalielovl viz Lagrange:
Saint Etienne et son sanctuaire, str. 42—59.
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Bylo by ztrátou času zabývati se tímto problémem,
jako rozhodovati o tom, byl-li Pavel rabínem či ni
koli. Stává se velmi často, že žáci jsou protivníky
svých učitelů, jako syn bývá negaci svého otce. Ga
maliel měl fanatického a křesťanům nepřátelského
syna. Pavel byl ve svém mládí velice nezávislý. Jsa
nakloněn k výstřednostem, sledoval ve“své nenávisti
prudkost své energie. Obdivoval vědění a vážnost
Gamalielovu, ale považoval jeho liberalismus za ne
bezpečný. Byl na omylu jako Žid?
Jedna domněnka se zdá nesmyslnou a strašlivou,
totiž, že by křesťanská víra byla bývala udušena ve
svém prvém vzrůstu. Pohlížíme-li na to čistě lidsky,
bylo by to bývalo možné, kdyby byla vypleněna dů
sledně a bez smilování. Ale císařové ji pronásledovali
soustavně až ve druhém a třetím století, kdy již by
lo pozdě přikročiti k jejímu úplnému vyhlazení. A
pronásledování Židů bylo opět jen krátké, občasné &
nerozhodné. Vyšší moc pracovala proti němu a
ochromovala je. Herodes mohl svázati Petra řetězy
mezi vojíny. Anděl se však dotkne řetězů, ony se
uvolní a železná brána vězení se sama otevře. A Ša
vel v okamžiku, kdy se domnívá, že zvítězil nad Je
žíšem Nazaretským, stává se jeho otrokem, „ná
dobou vyvolenou“.
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II.

ŠAVEL VIDOUCÍ.

Na cestě k Damašku.

Jest poledne; v tuto hodinu seděl Abraham u vcho
du do svého stanu a spatřil náhle státi před sebou tři
muže; v tuto hodinu se posadil unavený Ježíš u stud
nice a řekl ženě, vážící vodu: „Dej mi pití.“
Mrak prachu se pohybuje na cestě mezi skalami,
lesknoucími se jako homole soli. Do Damašku spěchá
karavana. Na úpatí bledě červených kopců se obje
vují zelené pruhy, vytryskující tam v dáli, odkud
vane severní vítr — ovocné zahrady, které obklopují
město. Karavana jest na cestě celý týden! Konečně
rozkoš blízkého cíle: čerstvá voda ve sžíravém vzdu
chu. Oslaři pohánějí osly; stíny velbloudů, nesoucích
zavazadla, se kývají rychleji na zaprášené silnici, je
již prach pálí do očí.
Obklopen žoldnéři, třímajícími obušky, Šavel stat
něji vykročil. Jest malé postavy,l ale prudký a roz
hodný a vykračuje si jako Cesar, vůdce, s tvářností,
jako by vedl armádu. Cítí břímě slunce na své hlavě ?
Tohoto království ohně, kterým prochází, této pouště,
jejíž skály jako by se chvěly pod nárazem paprsků,
sotva si všímá; jest to vše jen přelud marné nádhe
1) Apokryfy skutků Pavlových kap. III. utvořily o těles
ném vzhledu Pavlově legendu, jejiž některé rysy by mohly
býti skutečné: „(Onesiforus) viděl přicházeti malého muže
s holou hlavou a poněkud zahnutýma nohama, s vyčnívají
cimi koleny; měl podlouhlé oči, srostlá obočí a lehce zahnutý,
ušlechtilý nos.“
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ry. Spatřiv zdi Damašku, zdali vzpomněl, že toto
město, vlast Eleazarova, už za časů Abrahamových
bylo velikým karavanserajlem Orientu? Snad ano,
ale myšlenka, která se ho zmocňuje jako tyran, za
hání ve své horlivosti každou vzpomínku na minulé
vec1.

Ví, že v Damašku nazarénská církev působí pohor
šení svým drzým vzbouřením. Odtud může se vyro
jiti do Antiochie, ano až do Cilicie. Šavel na ně vloží
ruku a doví se jména těch odpadlíků; dopis s pečetí
Kaifášovou ho pověřuje úkolem zatknouti je. Pak
přivede je pevně spoutané do Jerusalema, kde židov—
ská rada ihned vyřkne nad nimi svůj přímý soud.
Šavel je šťasten jako divoký kanec, který se vrhá
na plot s jistotou, že jej prorazí. Zuřivá veselost
zrychluje jeho krok. Z jeho pohledu mluví posměch
vítěze ve chvíli, kdy drží svého nepřítele jako v kleš
tích.
Náhle jako blesk z bezmračné oblohy obklíčí ho
světlo a srazí na zemi. Vzdálený, ale hrozn' hlas,
velitelský jako hřímání hromu volá s výše: „ avlel“
Potom zblízka a tišeji, podobaje se výčitce, plné smi
lování, hlas opakuje „Šavle!“ Šavel otevřel oči, které
byl leknutím křečovitě zavřel, a spatřil před sebou
na silnici, uprostřed žáru slávy, někoho, kdo byl více
než člověk, Syna člověka, onoho, kterého viděli Eze
chiel a Daniel, oděného lněným rouchem, s tváří
planoucí jasněji nežli blesk a s pažemi podobajícími
se bílé spěži v tavící peci. Z jeho hlavy, z jeho pro
bodených dlaní, z jeho zářících nohou tryskaly ru
měnné plameny a on ukazuje Šavlovi na svém boku
rudou jizvu, způsobenou železným kopím.
Zmaten, padne Šavel na zemi a skryje svoji tvář
do prachu; cítí, že projeví-li se Neznámý ještě více,
bude tímto zjevením spálen na popel. Ale Pán ve své
věčné něžnosti se sklání k němu, aby mu položil otáz
ku. Táže se ho po jeho pohnutkách :
„Proč mě pronásleduješ?“
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Šavel neodpovídá: „V čem tě pronásledují? Vždyť
tě neznám!“ Bleskotným vnuknutím cítí, kdo je Ne
známý. Zatím co leží na zemi, světlo obklopující ho
zevně, vnikne do jeho nitra. Ohnivý dech se dotkne
jeho rtů a dodá mu sílu, aby promluvil.
Co odpoví? Bude to výkřik jeho bolesti a zkrou
šenosti? Nikoli! Chce věděti, a proto se táže:
„Kdo jsi, Pane ?“
Neslýchaná odvaha! Takové „nic“ se táže Všemo
houcnosti po jejím jménu. Šavel není ochoten bez
důvodu se podrobití. Jak to vyjadřuje celou Pavlovu
bytost! Náhlé probuzení inteligentní vůle, reakce lid-_
ského já, vůči samému Bohu! Oddá se Mu zcela,
poněvadž ho nazývá Pánem. Pán musí pouze dokázati
svoji totožnost. Jako Jakub bojoval s andělem, tak
Šavel bojuje, dokud zřejmě nepozná své porážky &
nepřizná se, že je poražen jen proto, že jeho Mistr
je silnější, ale poněvadž pochopil.
Neznámý ho uzná za hodna, aby mu oznámil své
jméno, mluví řečí aramejskou, které Ježíš jako Pa
vel obvykle užívá.
„Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ!“
Dvakrát praví ta slova: „Pronásleduješ mě.“ Soud
ce se projevuje zároveň jako oběť; obžalovává, ale
odpouští nesmírně. Šavel náhle vnímá pravdu, která
bude nadále posilou jeho duše. Kristus a jeho učed
níci jsou jedno. Je pronikán výčitkami svědomí, ale
přece oživován přemírou naděje. Něco nevypsatel
ného ho v okamžiku rozrušilo a proměnilo. Byl pln
nenávisti a nyní byl pojednou naplněn láskou. Za
zjevem, jehož se mohl dotknout, se mu objevuje ta
jemství. Ale toto zjevení ho nezklátilo v jeho vytrže
ní. Ihned se vzchopil, aby jednal:
„Pane, co chceš, abych činil?“ táže se v prosté po
slušnosti.
A Pán dí k němu:
„Vstaň a jdi do města, tam poví se tobě, co máš
činítí.“
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Šavel povstal, omráčen a jako otupělý. Zjev zmi
zel, a Pavel otevřev nyní oči neviděl ničeho. Zdálo
se mu, že má na očích černé šupiny. Tápal pod hoří
cím sluncem jako za noci; kde jsou jeho společníci?
Volá je. Temné hlasy mu odpovídají. Se svěšenou
hlavou nebo ležíce v prachu tito svědkové, ztuhlí
děsem, očekávali cosi neznámého — snad smrt. Hroz
né světlo i je povalilo na zemi; slyšeli hřímající hlas.
Někdo zde byl, neviděli však nikoho. Tato přítomnost

Neviditelného je ustrašila více než zjevení.
Plni zděšení pohlíželi na svého slepého vůdce. Jaký
anděl, jaký duch ho navštívil? Natahuje ruku jako
dítě, jako zajatec, jako žebrák s vyhaslýma očima,
kterého vedou po ulicích města.
A takto vstoupil Šavel do Damašku.
Zjevení trvalo jen několik okamžiků. Ale tento
zázrak byl a jest významnější událostí než stvoření
nějakého světa.
Vyjímaje vtělení & vzkříšení Kristovo, nepřihodilo
se nic většího v dějinách lidstva.
Skutky apoštolské2 zaznamenávají tuto událost na
třech místech. Rozdíly, které negativní kritika se
snaží zvětšiti, se týkají jednotlivostí a mohou se
snadno uvésti v souzvuk. V prvé zprávě „stáli spo
lečníci, ohromeni, slyšeli hlas, ale nikoho neviděli.“
V druhé zprávě viděli světlo, ale hlasu neslyšeli.
Třetí z ráva rozvádí slova Ježíšova. Když řekl:
„Šavle, Spavle, proč mě pronásleduješ,“ dodává:
„Tvrdo ti bude proti ostnu kopati.“
A dále:
„Avšak vstaň a postav se na nohy; neboť proto
jsem se tobě ukázal, abych tě učinil služebníkem &
svědkem těch věcí, které jsi viděl a pro které se ti
ukáží. Vysvobodím tě z lidu i z pohanů, ke kterým
tě posílám otevřít oči jejich, aby se obrátili od tmy
ke světlu, a z moci satanovy k Bohu, aby věrou ve
:) IX, 1_—9;XXII, 5—11; XXVI, 12—18.
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mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi zasvě
cenými.“
Zdá se, že Pavel ve třetí zprávě pojednává synthe—
ticky o slovech, která slyšel na cestě do Damašku,
i o těch, která obdržel skrze jiná zjevení a která mu
byla vypravována Ananiášem.
Ale jádro všech tří je totéž. Co je v nich podstat
ného, opakuje se beze změny.
Epištoly se velmi určitým způsobem zmiňují o se
tkání v Damašku.3 Pavel tak často ústně líčil tuto
událost, že nepovažoval za nutné opakovati ji ve
svých dopisech. Když však píše Korinthským:
„Nejsem apoštolem? Zdali jsem neviděl Krista Je
žíše, Pána našeho ?“ potvrzuje nezvratné svědectví
Skutků apoštolských. Viděl Pána, jako ho viděli apo
štolové po vzkříšení, to jest se stkvějícími se rana
mi, s tváří člověka, prozářeného pociťovanou přítom
ností Božské bytosti. Opovažuje-li se Pavel nazývati
sebe apoštolem, on poslední, který přišel pozdě, ne
dochůdče,' děje se tak proto, že se Ježíš ukázal ve
svém lidském těle jeho tělesnému zraku.
Pravost věcí se vnucuje historikovi jako něco,
o čem se nemůže pochybovati. Pouze její výklad
uvádí v rozpor křesťanské a skeptické vykladače.
Ježto pro pochybovače není vzkříšení a Kristus nebyl
Bohem, Pavel byl obětí halucinace; napřed byl ošá
len v nitru, potom promítl své představy navenek
tím, že vypravoval jiným, a tak se 31in s jeho věrou
v jediný celek.
Který racionalistický systém může vysvětliti tuto
stále trvající ilusi, o jejíž upřímnosti se nikdo ne
odváží pochybovati?
„Baur, který věnoval celý svůj život tomu, aby
z evangelia vymýtil zázraky, vyznává, že Pavlovo
obrácení vzdoruje veškeré historické, logické a psy
3) I. Kor. IX, 1; I. Kor. XV, 8; Gal. I, 12—17.

') Slovo, kterého užívá Pavel, znamená s krajním důrazem
plod, který žena porodí při předčasném porodu.
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chologícké analyse. Tím, že uznává jediný zázrak,
uznává všechny. Minul se cilem svého života.“5
Holsten toporně sestavuje řadu myšlenkových po
stupů, které přivedly Pavla k zázraku. Fixní idea pře
šla u něho v halucinací, ale to je geometrie pro
storu. Jeho hypothesa nepopírá pouze všechny
texty, ale posmívá se všem možnostem vnitřního
dění; řada pouček nevede člověka ku zjevení, které
až do své smrti bude považovati za skutečnost.
Pfleíderer předpokládá v duši Šavlově dvojí hnutí,
jedno, které ho popuzovalo proti Kristu, druhé, které
ho k němu táhlo. Jednoho krásného dne by bylo
druhé i bez vidění převládlo.
Renan se učinil směšným, vymyslív si, že rozho
dující příčinou vidění a změny Pavlovy byla nějaká
fysická nehoda.“ Oproti ujišťování apoštolovu přípi
suje mu výčitky svědomí, pochybnosti o dokonalo
sti Zákona.
I Loisy uznává, „že moderní kritika se zbytečně
namáhá, aby nalezla ve Skutcích apoštolů stopy
přecházejícího psychologického vývoje.“
Poněvadž chtěl za každou cenu uniknouti zázraku,
vymyslíl si málo originální román — směs z Holste
na, Pfleíderera a Renana, a bloudí sem a tam, aniž
něco vysvětlil.
„Jeho myšleni se proti jeho vůli naplnilo tím Kris
tem, protí němuž bojoval, a jednoho krásného dne
jeho myšlení mu Krista jaksi vnutílo halucinací dosti
silnou, aby zmátla jeho rozum, jeho vůli a podrobila
je doslovně dojmu jeho snu . . .“
5) Slova tato promluvil Landerer roku 1860 nad hrobem
Baurovým. (Viz Prat, Théologíe de saint Paul, sv. I. str. 47).
0) Měl, jak se zdá, zanícené oči, možno že počátek oční
choroby. . . Možno též, že prudký přechod ze žhavé roviny do
svěžího stínu zahrad vyvolal v chorobném a těžce otřeseném
organismu fanatického cestovatele záchvat choroby (les Apo
tres str. 179). Dodává tuto bezdůvodnou domněnku k textu:
„s nebe světlo nad slunce jasnější“. (Skutky apošt. XXV, 13):
„Neni nepravděpodobno, že náhle propukla bouře.“
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„Obrácení skrze vidění se zdá býti následkem ho
rečně práce a velkého vzrušení duchovního. Víra
Pavlova se asi vypracovala vášnivými rozpravami.
V daném okamžiku učinila skok, který není logickým
výsledkem uvažujícího pozorování, ale jakousi revo
lucí, skokem do víry mystické, který byl zaviněn
mozkovým stavem osoby a který spadá spíše do psy
chiatrie než do racionální a mravní psychologie.“
Jako Renan předpokládá Loisy u Šavla „jistý ne
dostatek důvěry v Zákon, v jeho dokonalost, v jeho
mravní působivost, v jeho přitažlivou moc vzhledem
k pohanům.“7

Historicky jsou tyto výklady v rozporu se Skutky
apoštolů, poněvadž tyto praví: „Šavel soptil ještě
hrozbou i vraždou.“ Jsou v rozporu též s Pavlovým
ujišťovánim Galatským, že před svým obrácením
byl horlivějším příslušníkem tradice farizeů než vů
bec kdy předtím.
Jsou tyto výklady aspoň pravděpodobné podle
možností mravního života? Vypravoval by se nám,
ovšem odezíraje od křesťanství, tento neobyčejný
případ: Muž rozhořčený bludem, který považoval za
neblahý, přijal poslání, aby jej zničil co možno
nejprudšími prostředky. Náhle by byl uchvácen na
dšením pro učení, které nenáviděl, a hlásal by je
ohnivě, moudře & přesvědčivě & nikdy by neochabl.
Zemřel by, aby dokázal, že věří tomu učení, a ten
to úplný obrat celého jeho života by se stal v době
kratší jedné minuty pouhým klamem smyslů.
Událost takto vyprávěná by nám připadala ohrom
nou a nepochopitelnou.
Samo o sobě není snadné dokázati klam smyslů.
Stane-li se něco takového, pak se utvoří domnělý
obraz tím směrem, kam byla obrácena obrazotvor
nost. Pavel považoval Ježíše za falešného proroka.
Dále ho nenáviděl, poněvadž zuřivě setrvával ve své
7) Commentaire des Actes str. 399.

59

úloze pronasledovatele. Kdyby byla vyvolala toto vi
dění utkvělá myšlenka jeho nenávisti, byl by spatřil
Krista v podobě hodné pohrdání, byl by slyšel slova
ohavná. Místo aby se pokořil a poslechl, byl by se
bránil uchvácení.
Kdyby býval trápen výčitkami svědomí, byl by je
násilně zapuzoval. Muž zdravého ducha se nedá „pod
robiti“ myšlenkou, kterou považuje za nesprávnou,
odporuje jí. Pavel byl povahy neustálého odporu. Li
toval jen jednou, že se stal křesťanem?
Je zřejmo, že, aby u něho bylo docíleno nezvrat
ného obratu, bylo třeba zevního otřesu, události ne
skonale vážné a nezapomenutelné.
„Horečné blouznění,“a které vymyslil Renan, údery
hromu, které Šavel považoval za hlas Kristův, jsou
dnes ubohými hypothesami. Renan aspoň uznal nut
nost otřesu přicházejícího zvenčí. Ale mluví-li nám
Loisy „o skoku, o přemetu mystické víry“, jsou to
eskamotérské kejkle, z nichž si můžeme vybrati jen
tohle: Pavel se obrátil, protože se obrátil.
Potměšilé slůvko „psychiatrie“ dává na srozumě
nou, že byl Pavel poloviční blázen, že jeho obrácení
nastalo následkem chorobné krise. Ale nádherná rov
nováha, kterou se vyznačuje jeho theologické myšle
ní, jakož i jeho apoštolský život, stačí vyvrátiti ta
ková podezření.
Snaha směšovati vnímání nadpřirozeného se sta
vem pathologickým bude vždy posledním útočištěm
učenců, kteří se octli v úzkých.
Jaká je pravděpodobnost domněnky, že jeho víra
se vypracovala při jeho vášnivých hádkách? Opak je
prakticky jistý. Čím více Šavel potíral sektu Gali
lejských, tím méně ji považoval za slučitelnou s tím
vším, co byl on, jako Loisy, čím více pokračoval ve
svém ničivém vysvětlování svatých textů, tím ne
přátelštěji se odvracel od víry. Ve svém zarputilém
8) Náhlé oslepení a horečně blouznění nezmenšilo sil.
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rozhodnutí zničiti Skutky apoštolské dochází Loisy
k tvrzení, že lidé, kteří doprovázeli sv. Pavla, jsou vy
myšleni." Vylučuje tyto nepříjemné svědky, jako by
v Orientu někdo cestoval bez doprovodu a zvláště
Šavel, úřední osoba, vykonávající soudní poslání
v úmyslu, aby přivedla zajatce.
Opustíme tyto ubohosti. Zjevení u Damašku do
voluje negativní kritice pouze jediné postavení: zů
stati pokornou před nevysvětlitelným, míti úctu před
výpovědmi svědků, jejichž moc se nikdy neztenčí.
Tento zázrak, úplná a náhlá změna duše přesahuje
Pavlovy dějiny. Vévodí nad dobami a národy jako
prokázané znamení milosrdenství Boha, který se sní
žuje k tomu, že hledá vzpou—zejícíse lidstvo na ces

tách, po nichž lidstvo před ním prchá.
Vše, co apoštol bude kdykoli moci kázati Židům &
pohanům — to jest nám — bude vyplývati z nepo
piratelného přesvědčení: Kristus vstal z mrtvých,
poněvadž jsem ho viděl, jako vidím vás.

0) Commentaires des Actes str. 400. Zdá se, že Loisy nezná.
vůbec Orientu; soudí podle úsudků jiných neb podle knih.
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III.

ŠAVLOVO POVOLÁNÍ.

Šavel zůstal v Damašku po tři dny, stižen jsa sle
potou. Nejedl, ani nepil.
Zbavilo ho zraku oslňující světlo? Můžeme spíše
věřiti, že tento neduh mu zůstal jako hmatatelné. sto
pa Boží přítomnosti. Cítil v tom asi velmi spravedlivý
trest a tázal se asi, nezůstane-li slepým po celý
svůj život. Jako se však podrobil zjevení — byl by
mu mohl až do konce odporovati — tak přijal své
pokořující neštěstí jako zkoušku plnou sladkosti. Ne
zasloužil věčné smrti, podílu bezbožných? Byl jako
Izrael, žalostný slepec. Co znamenal zevní život, když
v nitru spadl závoj! Pohled Kristův, jeho hlas, sláva
jeho osoby utkvěla v Pavlově nitru a byly mu po
těšením za ztracený vesmír.
Postil se po tři dny; třebas byl vyprahlý žízní, ani
kapka vody neosvěžila jeho rtů. Tiše se modlil.
Tři dny a tři noci o samotě s jedinečným vzneše
ným Obrazem. Radost z poznání a z lásky; vytržení
v pravdě, která se mu podává; výčitky, že se až do
tud tak hrozně mýlil.
Jaká byla tehdy hlubokost jeho rozjímání, nikdo,
i kdyby snad to byl Pavel někomu svěřil, toho po
něm neopakoval. Některá slova v epištolách nám
osvětlují cesty, po nichž se ubíraly pravděpodobně
jeho myšlenky.
Poznal Krista, Pána živých a Vítěze nad smrtí,
Syna Božího — kterým byl — „přijav způsobu slu
žebníka tím, že podobným se stal lidem. Ponížil sebe
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sama, stav se poslušným až k smrti, a to k smrti
kříže.“1 Zemřel za hříšníky.

Pavel praví: „Vždyť sotva za spravedlivého kdo
umírá; za dobrého totiž snad někdo se i odhodlá
umříti.“2

Miloval-li ho Pán až k smrti, ukázal-li se mu, jemu
bídnému, který ho nenáviděl, nestalo se tak proto,
aby ze všech sil přilnul k tajemství jeho přítomnosti
a následoval ho tak, jak ho následovali ti, které Pavel
pronásledoval? Na místě Pavel hned přísahal, že
„ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani moc
nosti, ani věci přítomné, ani budoucí, ani síla, ani
výška, ani hloubka, ani které stvoření jiné nebude ho
moci odloučiti od lásky Boží, která jest v Kristu Je
žíši, Pánu našem.“3
Obdržel v tomto okamžiku plné poznání vší prav
dy? V jiném zjevení v Damašku pravi k němu Ježíš:
„Nebo proto jsem se ukázal tobě, abych tě učinil
služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi uviděl a
pro které se ti ukáži.“
Vidění, která měl později, známost víry, kterouž
vyvinul i u samých apoštolů, pokračování inspirace
a konečně jeho vlastní zkušenosti, doplnily v něm
„jeho evangelium“. Pro tu chvíli mu stačilo pře
svědčení o věcech podstatných. K čemu mu bylo
třeba dokazovati věci, o nichž byl jist, že je viděl?
Na druhé straně utápěl se snad v bolesti nad svým
poblouzením? Vždyť potupil a rouhal se Svatému,
trápil ty, kteří Ho milovali. Oplakával jako Petr
ohromnou urážku, kterou by celý život nestačil smý
ti? Po dlouhých letech napíše Pavel Timotheovi:
„Ale došel jsem smilováni Božího, poněvadž jsem
to činil 2 nevědomosti v nevěřef“
Snížil se v pokoře, ale nebyl člověkem, který by
1) Filipenským II, 7—8.
') Riman. V, 7.
3) Riman. VIII, 38—39.
*) I. Tímot. 1, 13.
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se dlouho rozmělňoval výčitkami svého svědomí. Vý
čitky toť minulost, která stále trvá, ale Pavel smě
řoval k budoucnosti. Chválil prostě Boha za jeho
nádherné dílo, vykonané v jeho nevědomém srdci.
Byl překvapen, že se rázem stal tak prostým. Vše,
ano i pokání, bylo v jeho životě prosté.
Jedna myšlenka však působila asi obavy dialekti
kovi, Zidovi a obránci tradice, kteří v jeho osobě ještě
zbyli. Věřil, že Zákon je dokonalý, zlaté pravidlo bez
úhony, úmluva věčná. Každý, kdo by byl chtěl Zá
kon obnoviti, musil býti lhářem; učedníci Ježíšovi za
sloužili jeho nenávisti, pokud je považoval za nepřá
tele Zákona. Jaký bude napříště vztah mezi Záko
nem a jeho novou vírou? A poslání Izraele — co
z něho zbude, budou-li Židé dále popírati pravého
Mesiáše ?“
Šavel procházel ve své paměti osudy vyvoleného
národa. Dříve než Mojžíš vystoupil na horu Sinai,
aby přinesl napsaný Zákon, jiný Zákon ovládal pa
triarchy. Abraham nebyl ospravedlněn skutky, které
předpisoval Zákon, poněvadž přijal znamení úmluvy,
obřízku, když dříve uvěřil v zaslíbení. A sama jeho
víra v zaslíbení ho ospravedlňovala. Zákon tedy ne
byl nutný ke spasení?
Šavlovi bylo za těžko snižovat Zákon, když vyšel
od Boha; bylo by to možné, aby jej Bůh zavrhl?
Vzpomněl si však na slova, která věrní Kristovi opa
kovali po svém Mistru:
„Ani se neleje víno mladé do měchů starých.“
„Nová smlouva“, kterou oznámil prorok,“ to byl
zákon „smíření“, dokonalé odpuštění hříchů a nové
víno, dokonalá úlitba, to byla krev Vykupitelova.
Dříve to byla krev býků a kozlů, které Bůh více ne
žádal; jednou pro vždy oběť smírná očistila vše.
Jsou-li tím oběti skončen , bude chrám mrtvým
místem. Smrt chrámu — avel odmítal tu předsta
l*)Jeremiáš
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XXXI, 31—34.

vu; očekával, že se tam bude uctívati Bůh v duchu
a v pravdě.
Podrobí se Židé této změně? Vzpomněl na pokřik
Sanhedrinu proti Štěpánovi. Poznal mezi těmi kři
čícími svůj hlas a úpěnlivé volání mučedníka zaznělo
v jeho duši:
„Pane, nepokládej jim toho za hřích.“ Štěpán pro
sil za Šavla; jeho smrt byla přímluvou. Ach, kdyby
i on Šavel se mohl státi pro své bratry zavrženým —
cherem“ — a dobýti jim spásy u Boha!
Nikoli, Izrael nebude zavržen. Bůh nelituje svých
darů. Izraeli byl svěřen poklad slova Božího. Kris
tus z něho vyšel podle těla. Nebyl zavržen, poně
vadž i Šavel, nehodné nedochůdče, došel smilování.7
Když však většina Židů opovrhla darem světla —
a Šavel předvídal jejich nekajícnost — kdo zdědí
jejich výsadu? Bůh nebyl pouze Bohem izraelským,
stvořil všechny národy a vládl nad nimi. Abraham
věděl, že v jeho semeni budou všichni požehnání.
Jeho semenem nebyl celý Izrael, nýbrž květ ze kme
ne Jesse, o němž pravil Isajáš:
„Hle, služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, milá
ček můj, v němž jsem si zalíbil . . . a bude zvěstovati
soud národům . .. Třtiny nalomené nedolomi a kno
tu doutnajícího neuhasi . .. a ve jménu jeho budou
doufati národové“EJ
Vzešel den nad národy, sedícími ve stínu smrti.
Syn Boží neobětoval své krve pouze za Zidy, ale za
všechny lidi. Od té chvíle mohou všichni zasednouti
ke stolu otcovu a pití společně víno z jeho vinice.
Dvanácte uposlechlo rozkazu Mistrova: „Jděte, uč
te všechny národy.“ Filip, jeden ze sedmi, již po
křtil ethiopského komorníka, a Petr dává křtíti Kor
nelia, tribuna římské kohorty.
Dověděl se to Šavel ze zjevení? V jakém rozsahu
.) Riman. IX, 3.
7) Riman. X1, 1.
5) Isajáš XI, 1—3. Text v Ev. Mat. XII, 18—21.—

byl mu již tehdy určen zvláštní smysl jeho povolá
ní? Nikdo toho nemůže říci. To aspoň věděl, že je
předurčen, aby uvedl pohany do království božího.
Stav se otrokem svého Boha, obohatil štědře svoji
budoucnost. Nezměmost jeho stkvělé životní dráhy
se před ním otevřela.
Proč on a nikdo jiný? Položil-li si tuto otázku, ne
připouštěla odpovědi. Proč? „Nemá- li hrnčíř moci
nad hlinou“," vždyť Bůh ho vyvolil již „v životě jeho
matky“, aby lépe dokázal své milosrdenství a svou
slávu, učiniv z nádoby potupy „nádobu milosrden
ství.“ Šavel chápal, že toto jedinečné a nevysvětlitel
né volání nesnese odporu. Aby ho v tom upevnil, při
šel mu někdo říci tatáž slova, která slyšel v noci své
slepoty. V Damašku byl jistý Ananiáš, kterého
Skutkové10 označují jako „učedníka“; byl asi z těch,
které Šavel dosud neobrácený byl by jistě zatkl.
Sbor v Damašku tehdy již asi vzkvétal, jinak by
nebyl uvalil na sebe toto pronásledování. Bylo v něm
převážně mnoho Zidů, kteří v tomto velkoobchod
ním městě byli silně zastoupeni, & Ananiáš, ačkoliv
pokřtěn v Kristu, zůstával ve spojení se synagogou,
„muž bohabojný podle Zákona“, “ velmi vážený u Zi
dů, neboť byl oné moudrosti a přímosti srdce, jíž
se vyznamenávají lidé, kteří bez hluku slouží ve
liké věci. Ananiáš měl ve snu vidění, v němž mu
Pán řekl: „Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá
a vyhledej v domě Judově muže, jménem Šavla
z Tarsu; hle, modlí se! (I viděl u vidění muže jménem
Ananiáše, an přichází a naň vzkládá ruce, aby opět
prohlédl.“) Ananiáš však odpověděl: „Pane, slyšel
jsem od mnohých o tom muži, kolik zlého činil tvým
věřícím v Jerusalemě. A zde má moc od velekněží
spoutati všecky, kteří v-zývají jméno tvé.“
I řekl Pán k němu: „Jdi, neboť tento muž jest ná
0) Riman. IX, 21.

lo)“Skutky apoštolské IX, 10.
11)Skutky apoštolské XXII. 12.
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strojem ode mne vyvoleným, aby nesl jméno mě
před pohany a krále, i syny izraelské; já zajisté uká—
ži mu, kolik musi trpětž pro jméno má.“
I odešel Ananiáš a vešed do domu vložil na něho
ruce a řekl: „Bratře Šavle, Pán Ježíš, jenž se ti uká
zal na cestě, kterou jsi přicházel, poslal mne, abys
prohlédl a naplněn byl Duchem svatým.“
A hned spadly s očí jeho jako lupiny a prohlédl;
i vstal a dal se pokřtíti. A přijav pokrm posilnil se.“

Prostota tohoto zázračného vypravování ukazuje,
jak bedlivě mu Pán určoval jeho poslání. V oka
mžiku, kdy Ananíáš slyšel rozkaz, aby Pavlovi při
nesl křest a Ducha Svatého, on sám viděl přicházeti
posla a současnost obou vidění dokazuje, že opravdu
přicházela shůry.
Určitější zjevení jeho budoucnosti zdá se že ná
sledovalo po daru Ducha svatého. Kristus ukázal
Pavlovi v krátkém prorockém obraze utrpení, která
mu bude podstoupiti. Pavlovi dostalo se k bolesti po
chopení a lásky. Poznal, co až dotud bylo skryto
jeho zraku farizea, když četl v Isajáši popis muže,
který „v pravdě bolesti naše vzal na sebe, ano, co
my jsme trpět měli, on snášel; my pak jsme ho měli
za malomocného, zbitého od Boha a sklíčeného.“12
Nyní věděl Šavel, že mu Kristus dá dlouhým douš
kem napíti ze svého kalicha utrpení. Po jídle, při
němž nabyl opět sil, konali asi Večeři Páně, a Šavel
si připomínal smrt Páně, maje později sám na ní míti
podíl. Souhlas, že zemře smrtí mučednickou, nikoli fa
natická touha po umučení, souhlas ten byl asi pečetí
jeho zasvěcení. Neřekl dosud „umříti je mi zisk“, ale
mohl již prohlásiti: „Vždyť pro mne žíti jest Kris
tusf“s Ozbrojen touto nadlidskou přítomností, po
vstal, aby dobyl světa. Bůh je v něm, on jest v Bohu,
kdo tedy bude proti němu?
12) Isajáš 1.111, 4.
na) Filip. I, 21.
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IV.

JEHO PRVNI APOŠTOLSKÉ KROKY.
."“

Když Ananiáš přišel k Saulovi, oslovil ho „bratře“.
Důvěra rodinného bratrství přijala novokřtěnce me
zi „svaté“ v Damašku. Obrácený má vždy přednost a
je hýčkán. Oslavuje se v něm neočekávaný host neb
znovunalezený syn. Pokání a křest zahladily u Šav
la vše to, co se o něm vědělo. Nechtěli na to vzpo
mínati jinak, než aby slavili Boha za zázračnou změ
nu, kterou vykonal v srdci Šavlovu. Jeho setkání
s Pánem — učedníci to chápali — přinášelo ještě jiný
důkaz o vzkříšení. než svědectví dvanácti: byla to
mimovolná, jej pronikající jistota, dotvrzená slepo
tou, z níž po dvojím, za sebou následujícím vidění ho
uzdravil nový zázrak.
Založení na skutečnosti, jakého pohané potřebo
vali, potřebovali i Izraelští, totiž hmatatelných shod,
které by byly s to otřásti jejich tělesnými srdci. Když
křesťané přicházeli k Šavlovi, měli dojem, že v žáru
jeho líčení se stýkají s neviditelným Návštěvníkem.
Obnovená jistota je naplňovala přesvědčením, že
Kristus je s nimi, jak byl zaslíbil, dokud znovu ne
přijde, a že zachrání svoji Církev právě skrze ty,
kteří přisahali, že ji vyhubí. Šavel byl znamením vi
tězství. Nejprozíravější pronikali již jeho budoucno
stí: tento malý muž, stavěný jako válečný stroj, ob
rátí ve prospěch Pravdy všechny síly-, kterých uží
val proti ní' a to zmnohonásobené Duchem svatým.
Ostatně, všichni pociťovali hned na počátku jeho
mocný vliv. Jako požár se šířila moc jeho nové lás
ky. Sotva byl pokřtěn, vstoupil do synagogy a hlá
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sal svým mohutným hlasem, že Ježíš je Syn Boží.'
Této methodě, s níž započal, zůstal věren až do
konce, řes to, že byl často ohavným způsobem tý
rán od idů. Miluje své bratry, lidi své rasy, chce je
jich spásu dříve než ostatních, poněvadž jim prvním
bylo nabídnuto evangelium. Proto se ve všech měs
tech pokouší nejdříve o jejich obrácení.
Ještě jiné apoštolské pohnutky mu označily syna
gogy jako místo jeho kázání. Nebyly pouze místem
modlitby pro obřezané Židy. Na mramorových lavi
cích kolem stěn sedávali v době shromáždění „bojící
se Boha“, byli to pohané zachvácení odporem vůči
modlám, které vábil monotheism Izraelských, jas
nost desatera a nesmlouvavá síla židovských zásad.
Šavel myslil na tyto proselyty a předvídal, že se
snáze obrátí než zákoníci.
Zákoníci zajisté již při prvých slovech Pavlových
potřásali hlavou, když jim předložil odvážné tvrzení:
„Ježíš je Syn Boží.“ Odvolával se, aby je přesvědčil,
na zjevení? Zajisté že vyňal z Písma prorocké důka
zy, které pravověrná theologie nemohla odmítnouti?
Představujeme si ho, jak rozvinul knihu žalmů a četl
žalm, který počíná: „Řekl Hospodin Pánu mému:
Seď na pravici mé . . . Z lůna před jitřenkou zplodil
jsem tě . . .““ Nezapomněl též na proslulý verš Isajá
šův: „Nebo prvé než bude uměti dítě volati: »otče<<
a »matko<<,budu odnášet bohatství Damašku a ko
řist Samařska.“ Mudrci přišli z Arabic, aby krá
lovskému dítěti obětovali silu Orientu, zlato a ka
didlo. Samaří znamená modloslužebníky. Bylo to kla
nění pohanů, kterého si žádal Ježíš už v plenkách;
Šavel to asi vykládal jako zaslíbení života všem li
dem dobré vůle.
1) Skutky apoštolské IX, 20.
? Tohoto způsobu důkazu vůči Židům užívají všichni apo
logetové. Viz rozmluvu Justinovu s Tryfonem a Tractatus ad
versus Judaeos od Tertuliana a od sv. Augustina.
3) Zalm CIX, 1—3.

') Isajáš VIII, 4.

Rádi bychom ovšem věděli, dotkl-li se hned na po
čátku rozhodujícího bodu: zevní podmínky, požado—
vané od pohanů, aby mohli býti posvěcení. Musili
především projíti celým zasvěcením židovským, upo
slechnouti zákona a sice celého zákona, nebo směli
vstoupiti do církve jsouce prostě pokřtěni? Mladé
křesťanství bude státi zakrátko na rozcestí, na němž
bude záviseti celá jeho budoucnost. Šavlovi chybí

zkušenost, aby se rozhodl pro tu neb onu cestu. Jeho
vrozená kázeň byla by ho asi přivedla k tomuto zá
věru. Zákon, s celou přísnosti svých předpisů, zů
stane oporou klenby nového chrámu, nebo aspoň je
ho předsíně.
Pavel se bude vždy proti tomu brániti, že by chtěl
zrušiti Zákon.5 Podrobí Timothea obřízce, sám se při
pojí ke slibu nazarénských a jako vzorný Žid bude
plniti všechny závazky těchto nábožných pravidel.
Zatím však prohlásí zákon a jeho skutky za nepo
stačitelné k ospravedlnění bez víry v Ježíše Krista.
Nutí s celou svou prudkostí církev jerusalemskou,
aby zjednodušila to, co se dosud udrželo z mojžíš
ských předpisů.
Nebudiž proto obviňován, že si sám odporuje. Boží
vnuknutí mírnilo neústupnost jeho zásad praktickou
ohebností. Již na počátku svého apoštolování pojal
asi Pavel v mysli své základní rysy toho, co nazývá
svým evangeliem': pokřtění pohané jsou v Církvi
rovni Židům. Všichni křesťané i židovského původu
jsou volní vzhledem k Zákonu; obecenství svatých
v Kristu a s Ním tvoří jediné mystické tělo.
Nosil v Damašku tyto odvážné výroky ze synago
gy do synagogy? Skutkové apošt. o tom nepraví ni
čeho. Jak se zdá, vzbudilo jeho kázání především
ohromné překvapení. „Cože! Ten, který pronásledo
5) „Rušime snad Věrou zákon? Nikoli, nýbrž stvrzujeme
zákon.“ Řím. III, 31.
0) O smyslu tohoto výroku viz Řím. II, 16; XVI, 25; II.
Tim. II, 8; II. Kor. IV, 3; I. Kor. XV, 1; Gal. I, 11; II, 2.
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val sektu nazarénských, tvrdí nyní, že Ježíš je Me
siáš ?“
S počátku mu naslouchali ze zvědavosti. Ale izra

elsk ' fanatismus byl na stráži. Posuzovali Šavla, ja
ko avel kdysi posuzoval učedníky Kristovy, totiž
jako odpadlíka. Jeho případ byl mimo to ztížen
čímsi jako úřední zrada. Jakže! Vysoká rada ho
vyslala, aby pronásledoval nebezpečné bludaře a on
se stal hlasatelem jejich bludu! To bylo nesmyslné
a hrozně pohoršlivé!
Zákoníci v městě ho zuřivě napadali; postavil se
jim na odpor. Překážky rozněcovaly jeho síly, jako
kámen, ležící uprostřed proudu, nutí vodu, aby vy
stoupila výše než on. Porazil jejich námitky. Rozhoř
čeni připravovali proti němu násilí. Nechtěl se vy—

staviti tomuto nebezpečí smrti. Po několika dnech
odešel z města.
Připomíná sám,7 že se odebral na poušť. „Odešel
jsem do Arábie.“ Tři slova o období tří let. To je
věru málo. Proč šel do Arábie? Domnívali se, že roz
jímal v samotě jako Mojžíš. Šavel rozjímající na
úpatí hory Sinai o staré a nové úmluvě — krásné
téma dráždící obrazotvornost romanopiscovu. Mlu
vil kdesi o Sinai, ale čistě v allegorickém smyslu:
„Sinai totiž jest hora v Arabii, ale srovnává se
s nynějším Jerusalemem, neboť slouží s dítkami
svými . . .“ Žádná známka nenasvědčuje, že by se
byl zdržoval v těchto oblastech. Zajisté užil pro ho
diny svého rozjímání ticha prostoru bez cest a bez
domů. Právě jako moře ani poušť ho nemohla dlouho
podržeti. V tomto smyslu, jakož i v mnoha jiných,
odvrací se od proroků z doby před Kristem. Obrazy,
které vplétá do svých řečí, jsou metafory měšťáka,
společenského člověka, který rád hledí na zedníky,
otesávající kameny, s radostí pozoruje kolem kráče
jící kohorty vojska, ano i zápasící atlety ve stadionu,
') Gal. I, 17.
') Gal. IV, 25.

71

člověka, který zná cenu úspor a výměnného ob
chodu.
Kristus ho vyvolil, aby nesl jeho jméno národům.
Pravděpodobné jest, že se snažil zasetí evangelium
v Petře a mezi horaly na Hauránu. Židovské kolo
nie byly ostatně početné v této zemi, která je prů
chodem daleko táhnoucím karavanám, jedoucím pro
koberce do Persie a pro perly do Indie. Nezmíňuje-lí
se nikdo o této misii, jest to zajisté proto, že pobyt
jeho nevedl zde k žádnému trvalému založení křes
ťanské obce. Stejně se jen zmiňuje o své druhé cestě
na Cypr, když odevzdal Barnabáší veškerou péčí o cír
kev, kterou tam spolu založili.
Se svou velkolepou důvěrou vrátil se do Damašku,
jako se opět znovu vrací do Lystry, Ikonie, Antio
chie v Písidii, ač byl z těchto měst již vyhnán a
v Lystře dokonce kamenován.
Není pochyby, že představení synagogy v Damašku
oznámili odpadlictví Šavlovo židovské radě v Jeru
salemě a nejvyšším kněžím. Tito nemohli učiniti nic
jiného než rozkázati, aby zrádce byl jat a předve
den k jejich soudu, kde bude potrestán za svou pro
radu.
Ale Šavel byl již daleko od Damašku a když se tam
navrátil, uchopil jíž Řím silnou rukou otěže Orientu.
Jako římský občan byl chráněn před svévolným za
tčením, jakož i řed vypovězením. Aby se ho zba
vili, usneslí se ídé, že ho zavraždí. Dověděl se to.
skryl se a připravoval se k útěku. Aby mu zabránili
uprchnouti, zajistili si Židé spojenectví ethnarchovo,
úředníka ve službě arabského krále Arety, kterému
byla podřízena policie ve městě.0Ethnarcha dal hlí

datí vojskem všechny brány města.
„Učedníci“ opatřili Šavloví dobrodružný prostře
0) Dějiny Syrie jsou v oněch letech velice nejasné. Je ovšem
velice snadno připustiti zároveň přítomnost římských úřadů
i místní policie, kterou tvořili domorodci. Týmž způsobem
postupuje ještě dnes Francie v Syrii.
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dek k útěku. Jeden z nich bydlil na předměstí, v domě,
jehož okna vedla do městského příkopu. V temné
noci spustili odtamtud Šavla v okrouhlém koši na
chléb nebo na ryby.
Pavel později vzpomíná na tento útěk,10 chvále
Pána, že ho vysvobodil z rukou nepřátel.
Rozhodnutí, které by bylo opovážlivým, kdyby
Duch svatý nebyl řídil Pavlovy kroky, vedlo ho do
Jerusalema; tam na něho čekala nová léčka.
Jeho touhou bylo spatřiti Petra, prvniho z dva
nácti, a hovořiti s ním)1 Chtěl též poznati Jakuba,
příbuzného Páně, a Jana, ty totiž, „kteříž jsou po
kládáni za sloupy“.12
Pobyt ve svatém městě měl se státi velikou zkouš
kou obrácenému Pavlovi.
Zdá se, že ho Židé s počátku neznepokojovali. Tři
léta po události v Damašku bylo židovské pronásle
dování skončeno. Řím zakazoval židovské radě veš
keré tyranisující násilí. Přes to však, že byl Pavel
římským občanem, hrozilo mu, že se mu Židé pomstí.
Ale čekalo na něho kruté pokoření. Pokusil se přijíti
do styku s učedníky, chtěl se „přitovaryšiti k učed
níkům“,13 praví prostomyslně vypravovatel, „ale
všichni báli se ho nevěříce, že jest učedníkem“. Zá
zrak jeho obrácení se stal v dáli; kdykoli o něm mlu
vili, potřásali hlavou. Strana židovských křesťanů
věděla asi o jeho poslání, aby uvedl do Církve po

křtěné pohany a aby je postavil na stejný stupeň
5 křesťany, kteří se narodili jako Židé. Rozséval za
sebou zlé podezření. Nic nemohlo býti pro Šavla trp
čejší, než to, pociťovati, jak jeho upřímnost je po
pírána a tím i zřejmost toho, co Bůh v něm učinil.
Dvanácté se ho vzdalovalo, opatrně, jak se sluší
vůdcům. Ale Šavel se přiblížil k Barnabáši, k muži
10)II. Kor. XI, 32—33.
11) Gal. I, 18.
1'-')Gal. II, 9.

13)Skutky ap. IX, 26.
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podnikavé a ušlechtilé povahy, která se podobala
jeho povaze. Ihned se sbratřili. Barnabáš uvěřil
v zázrak a v osvícení Šavlovo. Postřehl budoucnost
takového druha a uchopiv ho za ruku, uvedl ho
k apoštolům.
Podivuhodné setkání Pavla s Petrem, hrdinů,
kteří měli dobýti světa se dvěma skříženými holemi!
Šavel vyprávěl, jak se mu Pán ukázal na cestě a
jak k němu mluvil, potom líčil své odvážné vystou
pení v synagogách v Damašku, kde hlásal Ježíše jako
Syna Božího.
Jeho líčení uvedlo Petra, Jakuba a Jana u vy
tržení. Nadšení Šavlovo, moc vyzařující z jeho pře
svědčení je strhla. V okamžiku se stal jejich příte
lem. Vyšli s ním do ulic jerusalemských. Šavel na
vštívil místa, kde se odehrávalo utrpení Kristovo.
Dotazoval se na Něho těch, kteří jedli a pili v jeho
společnosti po jeho zmrtvýchvstání.
Srovnával s jejich apoštolskými zásadami své zá
sady. Zdá se, že to bylo ještě před tím, než se Petrovi
dostalo zjevení v Joppe. Jako dobrý Žid Petr se do
mníval, že se musí zdržovati nečistých pokrmů; byl
podroben národním předsudkům vůči modloslužební
kům; bylo mu dosti za těžko, aby nečinil rozdílu
mezi obřezanými křesťany a pokřtěnými pohany.
Přiznával ovšem, že dar pokání a spravedlnosti ná
leží všem.
Šavel se snažil rozšířiti jeho rozhled; na druhé
straně obdržel od apoštola bohatou známost evan
gelického podání. Mnoho věcí mu bylo zjeveno sa
mým Pánem.“ Ale o způsobu výkladu dogmat, o udí
lení svátostí vysvětlily tyto rozhovory mnohé
otázky.
V Jerusalemě se Pavel setkal s lidmi, které znal
1*)I. Kor. XI, 23—24. Neboť já jsem přijal od Pána to,
co též podal vám, že Pán Ježiš v té noci, ve které byl zra
zen, vzal chléb & učiniv díky rozlámal jej a řekl: toto jest
tělo mé, které se za vás vydává.
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před svým obrácením, a hlavně se Židy ze zemí řec
kých, z Cilicie, Syrie a z Kyrenaiky. Počal s nimi
rozmlouvali; chtěl jim vysvětliti, že Mesiáš přišel,
že všichni lidé jsou povoláni ku spasení.
Rozčilovali se nad učením, které uráželo jejich ži
dovskou pýchu. Šavel se stal veřejným nebezpečím,
bylo nutno učiniti ho neškodným. Jako v Damašku
rozhodli se i zde ho zahubiti. Ač byl varován, nemohl
se Šavel rozhodnouti k útěku. Přes hloupou umině
nost svých nepřátel a neustálou nedůvěru židovských
křesťanů chtěl pracovati na vykoupení svých bratři.
Ale zjevení změnilo jeho úmysl. Když se modlil
v chrámu, přišel do vytržení mysli a viděl Ježíše, an
dí k němu:
„Pospěš a vyjdi rychle z Jerusalema, neboť ne
při'mou tvého svědectví o mně.“

avel se bránil proti tomuto rozkazu, který ho za
rážel, a namítal: „Pane, oni vědí, že já jsem dával
vězniti a po synagogách mrskati ty, kteří věřili v te
be; a když se prolévala krev mučedníka tvého, Ště
pána, já jsem stál při tom a souhlasil jsem a hlídal
jsem roucha těch, kteří ho zabíjeli“ (Chtěl tím na
značiti, že jeho svědectví bude na ně více působiti
než kohokoli jiného.) Ale Ježíš mu opakoval: „Jdi,
neboť pošlu tebe daleko mezi pohany.“15
Toto vidění má, jako všechna, která známe ze ži
vota svatého Pavla, ono společné původni znamení,
že je zcela mimovolné. Pavel nevyhledával zjevení.
Dostavovala se neočekávaně, když bylo třeba, aby
byl osvícen neb posilněn a on podržel v paměti pou
ze jejich rozumový prvek. Nebyl tak jasnovidný jako
Ezechiel neb Jan; nesnadno bychom si mohli před
staviti, aby byl říkal do péra Apokalypsu. Jeho ge
nius tvoří celkem málo apokalyptických obrazů. Ve
svém proroctví o konci časů“ poukazuje na ústní ka
techetiku a spokojuje se s narážkami na blížící se
15) Skutky ap. XXII, 17—21.
10)II. Tess. II.
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příchod Páně. Jistě touží po návratu Kristově v jeho
slávě, jako toužili všichni učedníci a jak i my musíme
v něj doufatif7 Přijdiž tedy, Pane Ježíši, to jest celé
očekávání křesťanů.18 Když Pavel před Židy vzta
hoval na Ježíše texty proroků, které ukazují na Me
siáše, brzy pokořeného, brzy zase vítězícího, před
kládal jim velmi často argument, s nímž je bude po
tírati Tertuliánfg Je nutno rozeznávati dva příchody
Kristovy. Prvý, kdy se projevil v podobě smírné obě
ti. Ale přijde ještě jednou podle svého slova, se zá
stupy andělů, s mocí a slávou velikou, s mohutným
hlasem trouby, vznášeje se nad oblaky nebeskými.
Zatím měl apoštol mystickou přítomnost, důvěrný
styk s Duchem svatým a někdy byl vzat až do tře
tího nebe „a slyšel slova nevypravitelná, kterých
nepřísluší člověku mluviti“.'-'o Slyšel v rozhodných
okamžicích své cesty hlas, který mu dodával pevno
sti a síly.
Jeho prvé vidění v Jerusalemě mu přesně určilo
jeho cíle v budoucnosti. Petr se měl starati o církve
původu židovského. Jemu připadl úkol méně krásný,
spíše pokořující, starost o neobřezané.
A proto píše Galatským, když opustil Jerusalem:
„Zůstal jsem však osobně neznám církvím judským,
které jsou v Kristu; toliko slýchali: Ten, jenž nás
někdy pronásledoval, nyní káže tu víru, kterou ně
kdy hubil; i velebili na mně Boha.““
Jak to jest ohromující! Apoštolé mu zajisté sdělili
slavná podobenství, v nichž Ježíš naznačoval pád
Izraele. Podobenství o vinici, která byla pronajata ji
ným vinařům, když první vinaři zabili syna hospodá
17)Viz o tomto bodu tridentský katechismus.
18)Tato dvě aramejské. slova, která opakovali křesťané ve
shromážděnich: Maran Atha, odpovídají tomuto očekáváni.

šnarnenaji:
„Přijdiž tedy, Pane Ježíši,“ nebo: „Jistět' přijdu
I'ZO.
“) Adversus Judaeos kap. XIV.
20) II. Kor. XII, 4.
21) Gal. I, 22—24.
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řova, který k ním byl poslán. Podobenství o pozva
ném k svatbě, který byl se svázanýma nohama a ru
kama uvržen do temností zevnitřních, zatím co žeb
rák u cesty zaujímá jeho místo u svatební hostiny.
Znal proroctví o zničení chrámu azániku Jerusalema.
Nikdy se ve svých epištolách nezmiňuje o těchto
známých věcech. Vzpomíná-li ustanovení Nejsvětější
Svátosti, děje se tak proto, že byl o ní poučen samot
ným Pánem.
Nikdy nebude opakovati toho, co náleží ke společ
né působnosti. Vysvětluje své poslání ve „svém evan
geliu“ a v pravdách, kterých se mu dostalo přímým
zjevením, nikoli ovšem, aby je nepodrobil úsudku
těch, „kteří jsou pokládáni za sloupy“.
Pobyl v Jerusalemě u Petra pouze patnácte dnů.22
Při jeho odchodu ho křesťané doprovázeli, obávajíce
se, aby nebyl přepaden, až do Cesareje. Odtamtud se
plavil do Syrie a přišel do Tarsu, města svého dět
ství. Co tam bude dělati ? Znovu, jako v Arábii, ztrá
címe přesnou stopu jeho konání. Jeho život se po
dobá oněm řekám, které v přestávkách mizí pod ze
mi, aby se znovu objevily. Ale i když je nemůžeme
sledovati, tušíme v hloubi dunící pudivou sílu prou
du, a když se objeví opět v plném světle, vidíme jej
před sebou již jako mocný, mohutný, životodárný
veletok.

'") Galat. I, 18.
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V.

V TARSU. TEMNÁ LÉTA.

Na dvoře jednoho domu v Tarsu stojí pod přístřeš
kem velice stará studně s nízkým mramorovým rou
benim, v němž je žlábek vyhloubený od provazce;
voda je ve studni neobyčejně lahodná. Nazývá se
studní svatého Pavla, poněvadž jednoho dne z ní byl
vytažen čedičový kámen, na němž bylo vyryto řec
ky jméno „AY/1015-Nic nedokazuje, že by tato stud
ně byla někdy ve spojení se skutečným životem Pa
vlovým. A přece líbezně představuje občerstvující
stín oněch tajemných let, jež se nevyznačují žádný
mi zvláštními událostmi, kdy Pavel žil ve městě
svých otců neb v jeho okolí. Snad bydlil jako pou
stevník v horské jeskyni, napájeje se v mlčení u pra
menů věčné Moudrosti a někdy sestupuje k lidem,
aby se dělil se svými bratry o dary, které shromaž
d'oval.
Všichni, kdož vytvořili veliká díla, se oddávali

v určité době rozjímání. Ježíš nezanechal marně
svým učedníkům příklad, že se vzdaloval v noci na
horu a tam dlel na modlitbách. Vytržení v Jerusa
lemě přepadlo Šavla, když se modlil; a později tento
rek nikdy nezahálející přikazuje Thessalonickým:
„Bez ustání se modlete.“l
Jest zbytečné pátrati po tom, zdali v době své od
loučenosti v Tarsu Pavel konal něco jiného, než se
modlil, rozjímal a uvažoval o poselství nové doby
ve světle Písma.
Kázal? Mohl se toho zcela zdržeti? Snad se to
[) Thessal. V, 17.
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dělo od člověka k člověku, mezi jeho příbuznými.
Zdá se, že ve svém rodném městě nezaložil žádné
církve. V epištolách se ani jednou nezmiňuje o Tar
su. Ani on nebyl prorokem ve své vlasti.
Prodloužil o své vůli tuto přestávku? Nebo mu

byla uložena jako doba zkoušky Mistrem, kterého
následoval jako poslušný otrok?
Rádi bychom vystihli práci jeho myšlení, mystic
ký vzrůst učení v jeho nitru.
Historikové, kteří usilují ho zhellenisovatif' tvrdí,
že v Tarsu studoval mystéria a filosofie Hellady, aby
z nich učinil synthesu ve své theologii.
Loisy praví: „Idea božské smrti, z níž vychází
spása lidem všech dob, byla v mysteriích.“ Pavel
prý ji přizpůsobil židovské theologii, zjednodušil &
zvšeobecnil ji.
Toť domněnka, která je vyvrácena původem víry
u Pavla; věřil ve vzkříšeného Ježíše, protože ho vi
děl, neutvořil si vysněnou postavu a kolem ní sy
stém, který by byl jeho dílem. Jeho uvažování pra
covalo se skutečnostmi, kterých sám neutvořil, kte
ré si však připomínal.
Věděl, že pád Adamův byl nám původem smrti.
Toho nevynalezl, aniž to přijal z bájí řeckých, ale
ze židovského podání od žalmisty, který naříká:
„V hříších počala mne matka má.“3
Zároveň věděl od svého obrácení, že Kristus se
učinil hříchem, aby usmířil urážky všech lidí, že jsa
Synem Božím přemohl smrt, že vzal na sebe podobu
otroka, aby nás učinil v sobě Bohu podobnými. Pa
vel objevil logický vztah mezi hříchem a odpuštěním,
vysvětloval si, pokud mu to bylo možno, velikolepost
Božího plánu.
Jeho myšlenky o spasení mu neplynuly tudíž z my
stérií. Můžeme se tázati, znal-li je vůbec jinak, než
2) Vlz Toussaint: ILHellénisme et l' Apótre Paul; Loisy: Les
Mysteres paiens et le Mystěre Chrétien.
3) Zalm LI, 7.
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z pouhého vyprávění. Dejme tomu, že byl poučen
o obřadech Dionysových, Isidiných a Mithrových,
měl zajisté před nimi hrůzu, jako před démonickým
modloslužebnictvím. Neměly nijakého vlivu na jeho
ducha.
Nikdy jich zvláště neodmítal. Ale jsou zahrnuty ve
všeobecném pohrdání, které choval vůči pohanským
obřadům.
„Zaměniliť slávu neporušitelného Boha za podobu
obrazu porušitelného člověka a ptactva, i čtvernož

ců a plazů.“

Měl je zajisté v ošklivosti stejně jako magii a veš
keré hledání Boha na cestách šikmých a klamných.
Víme, jak smýšlel o magii.
Na Cypru se tak rozhořčil na kouzelníka Elymase,
že ho na znamení trestu oslepil. V Efesu schválil jed
nání křesťanů, kteří před shromážděnými bratry
spálí všechny knihy okultní vědy.
Magie a mysterie byly spolu spojeny od nepamět
ných dob. Magové a zasvěcenci byli proniknutí tím
též přesvědčením: co slovo pronáší, to i způsobuje.
Když zasvěcenec eleusinský byl připuštěn, aby v náh
lém osvětlení patřil na svatý zelený klas, vyslovuje
formuli: „Zdráv budiž jasl“ domníval se, že podpo
ruje práci země, kterou zúrodňuje jarní slunce, nebo
si namlouval, že je pozdvižen z nízkých temnosti do
oblasti nesmrtelné radosti.
Mythy a liturgie mysterií se podobaly dogmatům
& obřadům křesťanským pouze povrchními obdob
nostmi. Tušení neviditelného, touha po blaženosti
upínala své probuzení ke krvavým neb oplzlým ob
řadům a ke zmateným symbolům. Apologetové, jako
Justin, budou v nich viděti podvádění, vnuknuté zlým
duchem.
Orfeovský mythus o Zagreovi nebyl obrazem ani
výkupné oběti, ani spojení eucharistického.
4) Rim. I, 23.
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Zagreus ve svém dětství, aby unikl pronásledováni
Titánů, vzal na se podobu býka. Titanové ho roz
řezají na kousky, uvaří jeho údy & shltají je. Srdce
unikne jejich rukám. Athéne, sestra Zagreova, je
uchopí & donese je Zevovi. Ten srdce sní a Zagreus
takto pohlcen se narodí znovu jako Dionysos. Potom
Zeus potrestal Titány, spálil je svými blesky a z je
jich popela se narodili lidé, kteří nesou trest za svoje
předky. Chtějí-li se osvoboditi od dědičného hříchu,
musí se očistiti v mysteriích.
Pozorujme, že Zagreus zde nezemřel, aby zachrá
nil svět, ale podlehne proti své vůli. Jeho znovuna
rození, když jeho srdce bylo pohlceno Zevem, je
z oněch bláznivých řeckých nápadů, které by byl
Žid považoval za nesmyslné. Zasvěcený není zachrá
něn zásluhou boha, tím že by se spojil s jeho utr
pením a vzkříšenímf'
Orfeovci se domnívali, že mezi hmotou a duchem
je základní rozpor. Proto považovali tělo za vězení,
z něhož se duše zvolna osvobozuje. Podle jejich uče
ní byly duše a tělo spojeny pouze proto, aby odpy
kaly přestupek, kterého se dopustily v dřívějším ži
votě. Svatost znamená osvoboditi v nás božský
prvek. Je proto nutno vyhýbati se styku s tělesnými
věcmi, nejísti nikdy masa zvířat, aniž se dotýkati
mrtvol, neúčastniti se svateb a lázněmi a sprchami
zmirňovati nečistotu těla. Jejich čistota byla nega
tivní & převážně fysická, jako jejich naděje v bu
doucí blaženost,“ kde s přiliš vysvětlitelnou nesou—
vislostí myšlenek očekávali neustávající hostinu,
tance a zpěvy na elysejských luzích.7
Pohanská mystika zůstala v základě neschopnou
dostati se nad zemí. Chtěla jako každé nábožen
1*)Viz Lagrange:

Revue biblique z 1. července 1920.

') Viz Umberto Fracaslni: „Il Mistlcismo greco e 11christi
anesimo“ str. 309—354.

Důkazem je sbor zasvěcených v Aristofunově kuse:
„27)
aby“.

s
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ské nadšení učiniti člověka zajedno s božstvím. Ale
toto božství nebylo ničím jiným než souborem pří
rodních sil. I bůh stoiků jest totožný s vesmírem.
Duše, část tvůrčího ohně, se vrací ke svému pů
vodu a zmizí v něm.
Když vysněné spojení nedosáhlo až tohoto panthe
istického ztrávení, omezovalo se na snahu míti podíl
na okultní moci.
Když velekněz Mithrův sestupoval oděn svým ve
lekněžským rouchem do jámy, za deště krve vy
vrhnutého býka, kropil jí své líce, oční víčka, otevřel
ústa, aby se naplnil černou tekutinou a nasákl jí
úplně, tu on věřil, že bůh, skrytý v krvi obětního
zvířete sestoupí do jeho cév a naplní ho nadlidskou
silou. Modlitbou, která potom následovala, stávala
prý se země i zvířata úrodnějšími a on sám obdržel

dar nesmrtelnosti.
Může se tento křest Mithrův srovnávati se křtem

křesťanským, který vznikl z křestních obřadů, uží
vaných u Židů? Poněvadž se pokřtění nazývali jako
při orfejském zasvěcení osvícenými, jest dovoleno
z toho odvozovati, že si Církev vypůjčila tuto meta
foru z orfeismu?
Křest zasvěcenců Isidiných, jak jej Apulejus po
pisuje v jedenácté knize Metamorfos, konal se ve
veřejných lázních a neměl jiného smyslu než jako
zevní obřad. Litanie, zpívané k oslavení bohyně, ji
uctívaly jako nade vše povznesené božství, soustře
d'ující v sobě vlastnosti veškerých bohů. Ale Isis
představuje všemohoucí Přírodu,a nikoli osobního
Boha, nekonečného, který svobodně stvořil vesmír.
Isis nemiluje svých věrných, netrpí s nimi, ani za ně.
Proč měl Pavel vzíti z mystérií učení nebo obřady,
když v Kristu Ježíši nalezl světlo víry, milost a sílu

svátostí?

Dejme tomu, že slyšel vyprávěti o smrti boha Osi
a) Una quae es omnia Isis, dle nápisu v Capui, uvedeného
Fracassinim str. 168.
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rida a jeho zmrtvýchvstání; tato symbolická bajka
by byla u něho vyvolala jen pokrčení ramen. Kdyby
však byl přivrženec egyptského boha postavil proti
životu vzkříšeného Krista znovuzrození své modly,
byl by ho apoštol jistě uvedl Vrozpaky touto otázkou:
„Jaký podíl máte na utrpení a na druhém životě

svého boha ?“
„Zádný,“ by byl odpověděl pohan. „Osiris užívá
své slávy a nepotřebuje nás více.“ 
Co jest tudíž společného mezi Osiridem a Ježíšem,
„kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozenec
nade všecko tvorstvo? Neboť v něm bylo stvořeno
všecko, na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné . . .
Skrze něj smířil všecko s sebou, uvedl v pokoj

skrze krev kříže jeho... Nyní se radují z utrpení
pro vás, neboť vyplňují na svém těle to, co zůstává
z útrap Kristových pro jeho tělo, kterým je církev.“
Pavel by byl stejně se svou víře nepodobnou pří
mostí odpověděl zasvěcenci z Eleusiny, kdyby se byl
chlubil svým odříkáním:
„»Nesahej (po tom), ani neokoušej, ani se toho ne
dotýkej ?<<Věci ty jsou vesměs určeny ke zkáze sa
mým užíváním; (jsou) podle stanov a nauk lidských.
To se sice zdá býti moudrostí jakožto dobrovolná
služba boží a pokora a nešetření těla, ne jako něco
čestného, avšak je to k nasycení těla.“lo
Kdyby se však tentýž zasvěcenec dověděl, že křes
ťané pijí společně kalich mystické krve &lámou tělo
svého Boha, a kdyby se byl opovážil zmíniti se před
Pavlem o liturgickém přijímání, při němž se zbožní
rozněcují nápojem z vody. ječné mouky a máty,
světec by byl vrhl na tohoto slepce bolestný pohled
a byl by zašeptal eucharistickou modlitbuz“
9) Koloss. I, 15—24.
1") Koloss. II, 21—23.

") Tuto liturgickou modlitbu nám zachovala „Didaché“,
malá příručka křesťanského učení, sestavena ke konci prvé
ho stoleti, snad ještě za doby apoštolů.
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„Vzdáváme Ti dík, Otče náš, za svatý vinný keř
Davida Tvého služebníka, který jsi nám dal poznati
skrze Ježíše Tvého Syna. Budiž Tobě sláva od věků
na věky!“
V Epištolách se vyskytují jisté výrazy jako „ta
jemství“, neb obrazy, které měly pro zasvěcené zná
mý zvuk. Tam, kde Pavel praví „on nás vytrhl z mo
ci temnosti a přeložil do království milovaného Syna
svého“,"-' líčí ovšem cosi zdánlivě totožného s pro
tikladem oblasti Hadu k jasnosti žijících. Ale dává
obecně známým obrazům nový smysl, božskou jisto
tu, anticipaci pravdivých věcí, podepřených svědec
tvími a zázraky.
Mysterie však spíše zdržely než připravily obrá
cení světa v Duchu Kristově. Vnadily pohodlným
mysticismem náboženský neklid. Jejich adepti obdr
želi spásu levně skrze ceremonie a zevní očištění, po
dobající se tomu, které stačí věřícím v Mohameda.
Náboženské spolky, bratrstva zasvěcených, když je
pronikla křesťanská propaganda, byly vhodné státi
se dobročinnými obcemi. Pokud se však protivily,
představovaly proti víře pevně uzavřené kruhy, kte
ré kladly větší odpor než zástupy modloslužebníků,
lpějících na dávných bezduchých bůžcích. Proč by
měli zbožňovatelé Isidini neuctívati šťastnou bohyni
a dáti přednost Ukřižovanému, který nabízel svým
věrným jen dřevo svého kříže, chtěli-li si zasloužiti
koruny vítězství? Spiritisté a theosofové, právě pro
to, že mají zdání nadpřirozeného života, jsou pohany,
kteří se obtížněji obracejí k Spasiteli než všichni
ostatní. Pavel nevyužitkuje ve prospěch Evangelia
ani povrchních podobností, které poznal jako nepravé
a svatokrádežné. Obdržel svobodu synů světla; ne
obdržel ji však proto, aby se podrobil tomu, co nazve
„prvopočátky světa“.13
12)Koloss. I, 13.

13)Koloss. II, 20. Toto slovo snad označuje kult astrálních
božstev.
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Naproti filosofům stojí se stejnou nezávislou pře
vahou. Několik myšlenek uvedených z Platona a
Aristotela, slovo Kleanthovo, které uvádí Athén
ským, několik polemických obratů, jež připomínají
ostrou řeč stoiků, to vše znamená jen málo. V uli
cích, ve sloupovích, na prahu škol se setkal s dispu
tujícími mudrlanty, se žebravými misionáři, chodící
mi s holí v ruce, s ryšavým vlajícím pláštěm, s roz
cuchaným vousem a dlouhými vlasy, šedivými od
prachu; naslouchal jejich výkladům a nejednou jim
vyvrátil jejich marnivou moudrost. Považoval tyto
apoštoly lži za nebezpečnější než fanatické modlo
služebníky, poněvadž rozněcovali pýchu slabých a
našeptávali jim, že jsou spravedliví a bezúhonní.
Pavel zajisté opovrhoval bohem stoiků, tím bohem,
který stvořil osud a sám se mu podvolil, kterému fi
losofové připisovali tvar a sice tvar kruhu, který ob
klopuje všechny bytostiz“ Bůh koule. Pavel by se byl
tomu usmál. Jaká je možná shoda mezi učením tvr
dícím, že člověk je od přírody dobrý, že se naše hří
chy s námi nerodí a že jsou pouze omylným názo
rem,15 a učením o dědičném hříchu, o víře ve svo

bodného a od světa rozlišného Boha, který nás před
určil k tomu, abychom ho milovali, který nás nad
míru miluje, jehož milost napomáhá naší vůli, ne
schopné spasiti se sama sebou.
Křesťané a stoikové se ve století Pavlově na pohled
k sobě blížili v tom, co vylučovali. Opovrhovali mrzký
mi zábavami a chtíči, jejich odvaha odolávala zkouš
kám a mukám. Ale i zde jejich zásady a chování se
ukázaly zcela rozdílnými.
Stoikové jednali tak, jako by člověk byl sám, jako
by byl bohem. Věděti, býti moudrým bylo jejich evan
geliem. Připisovali si poslání učiti obyčejné lidi tomu,
co mají a co nemají činiti. Přirozený rozum byl jedi
ným učitelem, kterého poslouchali a kterého dopo
1') Viz Seneca, List Luciliovi LXIII, 22.
15)Viz Seneca, List Luciliovi XLIV, 53.

85

ručovali druhým. Oslavovali svobodu svého Já, ne
ohroženého v ranách osudu, vzdorovali nespravedl
nosti a tyranům. U nich mírnost a obětavost měly
doktrinářskou podobu, stavěli sami sebe za příklad
jako větu, která je vyryta na bronzovém sloupu.
Měli mír a spravedlnost pro sebe a jejich duševní
síla stačila, aby jim získala absolutní dobro.
Křesťan naopak hledal především Boha a jeho krá
lovství, byl pokorný, když sám sebe postavil vedle
božského příkladu, silný, když ho Všemohoucí vy
zbrojil svojí mocí. Nežádal vědění samo o sobě, k ne
plodnému uspokojení svého rozumu, žádal poznání,
aby se pohrouzil cele v Toho, který jest. Obdržel je
bezpečně a plně, nikoli ze své soběstačnosti, ale zje
veným podáním neb přímo skrze Ducha svatého.
Místo aby slavil sebe, obětoval se, aby tím vzrostlo
obcování vyvolených. Chladné souručenství stoiků
mu asi připadalo jako odlesk mrtvého měsíce na sně
hu. Přinášel světu něco lepšího než rozumový sy
stém, než učcní lásky mezi lidmi; všude, kde vy
mítal mocnosti zla, obnovoval jednotu království Bo
žiho.
Řeka života odnášela ve svém proudu mladou lid—
skou lodici; co zbylo za ní na břehu, to nic nezna
menalo. „Kde jest mudrc?“ volá Pavel. „A kde zá
koník, kde vzdělanec tohoto věku ?“" Tito lidé byli na
jeho cestě jenom slepci a vůdci slepců. Dědic ne—

docenitelných pokladů nešel k žebrákům, aby si od
nich vypůjčil jejich cáry; přistihl-li v jejich rukou
nějakou vzácnou a slibnou pravdu, přivlastnil si ji
bez okolků, jako by si bral nazpět svůj vlastní ma
jetek.
Zaměstnávaly-li ho v letech, kdy dlel v Tarsu,
obrysy minulosti, jistě ho neznenokojovala pohanská
filosofie, ale vzpomínka na jeho dětství, atavistické
pouto s jeho rasou. Spatřil, jak se můžeme domníva
16) I. Kor. I, 20.
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ti, svůj rodný dům, možná že-svoji starou matku neb
otce, o nichž nikdy nemluvil. Možná, že políbil vous
dědův. Stolička, na níž kdysi sedával, ho očekávala.
Přišel-li v předvečer sabatu, byly rozsvíceny ve vel
kém pokoji lampy naplněné liturgickým olejem. Ote
vřeli před ním skříň, V níž byly složeny V pouzd

rech svitky zákona. U stolu odříkával modlitby nad
pokrmy, zákonem předepsanými. Cítil se však cizím
mezi svými. Právě z jejich mlčení dobře vycítil slova:
„Šavle, nejsi již z nás. Učinil jsi se učedníkem muže
nízkého rodu,)7 Zapomněl jsi, co pravil Mojžíš: „Zlo
řečen, kdož neplní vytrvale skutkem slov tohoto zá
kona.““BTen ukřižovaný, o němž pravíš, že je Kris
tus, nemá moci, to není Kristus. Eliáš nepřišel, aby
ho pomazal a zjevil. Dokaž nám především, že vstal
z mrtvých. Jest pouze jediný Bůh; nikdy nás ne
přinutiš věřiti, že jsou tři bohové“
Šavel jim líčil zázračnou událost zjevení. Pozoro
vali ho s tupou hrůzou. Když však jim vysvětloval
zákon Kristův, jehož krev vykoupila i gojimy, ztrnu
li smutkem. Snění marnotratného syna zdála se jim
zradou a jistě někdo z nich se ho otázal:
„Tudíž nikdo z nás, nevěří-li v tvého Krista, ne
bude míti nejmenšího dědického podílu na hoře Pá
ně? Nech nás na pokoji. Zákon jest svatý. Kdo jej
plnil v bázni Boží, nemůže býti zahanben.“
Šavel jim dokazoval, že Abraham, Izák, Noe, Job
byli spaseni, aniž znali zákona. Proto není nutný.
Nový zákon zrušuje dřívější zákon a nová smlouva
ruší dřívější smlouvu. Od nynějška stačí druhá ob
řízka, obřízka srdce a prvá jest neužitečná. Nestačí
jisti nekvašený chléb, abychom naplnili vůli Boží.
K čemu je dobré věděti, že v obětech je tolik měr
17)Justin: Rozhovor se Zidem Tryfonem VIII, 3. Jest Try
fon skutečnou či symbolickou postavou? To nevíme. Aspoň
jeho námitky dokonale vyslovují důkazy, kterými Židé v kaž
dé době odporovali víře křesťanské.
1")V. Mojžíšova XXVII, 26.

87

pšenice a tolik měr oleje, když ze všech sil nemiluje
me Otcem nade vše milovaného Syna, který se podle
zaslíbení obětoval ?“
Jest pravděpodobné, že příbuzní Šavlovi odporovali
jeho slovům a že v Tarsu získal jen málo učedníků.
Opustil je aniž ztratil naději, že i oni jednoho dne po
chopí proroctví?o
„A tvůj král ti přichází spravedlivý a Spasitel; chu
dý jest on a sedí na oslici, na oslátku, osličím mlá
děti.“
Oslice toť Izrael a oslátko, které ji následuje, jsou
pohané. Izrael tudíž nebude zatracen, poněvadž Pán
v den své slávy ho vyvolil za svého soumara, za sou
mara dobré vůle.
Pavel se vzdálil do hor, do samoty, snad do jesky
ně, kterou tradice označuje jako jeho útulek až do
té doby, kdy z Antiochie přišel pro něho Barnabáš &
naleznuv odvedl ho, aby s ním pracoval.

") Rozhovor &Tryfonem.
50)Zachariáš IX, 9.
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VI.

ODCHOD.

Aniž tomu chtěl, založil Šavel, pronasledovatel,
obec křesťanskou v Antiochii. Vypudiv z Palestiny
nazarénské hellenisty, uspíšil rozšíření sekty. Vypo
vězení hleděli obrátiti nejdříve Zidy, potom pohany,l
„bohabojné“. Zádali po nich zachovávání židovských
zvyků a především obřízky? Patrně nikoli. Když na
cestě do Gazy Filip pokřtil ethiopského eunucha jen
pod tou jedinou podmínkou, aby věřil celým srdcem,
že Ježíš Kristus je Syn Boží,“ byla v tom již Pavlova
methoda. Pavel nemá přednosti, že ji vynalezl. Ale
dopomohl jí k převaze jako methodě, která zajišťuje
křesťanské víře vládu nad celým světem.
Antiochie byla po Samaří a Damašku přední stráži
Evangelia. Města, v nichž vznikají velké náboženské
obce — Thessalonika, Korinth, Efes — b ly kosmo—
politickými středisky, shromažďujícími idy, Řeky,
Syřany, Foiničany, Římany. Na venkově v nepatr
ném městečku jest těžko změniti mravy a nábožen
ství. Jest tu určitý národní kmen, jistá stejnorodost,
a ty nesnášejí rozkolníků. Ve městě o pěti stech ti
sících duší naopak novosti snadno pronikají, aniž
si lid uvědomí, že se zrodily. Směsice ras, proudění
tisícerých cizinců způsobují rozmach idejí. Hrozná
zkáza mravů vyvolává nechuť jemných duší a při
pravuje je k asketickému hrdinství.
Antiochie je dnes jen obyčejné okresní město. Asi
tucet minaretů se zdvihá nad jejími šedivými domy
na úpatí pustého Silpia proti Amanu, jehož řetěz
1) Skutky apošt. XI, 20.

') Skutky apošt. VIII, 37.
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uzavírá obzor jako tvrdá linie pevnostní zdi. Žlutavý
Oront valí své bahnité vody mezi divokými vrchy,
které rozvrátilo zemětřesení. Zahrady, které Oront
živí, a jeho ostrovy z křemencového písku, na nichž
husté topoly vyvolávají vzpomínku na ostrovy Rhó
ny v Provenci, vrhají něco svěžesti do této přísné
krajiny. Do města. se dospěje po velmi starém mostě,
s úzkými a nízkými oblouky, se zdivem uvolněným.
Za dob Pavlových a Barnabášových byl tam také ta—
kový most. Vrch je provrtán jeskyněmi, které bý—
valy kdysi celami poustevníků neb vypovězených
křesťanů. Dole se kreslí mezi olivovými stromy stopy
dlážděné cesty, dlouhé asi míli. Je vroubená nádher
ným sloupovím a v zemi, kde řádí hrozné bouře, je
to přepychová a zdravá procházka. Obrys amfiteatru
uprostřed návrší svědčí jako v Efesu o okázalosti
jeho rozměrů. Zde dal Tiberius postaviti ohromné
postavy Dioskurů, držících za uzdu vzpínající se ko
ně. Chrám Zeva keraunského chránil Akropoli a
město před údery blesků. Pantheon shromažďoval
všechny bohy.
Od moře, tak jako v Tarsu, přicházelo do Antio
chie zboží z Egypta a se všech břehů Středozemního
moře. Karavany od břehů Eufratu skládaly zde veš
keré bohatství vnitřní Asie. Bylo to město zábav,
nesmírně oddané magii, šílící, ale při tom rafinova
né.3 Za Tiberia byla Antiochie třetím městem řím
ského světa. Vyslanec Syrie měl zde hlavní bydliště.
Velmi početní a činní izraelští obchodníci a Řekové
zaujímali zde vynikající postavení.
Hellenističtí učedníci, učedníci cyrenejští a cyper
ští, kteří pracovali na obrácení Antiochie, se uchy
lovali přirozeně k Řekům. Proto oni a jejich adepti
byli nazýváni řeckým jménem křesťané. Vkládali ne
věřící lidé úsměšek do slova christianoi? Je to prav
děpodobné. Na slávě kříže lpěl vždy nějaký po
směšek.
3) Viz Renan: les Apótres str. 220.
St)

V každém případě obec křesťanů v Antiochii byla
tak slibná, že se o tom mluvilo i v Jerusalemě. Váže
ní a starší údové mateřské církve se rozhodli vyslati
Barnabáše, aby zkoumal ducha nové obce, a uzná-li
jej za dobrého, aby ji podporoval v jejím vzrůstu.
Barnabáš byl podivuhodným misionářem. Jeho ši
roký rozhled, jeho prorocký oheň, jeho autorita pů
sobily na nadšené Helleny, kteří vnímali nadpřiro
zeno ušlechtilými formami mravní velikosti. Byl asi
i tělesně velmi krásný. Jako Levita náležel ke kněž
ské kastě, kde přijímali jen muže dokonalé krásy.
Víme, že se narodil na Cypru! I dnes ještě pocházejí
z Cypru a z okolních ostrovů oni řečtí kněží, kteří
mají pravidelné tváře byzantského Krista a kteří vy
hlížejí, jako by sestoupili ze slavných fresek, aby v ne
konečných obřadech konali své bohoslužby. V Lystře
po uzdravení chromého" jeho vznešený zjev a jeho
mocný hlas vzbuzují v lidu představu, že k nim se
stoupil Jupiter. Barnabáš měl u Jerusalema pole,
které prodal a získanou částku složil k nohám apo
štolským. Ti kladli v něho veliké naděje. Pravým
jménem se nazýval Josef. Dali mu přijmi Bar-na—
bi, což_se vykládá syn proroctví nebo syn povzbu
zení. Uřad proroka v apoštolské církvi předstihoval
dar pronikání budoucnosti; jeho poslání bylo, vzdě
lávati, povzbuzovati a potěš-ovat? a Duch svatý, kte
rý ho naplňoval, udělil mu v tomto smyslu dar pro
roctví, to jest vykládati Slovo Páně.
Jeho kázání silně rozmnožilo církev v Antiochii.7
Ale cítil, že by sám nemohl říditi její vzrůst. Možno,
že již tehdy obřezaní věřícíse uráželi, vidouce, že Ře
kové a Syřané, pokřtění pohané, je převyšují počtem,
*) Skutky apošt. IV, 36.
5) Skutky apošt. XIV, 11.
6) I. Korinth. XIV, 3.
7) Rádi bychom věděli, v jakém se dělo rozměru. Ale pi
satel Skutků apošt. ve své lhostejnosti vůči číslům se spo—
kojuje slovy: I přidal se značný zástup k Pánu (X1, 24).
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a jejich nesmířlivost se pohoršovala nad tím, že Cír
kev je klade na stejný stupeň s nimi. Barnabáš se
rozhodl, že si přibere Šavla. Pochopil již v Jerusa
lemě, jakého společníka mu Duch svatý připravil.
Šavel poslechl téhož vnuknutí jako on a ušetřil po
hanské katechumeny všeho, co by je v mojžíšském
zákoně mohlo roztrpčiti. Barnabáš věděl o Šavlově
odloučení v Tarsu, kde apoštol, soustřeďuje se, oče
kával svůj den, střeže se, „aby nadarmo neběžel“.“
Vypravovali o tom Bamabáši, že Šavel se skryl v osa
mělosti podle vůle Boží. Rozhodl se, že ho sám vy
hledá.9 Tarsus byl vzdálen od Antiochie tři dny pěší
cesty. Barnabáš nalezl Pavla nikoli bez námahy a
přemluvil ho, aby ho následoval. Pavel si nežádal
ničeho více, než aby spěšně počal svoji dráhu. „Ne
boť běda mně, nebudu-li kázati.“10
Zaslepený neb výstřední člověk by si byl zakládal
na svém evangeliu a byl by se snažil šířiti je svým
způsobem, an Bůh sám byl soudcem nad jeho poslá
ním; Pavel ovšem obdržel své evangelium tajemný
mi hlasy, nikdy by však nepřipustil, aby se o některé
církvi řeklo, to jest církev Pavlova.
Tato poslušnost v jednotě s Kristem byla u něho
záslužnější než u koho jiného. Přišel poslední, ale
obdržel shůry více než kdokoli jiný. Jeho ohnivá
“) Gal. II, 2.

") Renan, les Apótres str. 232, vysvětluje libovolně a ne
spravedlivě odloučení Pavlovo, jakož i Barnabášův krok: „Pa
vel žii v Tarsu v klidu, který pro muže tak činného musil
býti utrpením . . . Trápil se ve svém nitru a byl skoro ne
užitečný. Barnabáš věděl, jak má pro své pravé dilo získati
tuto v nebezpečné a nezdravé samotě se ztravující sílu . . .
Získati tu velikou, ale nedůtklivou duši, podříditi se slabo
stem a náladám ohnivého, ale velmi osobitého muže . .. to
učinil Barnabáš pro svatého Pavla. Největší část Pavlovy
slávy náleží skromnému muži, který ho ve všem předcházel,
ale přece ve všem mu ustoupil . .. zabránil více než jednou,
aby jeho chyby vše nezkazily, a zadržel druhé, aby svými ma
lichernými úmysly nevehnali Pavla ve vzpouru.“
10)I. Korint. IX, 16.
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původnost ho předurčovala k vystupování samostat
nému. Odříkání, společné všem apoštolům, jest nej
silnějším svědectvím jejich pravdomluvnosti a pod
mínkou jejich vítězství.
Když přišel do Antiochie jako dělník druhé hodi-—

ny, místo aby pracoval na zvláštním díle, Pavel po
máhal bratrsky Barnabášovi. Po celý rok učili a zís
kávali, a co bylo těžší, udžovali v kázni kříže tyto
Syřany, ducha sice velice povolného, ale nestálého,
rozmařilého a hrabivého.
Přišli snad někteří Římané do ulice Singonu,
u chrámu všech bohů, aby slyšeli Pavla, hlásajícího
jediného Pána? Měl zajisté mezi svými posluchači
kromě zklamaných modloslužebníků též „bojící se
Boha“, to jest ony z pohanů, kteří byli jednou nohou
v synagoze, nerozhodli se však ještě státi se prose
lyty. Byli v postavení nepevném a společensky ne
výhodném, v němž nemohli dlouho setrvati. Brána
víry se otevírala před těmito nerozhodnými dušemi,
neboť mezi křesťany nalézaly jistý útulek a nevylí
čitelnou bratrskou lásku.
O Pavlově apoštolátu v Antiochii nemáme osobní
ho sdělení. Jistě že se vrhl do práce s neobyčejnou
radostí a ochotou. Čas spásy se naplňoval: Církev,
aniž popírala synagogu, nebyla více v synagoze, učed
níci Nazaretského se nazývali křesťany a toto slovo,
hebrejské ve svém smyslu, hellenské a latinské ve
svém tvaru, obsahovalo slib všeobecnosti, vkládalo
již jak na východ, tak i na západ pečeť jména vítě
zova.

Jaký to opojný protiklad! Zatím co židovský ná
rod spěl k svému zničení, vláda Syna Davidova po
čínala u pohanů. Sen o příchodu Mesiáše vítězícího
nad národy se proměňoval v bezprostřední a nejvyš
ší pravdu. Myslil Pavel na toto zázračné odškodně
ní? Zdá se, že národní budoucnost Israelitů ho málo
zaměstnávala, on mystik znepokojoval se pouze je
jich věčnosti.
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Při tom však nezanedbával časných věcí církví.
Prorok jménem Agabus sestoupil z Jerusalema
do Antiochie a oznamoval, že bude hlad veliký po
„všem okrsku zemském“. Církev v Jerusalemě byla
skoro nemajetná, nepoměr mezi jejími prostředky a
jejími potřebami se stával tím větší, čím více církev
vzrůstala. Když pohroma nastala — v roce 44. — a
potraviny byly velice drahé, tázali se, bude-li církev
moci rozdělovati mezi věřící obilí, olej, fíky a jiné
každodenní potřeby. Křesťané v Antiochii trpěli
méně touto krisí, proto se usnesli, že uspořádají
sbírku. Pavel a Barnabáš byli zplnomocnění, aby
donesli peníze do Jerusalema. Zdá se, že sami radili
k tomuto daru. Plníce zákon lásky podle Krista,
uposlechli zároveň tradice židovské, poněvadž Židé
z diaspory posílali do svatého pokladu Korbanu
roční almužny, které svěřovali zvláštním poslům
zvaným apoštolové.
V době své první cesty měl Pavel vidění v chrá
mu. Ježíš mu zřetelně rozkázal: „Jdi, neboť pošlu
tebe daleko mezi pohany.“ Tentokráte měl ještě
pamětihodnější vytržení, které připomíná Korinth
ským."
„Znám člověka v Kristu, jenž před čtrnácti roky
byl vtržen až do třetího nebe — zdali v těle nevím,
aneb-li kromě těla, nevím, Bůh to ví. A vím o tomto
člověku, že byl, zda-li to v těle aneb-li kromě těla,
nevím, Bůh to ví — vtržen do ráje a uslyšel slova
nevypravitelná, kterých nepřísluší člověku mluviti.“

Toto vytržení, ač narážka jest tak tajemná —

každé slovo se zdá býti přeplněno Božími věcmi —
znamená ve vnitřním životě apoštolově ohromnou

událost.
Býti vtržen do třetího nebe znamená viděti pod
statu Boží, jako ji viděl Mojžíš, když pravil Hospo

") II. Korinth. XII, 2—4. Tento list, datovaný v Efesu, po
chází podle obecného mínění z 56. nebo 57. roku. asi za čtr
náct let po druhé cestě do Jerusalema.
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dinu: „Ukaž mi svoji tvář“,12 jako ji vidí ve světle
slávy archandělé a blahoslavení" Pavel přijal vzne
šenější dar tímto zcela intelektuálním viděním, než
kdyby se byl kochal lidskou přítomností Ježíšovou.
Když Petr viděl padati s nebe prostěradlo, naplněné
zvířaty, která. Židé považovali za nečistá, bylo to
jen zjevení nového řádu na zemi. Vytržení Pavlovo
znamenalo, že vzkříšený Kristus povznese k Sobě na
pravici Otcovu blahoslaveného člověka. Vidoucí se
nemohl upamatovati, byl-li povznesen zázračným
nanebevzetím celé své osoby nebo jen svého ducha.
Nebyl by mohl vyjádřiti slyšená slova, nebyl by
mohl vylíčiti podstatu, kterou vnímal v oslňujícím
světle nazírání (slyšení a vidění bylo jedno).
Ale z jeho vytržení zůstávala mu vznešená jistota:
Všemohoucí byl jeho vůdcem, neviditelný ohnivý
sloup šel před ním; pokud jej následoval; nemohl
zblouditi ani podlehnouti.
V téže době, krátce po Pavlově odchodu, hmata
telný zázrak posílil křesťanské obce. Jasně vidoucí
židé se rozčilovali nad postupem křesťanské sekty &
Herodes Agrippa dal jim stíti Jakuba, bratra Ja
nova. Petr byl ve vězení; poněvadž byly velikonoce,
oddálilo se jeho předvolání před vysokou radou. Jed
né noci uvolnil anděl jeho řetězy a vyvedl ho ze
středu spících žoldnéřů. Petr vyšel z Jerusalema &
jak pisatel Skutků apoštolských s úmyslnou neurči
tosti praví, „odebral se na jiné místo“."
V okamžiku, kdy ho anděl opustil, byl Petr v opuš
těné ulici, a jako by se byl úplně probudil, poznal po
několika krocích dům Marie, matky Janovy, kterýž
měl příjmí Marek — budoucího evangelisty — &tety
Barnabášovy. Křesťané se u ní sešli a modlili se za
vůdce své obce. Jeho neočekávané objevení na
1?)II. Mojžíšova XXXIII, 18.
13)Viz Svatý Tomáš, komentář k epištolám.

") Skutky ap. XII, 17. Možno. že uprchl do Antiochie. Nc
bo odplul tehdy do Italie?
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plnilo je radostí a podivením. Nuže, vyvolení Kris
tovi nemuseli se ničeho obávati od lidí, když on je
chránil, maje s nimi veliké úmysly.
Za několik měsíců zemřel Herodes Agrippa v Ce
sareji, uprostřed modloslužebného triumfu, byv sti
žen náhlou a ohavnou chorobou. Tento konec pyš
ného pronasledovatele byl novým znamením naději
svatých.
Pavel jistě viděl v těchto shodách vítěznou jistotu
pro své záměry. Nebylo mu neznámo, jaká utrpení
ho očekávají, ale tím lépe. Ježíš Kristus vstoupil
skrze svá smrtelná muka do své slávy. Měli býti
učedníci „nad Mistra“? Na nich bylo, aby dokon
čili, čeho se nedostávalo jeho bolestem, pokud chtěl
s nimi sjednotiti mystické tělo své Církve. Ale Pavel
se nerad meškal očekáváním budoucího utrpení. Jsa
zabrán blízkými neb vzdálenými výboji, byl by mohl,
uvažuje o budoucím bohatství kořisti, přivlastniti si
ve smyslu duchovním průpověd' patriarchy svého
kmene:
„Benjamin jest dravým vlkem, ráno pojídá z ko
řisti a ještě večer se dělí o to, co ulovil.“'“
Pavel se vrátil z Jerusalema s Barnabášem a při
vedli si společníka, který měl později způsobiti mezi
nimi přechodnou roztržku. Byl to bratranec Barna
bášův, Jan Marek.
Pavel byl připraven, jak jest zřejmo, k rozsáhlé
misionářské činnosti, jsa již netrpěliv, aby mohl
nésti jméno Páně do zemí, kde známo nebylo. Ne
chtěl však odejíti sám, a pokud by církev, poslušna,
jako on sám Ducha svatého, nepožehnala jeho apo
štolátu. Mladá církev měla tu božskou sílu, které
nikdy neztratila, že byla sjednocena v lásce. Nebylo
rozhodováno o ničem důležitém, aby se představení a
s nimi i věřící nemodlili a opatrně se neradili.
Muži, kteří ji řídili, přijímali od apoštolů různé
15)I. Mojžíšova XLIX, 27.
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ady podle toho, byli-li proroky nebo učiteli. Pro
:i odhalovalí podle vnuknutí jisté budoucí událo
, především pravdu učení a cestu, která se měla
:hovávati při vedení duší. Učitelé učili bez osobní
vnuknutí. Je možno, že titíž vykonávali jednou
ad proroků, po druhé opět učili jako prostí učitelé,
boť nebyli v každém okamžiku naplnění vanutím
lcha svatého.
Od doby, kdy církev v Jerusalemě byla zbavena
5:hlavy, církev v Antiochii zůstávala nadšenou hla
u křesťanstva. Shromažd'ovala ve zkrácení celý
íent s jeho proroky a učiteli. Barnabáš zastupo
l Cypr, Šavel Cilicíi, jistý Simeon, řečený Černý
hiopii, Lucius z Cyrenaíky africkou Numidií a
mahen, dřívější prý spojenec Heroda Antípy, za
1poval Palestinu. Vyjímaje posledního byli všichni
llenskými Židy. Udržovali se svými otcovskýmí
aji styky užitečné pro víru, přemýšleli, jak by ji
11přenesli, a vítali Pavlovy úmysly jako odpověď
svou společnou naději.
Ale on a Barnabáš očekávali, aby se mohli vydatí
cestu, znamení Ducha. Vůdcové se shromáždili
:om, co bychom dnes nazvali „exerciční dům“. Po
li se, vzývali Pána, lámali společně svatý chléb.
|. konci těchto obřadů se projevila" vůle Boží tím,
byla slyšena slova:
„Oddělte mi Barnabáše a Šavla k dílu, ke které
1 jsem je povolal.“
Oddělení byli ovšem již od věků předurčení ke své
1 dílu, aby je vykonali lépe než kdo jiný. Bylo jen
.tno, aby slavnostní posvěcení jím udělilo apo
)lskou moc. A proto jejich bratří za přítomnosti
ce vzkládali na ně ruce, jako i dnes při svěcení
.ěžstva činí přítomní kněží.
Když Pavel přijal toto liturgické poslání, nedomní
1 se, že tím sníží své evangelium. Věděl, že jest
u*)Text neudává, jakým způsobem.
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„jeden Pán, jedna víra, jeden křest“.*7 Poněvadž
všichni jeho bratři žili jako on v Kristu, sestoupila
skrze jejich ruce na něho milost, jako by to bylo při
mé vylití Ducha svatého. Před jeho přáním zářilo
toto jediné: jíti hlásati Krista v dáli podle vůle jeho
Církve, která byla totožná s vůli Boží. Nikdy žádný
světoběžec na prahu neznáma nepocítil většího opo
jení než Pavel, když se vydal s Barnabášem a 5 Já
nem Markem na cestu ku přístavu seleucijskému.
Vpravo i vlevo se prostíraly vějířovitě hory a dále
jako rajské luhy se rozvíralo moře. Moře samo
o sobě Pavla nevábilo; v řeči tohoto muže, který
tak často plul po moři, skoro úplně chybějí meta
fory o moři. Jest to zděděný odpor Zida proti moři?
Nebo jest to spíše zanedbávání tělesného světa, kte
ré vymítá z jeho myšleni zvířata, květiny, vodu
i modř oblohy? Přes to vše věřím, že Pavel miloval
moře jako cestu, po níž se bude evangelium šířiti až
do nejzazších končin země:
„Mne totiž očekávají ostrovy a lodí mořské v je
jich čele, aby přivezly syny tvé z daleka.“"'
V onen den, kdy Pavel vstoupil na loď, která ho
měla dopraviti na Cypr, ostrovy ho očekávaly. Celé
pohanstvo až do základů se chvělo v předtuše svého
vykoupení. Tito tři chudí poutníci, kteří stojí na pří
di lodní pod plachtami a kteří nemají snad ani peněz
za pasem, ani mošny na zádech, ani hole v ruce,
vrátí se, až když byli odevzdali Pánu „národ spra
vedlivých“. Vpravdě ještě se dosud neuzřelo nic tak
významného pro budoucnost lidstva.

17)Efeským IV, 5.
15)Isajáš LX. 9.
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VII.

NA CYPRU.

,

PAVEL A moc ŘÍMSKA.

Pavel a Barnabáš se obrátili směrem k Cypru;
nepluli tam nazdařbůh, jak to učinili romantičtí
Galové neb nějací Odysseovi podobní dobrodruzi, ale
jako methodičtí Židé, kteří dobře uvažovali o svých
prostředcích jakož i o možnostech zdaru. Dobrý roz
um a božské vnuknutí působily zde souhlasně.
Barnabáš se na tomto ostrově narodil, i věděl, jaké
opěrné body si tam mohla opatřiti jejich misie. Ve
všech městech na východní straně byly kvetoucí sy
nagogy. Neboť blízkost Egypta, měď tamních dolů,
krásné jedle lesů, které byly tesány na stožáry a
lodní kýly, obilniny z rovin, které zavlažovaly prů
plavy řeky Pedioeus, vinice a olivové háje na výši
nách oživovaly oběh bohatství. Židovský obchod te
dy prosperoval a nepovrhoval ani penězi tisíců pout
níků, které vábil na ostrov chrám Afroditin v Pafu.
I Řekové nalézali tam své štěstí, byliť všude, kde
jim cizí návštěvníci zajišťovali klientelu, která se
mohla dobře využitkovati. V tomto shluku různých
orientálců udržoval Řím vojenskou kázeň a vedl
správu politickou; stavěl pevnosti, vodovody, amfi
teatry; odbíral ze země suroviny a potraviny, vybí
ral dávky a opatřoval si tam potřebné lidi.
Apoštolové tedy nalezli před sebou dvojí moc,
kterou hodlali podrobiti Evangeliu: Izrael a pohan
stvo.
Jako jinde tak i zde nabídli spasení nejprve Izrae
litům.
Když se vylodili v Salamině — velkém přístavu
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obchodním, založeném řeckou kolonií — kázali Je
žíše v synagogách. Jejich kázání potrvalo asi po ně
jaký čas. Lidé je poslouchali, aniž jevili nějaké ne
přátelství vůči nim. Oni však spíše připravovali za
ložení církve, ale nemohli ji založiti; nedocílili asi
hromadného obrácení.
Ubírali se pobřežními městy, jichž sama jména
jsou plna kouzla: Citium, Amathonte, Pafos. Po
břeží pafoské vzpomíná ještě dnes zašlých rozkoší,
nepřestalyt' tam kvésti růže bohyně. Bílé domy mají
vzhled holubů Afroditiných, spících na břehu vod,
z nichž se bohyně vynořila. Chrám, jehož sledy lze
spatřiti na návrší půl míle vzdáleném od moře, vy
stavoval k uctívání Afroditu, nemající lidského tva
ru — zkomolený kužel z kamene, zahalený šarlato
vým rouchem, prvopočátečný to obraz vše zúrodňu
jící Přírody. V lesích idalských byla zamilovaná
Afrodita uctívána rituelním smilstvem.
Pavel spojuje vždy s uctíváním model pojem ohav
né nemravnosti.' Antiochie, Korinth, Efesus, Řím &
mravy, které jsou společné celému úpadku pohan
ství, odůvodňovaly až příliš toto spojení, které je
především ve svém základě židovské. Snad nikde to
lik nechápal nadlidské obtíže přemoci nezdrženlivost
pohanů jako v Pafu, neboť se domnívali, že vzdávají
poctu bohům, když se oddávají svým chtíčům.
Jsa cudný a nikdy nebyv ženat, ať již o tom mluví
Eusebius2 jakkoliv, nalézal nicméně ve svých údech
zákon odporující zákonu mysli jeho a jímající ho zá
konem hříchu.“ Proto se bude chrániti před nesmy
slnou přísnosti, které propadají tak mnozí sektáři
1) Rim. I, 21—27.

'-')Eusebius, Dějiny církevní kniha III, 30, chybně vykla
dal místo z I. Epišt. ke Korinthským: „Nemame-liž moci vě
řící ženu s sebou bráti, jakož i ostatní apoštolové i bratří
Páně i Petr?“ At' již je zde řeč o manželce neb o pomocnici,
znamena tato věta, beze vši pochyby, že Pavel vůbec žádné
ženy u sebe neměl.
3) Rim. VII, 23.
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v Orientě. Označuje však jako nejvice zavržitelné
určité neřesti, které u Římanů, zkažených asijským
příkladem, byly považovány za něco zvláště jemné
ho. Židé trestali smrtí sodomský hřích, odsuzovali
k ukamenování zetě a tchyni, kteří spolu žili.' Tento
odpor nalezneme také ve smýšlení Pavlově.
Zatím se Pavel spokojil tím, že vykládal s obdivu
hodnou logikou, jak člověk, když zbožňuje svobodu
těla, toto tělo zneuctívá & uvaluje na ně hanbu —
na to tělo, v němž si Duch svatý zřídil svůj chrám*".
Prohlásil panenství za něco vznešenějšího než man
želství.o Nikdo však po Ježíšovi nepotvrdil slavnost—
něji posvátnou velikost manželského spojení,7 a prá
vě on radí mladým vdovám korinthským: lépe jest
v manželství vstoupiti nežli hořeti.8
Znamením moudrosti učení Pavlova jest, že, jak
mile se přiblíží k nějakému příkrému rozhodnutí,
evangelická zásada, pravda nabytá zkušeností, uve
de jeho stanovisko na pravou míru.
Povoluje lidské slabosti to, k čemu ji opravňuje
zákon božský. Ale nikdy se nesmiřuje s duchem zla.
Nahodilá srážka, kterou měl na Pafu, odhaluje nám
sílu jeho hněvu vůči falešným prorokům.
Žil tam židovský šarlatán jménem Barjesus, který
byl znám podle příjmí Elymas mág. Tento člověk
svým okultním uměním se vetřel v přízeň prokon—

sula Sergia Paula, osobnosti vzdělané a dychtivé
theosofických věd.
Židé přes zákonnou zápověď se oddávali zuřivě to
muto astrologickému řemeslu, kouzelnictví a nekro
mancii. Věřili tomu. Čteme v Talmudu“:
') Traktát Sanhedrin přeložilSchwabe. Kap. 7.

5) I. Korinth. VI, 19.
6) I. Korinth. VII, 1.
7) Efeským V, 22—23.
8) I. Korinth. VII, 9. Smělý výrok, jimž už předem jsou

odsouzeni enkratiti, sektáři, kteří vyžadovali od všech věři
clch úplnou zdrželivost.
9) Traktát Sanhedrinu kap. 7, str. 25.
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„R. Josue ben Hanania pravil: Mohu vzíti tykve
a melouny a učiniti z nich kozly a jeleny, kteří se
pak navzájem rozmnoží.“
„Rabbi Hanai pravil: Kráčel jsem ulici v Sepho
ridě; viděl jsem někoho, jak zdvihl kámen a hodil jej
do vzduchu. Tento předmět, když dopadl na zemi, se
proměnil v tele.“
Jejich genius je předurčoval k úkolům prorockým.
Nalézali v tom také výnosné zaměstnání. Stalo se
módou u knížat, že si vydržovala v soukromí jedno
ho nebo více těchto věštců, kteří byli nazýváni „chal
deji neb mathematiky“. Tiberius za svého vyhnan
ství na Rhodu se dal zasvětiti do tajemství astrolo
gief" Cypr byl také hnízdem kouzelníků. Šimon mág,
který se nazývá cyperský, se naučil svým malicher
ným kouzlům v dobré škole. Zlatý osel Apulejův nám
skýtá možnost přesvědčiti se o pošetilé a neblahé
důležitosti kouzelnictví v posledních stoletích císař
ství. Kouzelníci si připisovali moc proměniti lidí ve
zvířata pomocí účinku jistých slov, jistých mastí &
libovolně jim opět navrátiti jejich původní tvar.“
Mísili nápoje lásky, čarovali, a na zesílení účinku
prodávali jedy. Své oslňující umění uváděli ve služ
bu mrzkých vášní a pomsty.
Tento asijský mor bujel v Římě v takovém roz
sahu, až císařové prohlásili, že budou považovati za
státní zločince i ty, kteří dávají radu, i ty, kteří rady
žádají.12Sami však používali nekalých služeb těchto
kouzelníků.
Elymas, zpraven byv o zázracích, kterými Pavel
a Silas dosvědčovali svou moc, byl bezpochyby jat
zvědavostí slyšeti je. Doufal, že je obelstí, vy
mámí z nich jejich tajemství a že bude pracovati
proti nim svými kouzly, v nichž sám sebe překo
10)Tacitus Annales VI, XX—XXI.
11)Indičtí kouzelníci předstírají, že to také dovedou. Viz

prapodivnou novelu Rudyarda Kiplinga „Zvíře“.
12)Tacitus: Annales XII, 59.
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ná. Zároveň hodlal vyzvěděti na nich jejich učení.
Snad si tvořil jako Šimon mág na základě poměru
vesmíru k Bohu neurčitý gnostický systém, směs
Pythagorových myšlenek s myšlenkami Platonový
mi, který směřoval k smyslným prostopášnostem.
Pavel a Barnabáš ihned odhalili tohoto úskočníka,
který byl daleko nebezpečnější než modláři, neboť
oklamával duše kouzlem svých nadpřirozených vě
domostí a falešným duchovním zanícením.
Zatím co se toto dálo, byl prokonsul upozorněn,
že dva misionáři rozšiřují v provincii nové učení.
Přál si je poznati a prostá moc jejich víry ho překva
pila. Elymas však, pociťuje, že jeho působení na
Sergia Paula je otřeseno, usiloval o to, aby pod
lomil jejich vliv, a pomlouval je, nemotorně při tom
na vladaře doléhaje.
Apoštolé se to dověděli. Pavel se rozhodl, že se
zprostí svého protivníka. Setkav se s ním, upřel naň
svůj planoucí zrak. Stržen vnuknutím, obrátil se
náhle na něho se strašnými slovy:
„Člověče plný všeliké lsti a vší zchytralosti, synu
ďáblův, nepříteli veškeré spravedlnosti, nepřestaneš
převraceti přímé cesty Páně? A nyní hle, ruka Páně
nad tebou; i budeš slepý nevida slunce až časem
svým.
A ihned připadla na něho mrákota a tma a jda
kolem hledal někoho, jenž by ho vedl za ruku.“
Byl to ohromující výjev, který nám vyličuje pisa
tel Skutků apoštolských s primitivní stručnosti, bez
bližšího vysvětlení, bez vlastního úsudku, ale jeho
význam byl dalekosáhlý a vskutku jedinečný.
Pouze jednou,13 pokud je nám životopis Pavlův
13)Při ličeni pohoršení korinthského (muž, který má man
želku svého otce) Pavel ostře označil vyobcování nehodného,
jež postihuje jeho tělo: „Budiž vydán satanu v záhubu těla,
by duch jeho byl spasen v den Pána našeho Ježíše Krista.“
(I. Ep. Korinth. V, 5.) Nevíme však, byla-li hrozba apoštolova
splněna.
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znám, projevuje se jeho zázračná moc potrestáním
bezbožníka a on užívá ji ke spáse lidí. Jsa úplně
sjednocen s Pánem živých i mrtvých, vypůjčuje si
od Pána jeho všemohoucnost; neváhá ani chvíli; ví,
že se to stane, poněvadž tomu chce v Kristu pro
jeho větší oslavení. Varuje předem Elymase, že
oslepne. Elymas rázem ztrácí zrak.
Pavlův čin dokazuje nejprve absolutno jeho víry a
božskou sílu, kterou vládne. Ale podivné jest, že uva
luje na Elymase slepotu, kterou na něho samotného
Pán kdysi uvalil. Elymas je Žid. Závoj, který byl
sňat se zřítelnic Šavlových, měl z vůle Pavlovy býti
pocítěn i tímto nešťastníkem, neboť doufal, že Izrael
pochopí a se pokoří. Elymas byl zbaven zraku jen
na čas; beze vší pochyby na tak dlouho, než se vzdá
čarování a hrabivých žádostí. Možnost jeho obrácení
věstí obrácení lidu židovského na konci věků. Zatím
Pavlovo vítězství přivádí k obrácení římského pro
konsula.
Sergius Paulus „uzřev, co se stalo, uvěřil, žasna
nad učením Páně“.
Popíralo se, že by úřední osobnost, která byla
nucena veřejně uctívati pohanské bohy a Césara,
mohla změniti náboženství. Zde se však prostě praví,
že Sergius uvěřil. Prohlásil sebe za křesťana? Dosta
lo se mu ihned pokřtění vodou? Nevíme.
Nicméně jeho obrácení jest možné a jistě tak jako
jeho přítomnost na Cypru.“ V duši, která dychtí po
znati tušenou pravdu, zázrak, jehož svědkem ho Pa
vel učinil, dovršil počáteční otřes. Sergius Paulus
%oznal
nad židovským.
íman převahu
byl jistě mága
zaujat křesťanského
zřejmým důkazem
moci. Po
tom se chtěl poučiti o tajemstvích, kterým učil apo
štol; byl jimi oslněn a Duch svatý mu udělil dar víry
v ně. První pohan vysokého postavení, který se stal
učedníkem, byl vyslanec římské moci v senátorské
") Toho důkazem je nápis.
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provincii, byl to muž, před nímž se nosily svazky
liktorské a sekery. Událost, která věstila velikolepou
budoucnost! Avšak již před Pavlem apoštolé myslili
jistě na to, že by se měl podrobiti Kristu Řím, hlava
celého světa. Petr v jisté době, kterou ovšem nelze
dnes určit, založil v této metropoli světa sídlo svého
apoštolátu. Když však pokřtil tribuna Kornelia a lidi
jeho domu,15nazíral na tento slavný skutek jako na
ústupek, jehož si přál Bůh, který nehledí na osobu
a dává i pohanům život věčný.
Pavel, římský občan, pochopil brzy, že Řím je ná.
bojem ohromného kola a že Evangelium se rychle
rozšíří, když vyjde od zlatého milníku Augustova na
římském Foru, počátku to a cíle veškerých cest a
že se rozhlásí až na konec země, pokud je lidmi obý

vána. Jeho epištola k Římanům vyniká nad jiná jeho
poselství svou obšírností; jsa římským vězněm, ozna
muje Filipenským: „Tak že okovy moje staly se
v Kristu zjevny mezi celou stráží a všemi ostatní—
mi."m A uzavírá tuto Epištolu zřejmě šťasten: „Po
zdravují vás všichni věřící, zvláště ti, kteříž jsou
z domu císařova“ I když je Pavlova korespondence
se Senekou jen hrubým výmyslem, přece svědčí
o možnosti takovéto korespondence a o úsilí křes
ťanského proselytismu u osobností, které slynuly
moudrostí neb mocí. Hleděl získat prostředí vlivná.
jakož i prostý lid. V tomto směru sledoval příklad
židovský, ale jinými metodami.
Židé v Římě byli oddáni císaři; byli silni počtem
i úskoky, dovedli se dostati na Palatin a zajistiti si
výzvědné styky s Césarovým okolím. Za Klaudia
byli po jistý čas vyhlášeni za psance. Přes to jeden

papyrus nám ukazuje, jak v Lukullových zahradách
před dvacetipěti senátory, šestnácti konsuly, Agrip
pinou a jejími čestnými dámami Klaudius odsuzuje
k smrti dva Řeky, Isidora a Lampona, kteří byli
15)Skutky apoštolské x, 34—36.
„) Epišt. )( Filip. I, 13.
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hlavními původci velikých pogromů v Alexandrii."
Jakých úskoků bylo asi zapotřebí, aby nastal takový
obrat ve smýšlení císařově!
Mnozí Židé byli lékaři a uvedli se tímto způsobem
do předních rodin. Zidovky využitkovaly své krásy a
své zchytralosti: Poppea, rodilá Římanka, byla pro
selytkou brány a dovedla upoutati na nějaký čas mi
lostné rozmary Neronovy.
Křesťané, aby získali místo v panovníkově okolí,
uplatňovali svou věrnost, mírnost a vliv svých zdrže
livých ctnosti. Apokryfické Skutky Pavlovy vypra
vují, že nejdůvěrnější služebníci Neronovi: Barabas
Justus tlustonohý, Urion kappadocký a Festus ga
latský byli křesťany. V téže zprávě lze zříti Pavla
an zvěstuje před Césarem království Kristovo. Snad
nějaká porušená tradice se stala základem této epi
sody. Doufal Pavel, že změní srdce Neronovo? Má-li
víra křesťanská uvrhnouti na kolena antickou víru
v bohy a jejich kněze, pýchu a ukrutnost Césarů, filo
sofy, mágy a nevěstky, bude třeba celých generací
mučedníků a vyznavačů a svatých žen; bude třeba
po tři století trpělivě získávati veškery stupně stát
ní moci římské. Ale ode dne, kdy apoštol na své
pouti se setkal s dobrou duší Sergia Paula, může po
hřížiti se v prorocké snění:
„Řím je náš, totiž Kristův. Svět náleží jemul“
Roku 58, v tomtéž roce, kdy Pavel jako vězeň se
ubíral do Říma, uschl na náměstí Comitií, na úpatí
Kapitolu fíkový strom Ruminal, který byl osm set
třicet let stár a který, jak se věřilo, chránil před
dávnými časy Romula a Rema, když ještě byli dětmi,
před nepohodouf“ Když však větve jeho odumíraly,
vyrazily nové list . Římané viděli v tom zázrak, ne
chápali však, že ím musí zemříti, aby se mohl zno
vuzroditi v nikdy nehynoucím zázraku křesťanství.
17)Juster: Les Juifs dans l' empire romain, I. sv, str. 195.
“) Tacitus: Annales XIII, LVIII.
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VIII.

BRÁNA VÍRY.

Adalia — kdysi Attalia — jest malý přístav na
maloasijském pobřeží v zemi, která byla za časů
Pavlových nazývána Pamfylií.
Jednoho přívětivého zářijového rána jsem se tam
zastavil a byl jsem všecek okouzlen. Zdálo se mně,
že jsem již kdysi viděl ve snu tu hlubokou zátoku,
domy kolem ní jakoby zavěšené, skály, jejichž šeď
splývala se zlatem azuru, starou věž na výšině, hrad
by s cimbuřím, tu a tam pobořeným, zahrocený mi
naret, zdvíhající se opodál jakéhosi topolu, okrově
nebo krvavě zabarvenou zemi, střídající se s veselou
žlutí řepkového pole, oasou to svěžesti nad suchými
břehy, které se vypařují ve slunci, a dále výše stří
brnou obrubu horstev terasovitě spadajících.
Když Pavel, Barnabáš a Jan Marek opustili Cypr,
přistali bud' zde, nebo poněkud dále na východ, po—
blíž ústí řeky Coestru, aby vstoupili do nitra země,
do Perge a potom za horami do Antiochie pisidské.
Může nám býti poněkud podivným, že z Pafu ne
zaměřili na lodi do Egypta. Alexandrie, která byla
polem neobyčejných výbojů, volala k nim. Jiní misi
onáři však je tam předešli. Když Aquilas a Priscilla
vyučovali alexandrinského Zida Apollona v Efesu,l
znal již základy víry. Odkud dostalo se mu této zná
mosti? Nejspíše asi v křesťanské obci, utvořené ko
lem alexandrinských synagog. Pavel však si ustano
vil jisté pravidlo a podle toho se také, kde mohl, ří
dil: vyhýbal se stavěti na základech, na nichž bylo
1) Skutky apoštolské XVIII, 24—26.
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pracováno jiným. Ponechal si pro svou práci nevědo
mý lid pohanský, tedy nejméně vděčnou práci, ale
uzrála-li, stala se prací nesoucí nejhojnější ovoce.
Proto také asi, jak se můžeme domýšleti, zanedbá
val Egypt. Jest nepochybné, že jej od toho odvrátil
Duch svatý.
Odebral se k národům, kteří oddáni byli uctívání
boha Mena (bůh měsíce), k oněm horalům, které ví—
dal v Tarsu sestupovati taurickými průsmyky.
Pro jeho malý hlouček, který ovšem vzrostl bě
hem cesty, byla pout po Cypru nemalé důležitosti:
zázrak obrácení, rozhodné vystupování Pavlovo, vy
nikající jeho dary ukázaly, že jeho osoba se stane
vůdčí osobou. Od té doby společníci Pavlovi a Bar
nabášovi byli nazýváni „a ti, kteříž s nim bylif', Bar
nabáš však jich více nevedl, on šel s nimi a Jan Ma
rek na cestě do Pamfylie se od nich oddělil z důvodů,
které si lze těžko vysvětliti.
Pavel toto odloučení pociťoval velice nepříjemně.
Neboť později při své druhé misijní cestě odmítl Jana
Marka vzíti s sebou a Barnabáš se pro to rozčílil.
V Pavlovi prý vznikla domněnka, že se tento mladý
muž bojí dobrodružně vydati do země pohanské, do
divokých průsmyků, kde poutníci v zatáčce každé
propasti mohou býti přepadeni od lupičů. Je daleko
pravděpodobnější domnívati se, že Jan Marek, při
poután stále ještě židovskými tradicemi, projevoval
pro apoštolát názory, kterých Pavel nemohl připus
titi. Pavel se naň osopil, on se urazil, odešel a vrátil
se do Jerusalema. Litoval asi později tohoto neroz
vážného činu. U příležitosti jiné cesty chtěl se opět
připojiti k Pavlovi. Pavel však byl přísný. Jan Ma
rek byl v jeho očích neposlušným dělníkem, „kterýž
nešel s nimi k dílu“.2 Zdálo se mu nemožným, aby ho
vzal opět s sebou.
Nejeden dějepisec kárá apoštola pro jeho neústup
2) Skutky apoštolské XV, 37—39.
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né chování. Jako bychom mohli posouditi jeho po
hnutky! Jistě však mu jeho přísnost nevnukla samo
libost. V tomto rozporu šlo o zásady, jinak by mu byl
Pavel jistě ihned odpustil. Později se Pavel opět
s Markem smířil &důtklivě nabádaje Timothea, aby
za ním přijel do Říma, vybízel ho: „Marka vezmi a
přiveď s sebou“.“
Podle tohoto způsobu Pavlova vyjádření, zůstal
Marek ještě po dlouhý čas v podřízeném postavení,
byl „přisluhovačem“, tajemníkem biskupa, kterého
provázel na cestách,“ ale tajemníkem pokorným, byl
ducha bystrého a svatý, byl hoden toho, aby s věr
ností vypsal Evangelium, které mu byl Petr svěřil.
Nač se zdržovati touto příhodou a badati, proč Pa
vel 3 Barnabáš se déle v Pamfylii nezdrželi? Byli by
tam získali učeníky. Kristus nebyl neznám v této
krajině. V den, kdy po prvém kázání Dvanácti se
stoupili na shromáždění ohniví jazykové, mezi těmi,
kteří uvěřili, byli kromě Egypťanů i muži z Pamfy
lie5 neb aspoň Židé, bydlící v Pamfylii. Tato země
byla obývána směsicí různých ras a náboženství. Ci
ličané, potomci nebo nástupci mořských loupežníků,
sousedili s horaly taurickými, kteří byli více méně
také synové lupičů. Obchodníci veškerých zemí si
tam dávali dostaveníčko. Apoštolům kynula naděje
v tomto zmateném shonu, že budou moci dáti podnět
k jakýmsi začátkům církve. Zdá se však, že tak uči
nili již někteří křesťané před nimi a zejména Pavel
byl vždy dychtiv, aby mohl slovo víry přinésti těm,
kteří byli toho slova ještě nejvíce vzdáleni.
On i jeho společníci se pustili — podle všeho zá
roveň s nějakou karavanou — do horstva, plného
bystřin, nebezpečných přechodů a záloh.
Ještě dnes jsou cesty v Tauru divoké až hrůza,
jsou přerušovány ostrými zákruty, klesají rychlým
a) II. Tim. IV, 9—11.

*) Skutky apoštolské XIII, 5.
6) Skutky apoštolské II, 10.
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spádem nad propastmi a stoupají zas mezi kolmými
skalními stěnami, které se na mnohých místech té
měř navzájem dotýkají. Hory, zahrocené v kužely,
se zdvíhají k nebi a za nimi lze zahlédnouti až do ne
konečna se táhnoucí nové hory. Můžeme si domys
liti, že v těchto nepřístupných končinách i po pod
manění krajin těch Římem se zdržovaly nepřemoži
telné tlupy loupežníků.
Pavel a Barnabáš prošli tudy beze vší nehody a
severně od dvou modravých jezer dospěli do Antio
chie v Pisidii, řeckého to města, které i když se stalo
římskou kolonií, zůstalo i nadále mocným středis
kem židovstva.
Sobotního dne, právě v době služeb Božích, vstou
pili apoštolé do synagogy. Usedlí jako nevtíraví ci
zinci na jednu z lavic, stojících v zadní části míst
nosti, nedaleko zdi.
Představený synagogy, archisynagogos, se modlil,
načež podal sluha synagogy předčítajícímu svazek,
obsahující část Starého Zákona a proroky: Jak před
čítající huhňavým a jednotvárným hlasem odříkával
hebrejsky jednotlivé verše žalmů, překladatel týmž
způsobem vysvětloval je přítomným v řeči obecné.
Na to archisynagogos se obrátil k oběma cizím ná
vštěvníkům, z nichž, jak mu bylo známo, jeden byl
levitou a druhý žákem Gamalielovým. Vyzval je po
dle předpisu, aby vyložili jeden z textů, které byl
přečetl.“

„Muži-bratři, máte-li nějaké slovo povzbuzující
k lidu, mluvte“
Pavel se zdvihl; pokynul pravou rukou slavnost
ním pohybem, aby vybídl shromážděné k pozornosti.
Tento posunek byl u Zidů tradicionelní.7 Jsou řeční
ci, kteří dříve než otevrou ústa, vyzvou shromáždě
0) Viz o této liturgii: Juster, Les Juifs dans l'Emplre ro

main, svazek 1., str. 369—370 & Knabenbauer, který vyložil

tuto část Skutků apoštolských.
7) Viz Jan Zlatoústý 29. kázání 0 Skutcích apoštolských.
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ní, aby se chovalo tiše, a lidé malí činí tak často způ
sobem pánovitějším než velicí.
Řeč Pavlova, tak jak se nám zachovala, jest dale
ko lepší, než by mohla býti řeč, která by byla vy
myšlena spisovatelem Skutků apoštolských. Podává
ve zkrácení typický způsob jeho řeči, jakého použí
val mezi Židy.
Mluva kázání je vážná, téměř strojená; řekli by
chom, že snad klenba synagogy působila tísnivě na
živost a obratnost jeho mluvy a že se namáhal mlu
vit neosobně.
Na počátku apoštol vzpomněl povolání svatého
lidu, zázraků, jimiž Bůh dokázal, že sám je vede, dá
vaje jim zemi v dědictví i vůdce, jako byl David, „muž
podle srdce jeho“. Z potomstva krále Davida dal při
jíti Spasiteli Ježíši, tomu, o němž Jan praví, že mu
není hoden rozvázati obuvi na nohou.
„Vám jest posláno slovo o té spáse: neboť obyva
telé jerusalemští a náčelníci jejich, nepoznavše ho ja
kož ani hlasů prorockých, které se čítají každou so
botu, naplnili je tím, že ho odsoudili . .. Ale Bůh
vzkřísil ho z mrtvých . . .“
A Pavel uvádí text žalmu, jehož se vždycky dovo
lává: „Nedáš svatému svému viděti porušení.“a
Proroctví & svědectví těch, kteří ho spatřili po
zmrtvýchvstání, byla jedinými důkazy, jichž bylo
užito.
Pavel jako by zapomínal, že sám u vidění spatřil
Pána. Neuvádí ani jediného slova o Damašku, ani
o svém obrácení. Vystupuje jako posel učení, které
není z něho.
„Známo proto vám budiž, muži-bratři, že skrze
něho zvěstuje se vám odpuštění hříchů a že ode vše
ho, od čeho jste nemohli býti ospravedlněni v zá
koně Mojžíšově, v něm bývá ospravedlněn každý,
kdož věří.“
8) Zalm XVI, 10. Daleko delši citát z něho uvádí Petr
(Skutky apoštolské II, 25—26).
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Toto kacířské učení vyvolalo tlumený nesouhlas &
odpor.

Pavel vnímal nepřátelsky zahrocené hučení a vy
nesl nad posluchačstvem hrozbu, zahalenou ve tři
verše proroka, obsahující proroctví o Soudu Božím,
„neboť já udělám dílo za dnů vašich, dílo, o němž
neuvěříte, bude-li je vám kdo vypravovati.“o
Archisynagogos však, když pronesl obvyklé požeh
nání při odchodu lidí z modlitebny, pozval ze zdvoři
losti oba misionáře, aby opět přišli příští sobotu.
Z toho lze souditi, že ho toto učení znepokojilo.
Venku na ulici a v domě jejich izraelského hostite
le aneb někoho „bojícího se Boha“, Pavel a Barna
báš pokračovali ve svém kázání. Mnoho Židů a ještě
více pohanů je obklopovalo. Mluvili k nim s takovou
přesvědčující silou, že jistý počet z nich byl získán &
připravoval se ke křtu.
Také v následující sobotu „téměř celé město“ —
míníme tím všechny, kteří mohli vstoupiti do syna—
gogy — se tlačilo v synagoze, aby slyšelo apoštoly.
Nával pohanů ke kázání a jejich upřímná snaha dů
kladně pozlobily Židy. Stále táž žárlivá nenapravi
telná pýcha; jest věru zázrakem, že láska Kristova
v prvotní Církvi mohla tuto pýchu proměniti v bra
trství, v němž Řekové a barbaři byli připuštěni týmž
právem jako Hebreové.
Pavel nebo Barnabáš vyložil řád Boží Spásy, jak
zásluhou krve Kristovy dostává se milosti každému,
kdo věří, at' je to Zid nebo pohan.
Chraplavé dotazy, žádající vysvětlení, přerušovaly
jeho kázání. Židé potupili jméno Kristovo.
Tu se však Pavel i Barnabáš vzpřímili a obrátivše
se proti rouhačům pronesli směle tento rozsudek:
„Vám mělo se nejprve hlásati slovo Boží; poně
vadž však je odmítáte a sebe za nehodné pokládáte
života věčného, hle, obracíme se k pohanům. Neboť
“) Habakuk I, 5.
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takto přikázal nám Pán: Ustanovil jsem tě za svět
10 pohanům, abys byl ke spáse až do končin země.“10

Pohané, kteří tomuto poselství života popřáli slu
chu, byli plni nadšení, když uslyšeli, že nyní vše bude
dáno jim, jim nejprve, když Izrael dary Božími opo
vrhl. Po celé zemi zavládlo velké rozechvění. Až do
chatrčí dřevorubců, až k loupežníkům vysokých pla
nin pronikla zpráva, že Bůh-Člověk spasil svět.
Ale rozhořčení Židé štvali proti apoštolům vlivu
plné osobnosti městské, bohaté zbožné ženy, které
navštěvovaly synagogu,11řecké obchodníky, městské
úřady, ano i docela římské kruhy vojenské. Dosáhli
toho, že tito vetřelci byli vypuzeni z městské oblasti
antiochijské.
Pavel i Barnabáš vzpomněli příkazu: „A kde vás
nepřijmou & neuposlechnou řečí vašich, tu vycháze
jíce z domu nebo z města, střeste prach s no
hou svých.“u'
Setřásli tedy prach se svých opánků na Zidy an
tiochijské, naznačujíce tím, že nechtějí míti s nimi
nadále ničeho společného. Ubírali se k jihovýchodu,
procházejíce stepí lykaonitskou, zemí, živící „divoké
osly &ovce s hrubou srstí“,“' zemí, jež byla bičována
studenými větry.
Když se přibližovali k Ikoniu, tu si asi jistě Pavel
vzpomněl na Damašek. Jako Damašek tak i toto
město (dnes se nazývá Konia) se opírá o sluncem
vyprahlé stráně s hradbami, věžemi a těžkými bra
nami. Stromy a zahrady svlažovány jsou v Damaš
ku vodami bystřiny, jež jsou rozváděny strouhami.
Ikonium jest jako Damašek křižovatkou širokých
silnic. Galacie a Frygie zde podávají ruce Kappado
cii, Armenii, Cilicii a Syrii.
10)Isajaš XLIX, 6.
11)Zeny pohanské daleko snáze než muži přistupovaly )( žl
dovstvi, poněvadž u nich nebylo obřizky.
12)Matouš 10, 14.

13)Viz: Strabo, Dopisy XII, 6.
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Celá pak minulost Ikonia se shrnuje v jediné skvě
lé události: v setkání Pavla s Theklou, s tou podi
vuhodnou dívkou, jež byla uchvácena mocnou Boží
láskou, jejíž tvář plane vroucností mezi prostými
tvářemi žen obrácených apoštolem. Thekla zjevuje se
nám v Asii, v jitřence víry jako duše podobná An
děle Foliňské, Kateřině Sienské a sv. Terezii. Její ži
votopis byl na neštěstí v líčení většiny episod jejího
života poškozen výmysly pochybné ceny. Spisovatel
apokryfických Skutků Pavlových — podle mínění
Tertullianova byl to nějaký asijský kněz — lže, aby
poučoval, &bájí o jejich mnohonásobných zázracich.
Upadá v bludné učení enkratitů, čině z naprosté
zdrželivosti základ víry.
Přes to však svatá Thekla nebyla jím vynalezena.
Origenes, svatý Jan Zlatoústý, svatý Augustin mluví
o ní jako o skutečné mučednici. Ve čtvrtém stoleti
navštívila Aquitanka Silvie jeji hrob nedaleko Tarsu
v Seleucii v Isaurii a čtla úřední zprávu o jejích či—
mech."

V legendě můžeme rozeznati stopy událostí prav
divých nebo symbolicky pravdivých. Když Pavel
vstoupil do Onesiforova domu, usmál se a Onesifo
ros pravil: „Buď zdráv, služebníku velebného Boha“
a Pavel odpověděl: „Milost Boží budiž s tebou
i s tvým domem“. Na to poklekli, lámali chléb (eucha
ristie) a mluvili spolu slova Boží o zdrženlivosti &
o vzkříšení.
Jest tento Onesiforos týmž mužem, jemuž posílá
Pavel pozdrav po Timotheovi?15 Bylo by nutno pak
předpokládat, že byl již křesťanem, když Pavel při
šel do Ikonie. To však je málo pravděpodobné. Jak
zřetelně nám však tento apoštolův příchod dává po
znati prostou laskavost a něžnou vroucnost zlatého
věku křesťanstva!
“) Viz Leclercq: Actes des Martyrs, sv. I., str. 151. & ná
sledující.
,5) II. Timoth. IV, 19.
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Když Pavel kázal při otevřených dveřích v One
siforově domě, Thekla, dcera Theoklie, nevěsta Tha
myrova, naslouchala po celou noc a po celý den slo
vům cizincovým, sedíc na nejbližším okně obydlí své
matky. Ani se nehýbala, byla jakoby u víře zkame
něla a vidouc, že mnoho žen a panen bylo přivedeno
k Pavlovi, zatoužila po tom, aby i ona byla nalezena
hodnou stanouti před jeho tváří; neboť nebyla do
sud spatřila rysů jeho obličeje.
Poněvadž však neopouštěla okna, poslala její mat
ka pro Thamyra. Mladý muž, pln veselí, přišel, neboť
se domníval, že ještě týž den pojme Theklu za man
želku. Pravil k Theoklii: „Kde je má Thekla? Rád
bych ji viděl!“ Na to řekla Theoklie: „Musím ti říci
novinu, Thamyre. Jsou tomu již tři dny a tři noci, co
Thekla neopustila okna &nejí, ani nepije, ale začaro—
vána do radosti, lpí na jednom cizinci, který učí ně
jakým zchytralým slovům. Thamyre, tento člověk
bouří celé město Ikonium, jako pobouřil tvou Theklu,
neboť k němu přicházejí mladí lidé a dovídají se toto:
Musíme se báti jedině Boha, Boha samotného a mu
síme žíti cudně. 1 má dcera, spoutána jeho slovy jako
pavouk na okně, jest celá zaujata. Přístup a promluv
s ni.“
Thamyris se přiblížil, naplněn láskou k ní a ustra
šen jejim vytrženim. „Theklo, má snoubenko,“ pra—
vil, „proč zde zůstáváš, stále tu sedíc? Jaká tě to
ovládla vášeň? Co tě to rozumu zbavuje? Obrat se
ke svému Thamyrovi a styd' se!“
Potom přišla ji i matka prosit: „Mé dítě, proč zde
stále sedíš & hledíš dolů a neodpovídáš na nic? Jsi
celá bez sebe!“
1 plakali všichni hořce, Thamyris, že ztratil ženu,
Theoklie své dítě a mladé otrokyně svou paní. To
vše však nepřimělo Theklu, aby se obrátila;
zůstala u vytržení a naslouchala jen Pavlovi.
Thamyris počal zuřiti; jde udat čaroděje 11měst
ského náčelníka. Pavel přiveden zástupy lidu před
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prokonsula, káže před ním Krista ukřižovaného. Je
uvržen do žaláře. Ale v noci sejme Thekla náramky
se svých rukou a dá je vrátnému v domě své matky,
a když jí b la domovní brána otevřena, odebere se
do vězení. alářníka podplatí tím, že mu dá stříbrné
zrcátko. Přistoupí k Pavlovi a usednouc k jeho no
hám, naslouchá líčení velebnosti Boží. Pavel se ni
čeho nebál; Theklina víra se upevňuje, zatím co líbá
Pavlovy okovy.
Theoklie a Thamyris dali všude hledat Theklu;
zastihnou ji u vězně a chtějí ji od něho odloučiti. Ona
však vzlykajíc „válí se na zemi“, na témž místě, na
němž ji Pavel vyučoval. Oba jsou pohnáni před soud
ce. Dav řve: „To je čarodějník! Zabte ho!“ Thekla
jako u vytržení bedlivě pozoruje svého Mistra. Její
matka jsouc nadmíru rozhořčena zvolá ku pro
konsulovi: „Upalte tuto bezbožnici, upalte ji upro
střed divadla, tuto nepřítelkyní manželství, ať to
zastraší všechny ženy!“
Ochotný náčelník města dal Pavla zbičovati a vy
pudit ho z Ikonia a odsoudil Theklu ku spálení na
hranici. Oheň se jí však nedotkl. Zázrakem je od
nesena, připojí se opět k Pavlovi, který se utekl
s Onesiforem a jeho lidmi do nějakého hrobu.
To, co následuje, je bludištěm bájí, v němž se za
chovaly jen nepatrné zbytky historické tradice.
Ač tento Theklin román je velmi nuzný, přece je
neocenitelný. Pociťujeme srdce bušící horoucí lás
kou, která později podle sv. Pavla byla nazvána
„bláznovstvím kříže“.Thekla není snad u vytržení nad
osobou Pavlovou, aniž se pozastavuje nad jeho vý
mluvností. Ale pije s jeho rtů pravdu, po níž, ač jí
neznala, tolik toužila. Dostalo se jí pojednou slibu
blahoslavenství: odhaluje se „cesta“ před ní.16Ne
10) Recké slovo, kterým ve Skutcích apoštolských se ozna
čuje prostě učení Kristovo, má opravdu tento smysl. Zjevení
se jeví jako cesta, jako methoda, kterak dosáhnouti věčné
blaženosti.
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besa se před ní otvírají, ona poznává byti a požívá ho.
Byl by to hrubý omyl posuzovati toto prudké na
dšení jako asijské šílenství, vyšlé z téhož pramene
jako zběsilosti Cybeliných kněží a jejich krvavé or
gie. Je to spíše opojením, krásou křesťanského uče
ní, že Thekla zůstává lpět na rtech toho, který jí ta
slova zvěstuje. Dvě věci byly jí zde zjeveny: vzne
šenost čistoty &zmrtvýchvstání.
Aby srdce jakož i inteligence pohanů byly obráce
ny, bylo třeba současně jim nabídnouti jistotu za
kládající se na rozumu, zanícení lásky, slast odří
kání a naději na nekonečné štěstí.
Málo je legend, které by v takovém stupni jako ta
to legenda Theklina daly pociťovat neuvěřitelné na
dšení tohoto prvého zasvěcení.
O pobytu Pavlovu a Barnabášovu v Ikoniu sdělují
nám věrohodné dějiny jen věci neurčité. Zůstali tam
dosti dlouhý čas. „Znameni“ a zázraky potvrzovaly
jejich svědectví. Obrátili mnoho Židů a Řeků. Židé
však, kteří zůstali nevěřící, popudili proti „bratřím“
davy pohanů. Lid se rozdělil ve dva tábory: jedni
souhlasili se Židy a druzí s novou Církvi. Došlo ku
vzbouření a lid, ozbrojený holemi a kameny, táhl
před dům, v němž učili apoštolé. Byli by neušli smrti
ukamenováním, ale podařilo se jim uprchnouti a
utekli do Lykaonie, do města, jež bylo vzdáleno pět
mil na jihovýchod a jež se nazývalo Lystra. A tam
si byli jisti, že nenaleznou mnoho Židů, bylať tato
země úplně barbarská. Měla však býti získána Evan
geliu.
V Lystře také skutečně, jak se zdá, apoštolské po
sláni se s počátku nesetkalo s odporem. Mohli toto
poselstvi Spásy — čehož nikde jinde nemohli uči
niti — nésti docela i do okolních městeček a křtíti
tam uvěřivší venkovany.
V městě se jim dostalo pro učiněný zázrak — je
den z vzácných Pavlových zázraků, o němž se Skutk.
apoštolů přesně zmiňují — nerozvážného božského
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uctění. Pavel zpozoroval — patrně někde v předměstí
— žebráka, sedícího na zemi, mrzáka chromého od
narození. Tento neduživý člověk naslouchal celou
svoji duší učení, které mu slibovalo blaženost. Dost
možná, že Pavel uvedl před ním ve své řeči slova
Páněz'7 „Slepí vidí a ohromí chodí'ť. Utkvěl na něm
svým zrakem jasnovidce a zvolal k němu mocným
hlasem: „Postav se na nohy své přímě.“ Podobně
zvolal Petr ke chromému v chrámě:18„Ve jménu Je
žíše Krista Nazaretského vstaň a chod'.“ A vzav ho
za pravou ruku, pozdvihl ho.
Pavel se zdržel toho, aby jmenoval Ježíše. Také se
nedotkl chromého. Tento člověk však v okamžiku
uzdraven se vzchopil a počal skákati a procházeti se.
Lidé naplnění úžasem, vidouce, jak cizí muž učinil tu
to neslýchanou věc, pozdvihli hlasů svých a volali:
„Bohové! Bohové, připodobnili se k lidem & sestou
pili k nám!“
Tento křik se rozhlaholil v řečilykaonitské; řeči té
ovšem ani Pavel, ani Barnabáš nerozuměl. Lidé této
země rozuměli sice řecky; mezi sebou však, v oby
čejném životě a jistě i v takovém náhlém pohnutí
mluvili podivným nářečím, které podle všeho bylo
příbuzné se syrštinou neb s kappadočtinou. Znali
vyprávění o Jupiteru putujícím s Merkurem, jak za
vítali ku zbožným manželům Philemonu a Baucidě,
jimž pak bohové zajistili dlouhá a klidná léta. Jsouce
snadno vznětliví, poznávali ihned v Barnabáši Jupi
tera a v Pavlovi Merkura.
Imposantní zevnějšek Barnabášův podporoval asi
tuto ilusi; malý živý Pavel, vyléčivší člověka, stižené
ho nezhojitelnou nemocí, mistr ve slovech plných
síly, připomínal jim čilého Merkura, boha zdraví a
ochránce lidí výmluvných.
17)Matouš XI, 5. Narážka na verše Isajášovy XXXV, 5—6:
„Tehdaž otevrou se oči slepých . . ., tehdáž poskočí kulhavý
jako jelen a jazyk němého prozpěvovati bude.“
1") Skutkové apošt. III, 1—10.
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Nedaleko místa, na němž se dály tyto veřejné po
cty oběma apoštolům, byl proti městským branám
chrám, který byl zasvěcen Zevovi, ochránci obce."
A lidé ihned běželi oznámit knězi tuto nepředvídanou
návštěvu bohů a při tom také zázrak, který byl toho
svědectvím. Kněz uvěřil v toto neočekávané štěstí
a připravil vše k obětování. Nádhera obřadů rozvi—
nula se tak, jak se to slušelo. Bílí, věnci ovinutí býci,
obětní pomocníci, hudebníci, akolyti, kteří nesli
mouku a sůl — ničeho nechybělo při této slavnosti
kromě vznešených osobností, které měly býti pod
kuřovány kadidlem.
Apoštolové při prvém výbuchu nadšení hleděli to
mu všemu ujíti. Mnozí spěchali, aby jim oznámili,

jaké důkazy úcty jsou pro ně připraveny. Apoštolů
se zmocnil svatý hněv; na znamení bolu roztrhli po
způsobu židovském své pláště ve švech a vrhli se
proti průvodu volajíce:
„Muži, co to činíte? I my jsme lidé podrobení
utrpením jako vy a kážem vám evangelium, abyste
se obrátili od těchto (bohů) nicotných k Bohu živé
mu, který učinil nebe i zemi a moře i všecko, co je
v nich, který za předešlých věků nechával všecky ná
rody choditi po cestách jejich, ač přece nenechal
sebe neosvědčena čině dobře, 5 nebe vám dávaje
deště a časy úrodné a naplňuje srdce vaše pokrmem
a radostí.“
Když apoštolé tímto způsobem, ač nepřipraveni,
oslovili celý průvod, nezapomněli, že tu mluvi k po
hanům. Uvedli na nejmenší míru pojem Božství, mlu
vice jen o jednom Bohu a mlčky jím míníce Ježíše
Krista. Ať mluvili jak mluvili, Lykaonští žádali, aby
oba cizinci byli nesmrtelní. Konečně lid, byv vyveden
z klamu, se rozptýlil. Strašné zklamání! Davy zakou
šely potřeby, aby se mohly dotknouti mocných a
“) V Claudiopoli v Isaurii nalezený nápis potvrzuje jeho
existenci.
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dobrých bohů. Bůh, kterého hlásali noví proroci, se
dosud neukázal. Jak měli v něho uvěřiti?
Kněz však jim neodpustil překažení obřadu, po
hanu způsobenou velkému Zevovi a ztrátu hmatatel
ného zisku, který již předvídal.
Mezitím přišli z Antiochie pisidské Židé, zuřící pro
ti Evangeliu. Obchody jejich přivedly je až do těchto
vzdálených krajin. Hanobili Pavla a Barnabáše, pře
devším však Pavla, poněvadž byl více činný. Urá
želi se nad jeho svobodnými výroky co do obřízky a
jiných přikázání zákona. Prozradili, že obyvatelé An
tiochie musili vypověděti za brány města tyto kej
klíře, tyto lidi nízkého stavu, kteří z bídníka spraved
livě ukřižovaného činili pravého Boha. Vrtkavý zá
stup se pobouřil. Tlupa obklopila Pavla, když byl od
loučen od svých společníků. Házeli mu kamení na
hlavu, padl omráčen. Ti, kteří ho kamenovali, se do
mnívali, že je mrtev a vytáhli ho z města, aby jeho
mrtvola byla roznesena psy a krkavci. Když se však
o tom dověděli jeho učeníci, přiběhli a nalezli ho zá
zračně obživlého. Povstal a obklopen svými obránci,
vrátil se do Lystry.
Příštího dne, ještě celý pohmožděn, se vydal s Bar
nabášem na cestu. Dospěli k velkému opevněnému
městu, poslední to pohraniční baště v římské pro—
vincii galatské. Místo toto se nazývalo Derbe a by
lo podle Strabona20 na úpatí pohoří isaurského v di
voké krajině, kterou pustošili loupežníci z Tauru.
Zdá se, že Židé se neodvážili až tam a apoštolé, aniž
byli znepokojováni, vyučovali tyto horaly prostého
srdce. Křesťan z Derbe21 Gaius bude doprovázeti
Pavla do Macedonie na cestě plné nebezpečí.
Kdyby byli přešli Taurus, mohli z Derbe dosáh
nouti po pěti až šestidenním pochodu Tarsu. Místo
toho — a rádi bychom věděli, zdali čest tohoto roz
hodnutí náleží Pavlovi nebo Bamabáši, nebo bylo-li
20)Strabo: kniha XII, kap. 5.
21)Skutky apoštolské XX, 4.
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tak ustanoveno již před vyjitím do Syrie — vrátili
se a navštívili znovu Lystru, Ikonium a Antiochii
pisidskou.
Tento způsob jedinečné odvahy přinesl ovoce. Zdá
se, že tentokráte žádné zevní násilí nemařilo jejich
činnost.
V každém městě se po odchodu věrozvěstů udrželi
křesťané jako horlivé bratrstvo, skrytě rostoucí. Ve
čer se shromažďovali v hoření místnosti nějakého
domu. Jejich propaganda málo znepokojovala vlád
noucí vyznání. Každá revoluční novota se vyvíjí na
počátku nejlépe za pomoci úřední bezstarostnosti.
Kdo v tehdejším pohanském světě by byl tušil bu
doucnost těchto malých skupin, které uctívaly Boha
beze slávy?
Když Pavel a Barnabáš procházeli opět Lystrou,
Ikoniem a jinými městy, bylo po dlouhých měsících
již zapomenuto vzrušení, které způsobili v lidu svou
přítomností. Nekázali více ani v synagoze, ani na
agoře. V soukromých náboženských promluvách při
večeři Páně a při hodech lásky se věnovali zvláště
tomu, aby posvěcovali neofyty, aby jim ukovali dob
rou křesťanskou zbroj, kterou později Pavel bude na
zývati „přilbicía štítem víry“."ůvým příklademdo;
_kazgyali,že je nutno trpěti, abychom zasloužili krá
.10VStXLBQží.
W.
'
Toto tajemství zajisté překvapilo obrácené po
hany, přes to, že znali báj o hrdinovi Heraklovi,
který vystoupil po dvanácti zkouškách na Olymp.
Herakles splnil pouze zákon svého určení, netrpěl
z lásky. Přemohl nestvůry, nepřemohl však svého
těla, hledal své vítězství, nikoli spásu světa. Pavel
však nosil již na svém těle „jizvy Pána Ježíše“.23Vy
dával se „v oběť živou, svatou, Bohu libou.“"
Takto se apoštolé vraceli do každé křesťanské ob
23) Efes. VI, 16.
23)Galat. VI, 17.
'“) Rím. XII, 1.
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ce se slávou dokonané práce a přemoženého utrpení.
Přičiňovali se, aby do ní zavedli trvalý pořádek.
Za jejich nepřítomnosti nebyly tyto obce bez vůd
ců. Některý předsedal shromážděním, dával čísti žal
my a proroky, pronášel nad chlebem, který lámal, a
nad vínem v kalichu požehnání, jež se bude nazývati
„eucharistie“. Někteří věřící byli určeni, aby rozdíleli
chléb přítomným, křtili katechumeny a pohřbivali
mrtvé. Mezi nimi se objevovali podle milosti Ducha
svatého proroci a učitelé. Jiní měli dar vedení.?5Ně
kteří mluvili jazyky, když byli inspirováni, vylévali
své srdce v nesouvislých řečech, propukali ve výkři
ky lásky a mystické radosti, které byly posluchačům
často nesrozumitelné.
Těmto církvím ještě chyběla posloupnost vůdců,
která by přenášela moc obdrženou s hůry. Každá
z nich byla jako vinný keř, jehož výhonky rostou
volně, ale poněkud zmateně.
Pavel a Barnabáš dali obcím radu kněží, jak to vi
děli v Jerusalemě a v Antiochii, nepochybně podle
vzoru židovského presbyteria. Tato židovská rada
starších bděla v synagogách“ nad náboženskou obra—
nou obcí, spravovala majetek, byla právní osobou,
hájila je před nežidovskými úřady, a měla právo
vyobcovati nehodné. Ale kněžstvo křesťanské mělo
moc především duchovní. Příslušelo mu, jak psal
Pavel svému učedníků: „Opatruj statek svěřený,“27
zajišťovati nedotknutelnost tajemství a obřadů. Když
se apoštolé postili a modlili, vyvolili nejschopnější
muže z církví. Víme, které vnitřní vlastnosti od nich
žádali. Biskup měl býti „bezúhonný jakožto správce
Boží, ne samolibý, ne hněvivý, ne pijan, ne rváč, ne
mrzkého zisku chtivý, nýbrž pohostiný, dobra mi
25)Viz: Duchesne, Histoire ancienne de l' Egliseřsvazek I.,

strana 46.
20)Viz: Juster, Les Juifs dans l' Empire romain, svazek I.,
strana 142.
27) 1. Tím. VI, 20.
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lovný, střízlivý, spravedlivý, zbožný, zdrželivý, držící
se spolehlivého slova, které jest podle učení, aby
mohl i přimlouvati v učení zdravém i usvědčovati
odpůrce.“23

Apoštolé na ně vzkládali ruce, aby na ně přešla
moc, kterou sami obdrželi. Pavel doporučuje později
Timotheovi: „Rukou nevzkládej ukvapeně na niko
ho.“'-"'Toto vysvěcení bylo podobné vysvěcení sedmi
jáhnů a tomu, které Pavel a Barnabáš obdrželi od
kněží v Antiochii.
Když zvolili presbyterion, odešli a „poručili je Pá
nu, v kteréhož uvěřili.“ Když se přiblížili na své cestě
k Perge, rozsévali slovo v celé Pamfylii a tento
kráte se také zastavili v městě Perge, aby tam za
ložili shromáždění. Znovu vsedli na loď v přístavu
Attalii, dosáhli ústí Oronta a ubírali se podél řeky
až do Antiochie, kde vypravovali, „kteraké věci Bůh
skrze ně učinil“.
Jejich cesta trvala čtyři nebo pět let: od roku 44
nebo 45 až do roku 49. Obvod jejich výzkumů nebyl
příliš rozsáhlý, ale cesta byla přípravou pro budouc
nost. Ve své vznešené důvěře věděli, že ani jedna ze
sedmi založených církví nezahyne. A měli proto pře
devším důkaz:
„Bůh otevřel pohanům dveře viry.“
Zastavme se u tohoto významného obrazu. Od té
doby, kdy se ztratilo prvotní zjevení, pokolení sku
tečně „sedí ve tmě a v stínu smrti“. Izrael tiskl žár
livě na své srdce kamenné desky desatera. Nad ostat
ními národy neustalo zářiti věčné světlo, ale jejich
temnosti propouštěly pouze chabé nebo mihotavé pa
prsky.
Kteří chtěli přijíti k poznání, rozbíjeli svou hlavu
o kovovou bránu; sráželo je tajemství smrti. Po
kud se týče tajemství našeho určení ani Sokrates,
nejméně nejasný mezi filosofy, nemohl se dostati
2") Tit. I, 7—9.
=“)I. Tim. v, 22.
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dále než k domněnce. Buď je smrt spánkem bez snu,
nebo vstupem do světla mezi nesmrtelné mudrce a
bohy.

Nyni Kristus sestoupil k mrtvým a vítězně po
vstav, navždy prolomil bránu, aby všichni lidé mohli
skrze ni vstupovati. Ráj znovu otevřený lidskému
pokolení, věčná blaženost & požívání Boha, to bylo
radostné poselství, které apoštolé přinesli těm, kteří
ho dosud neslyšeli. A poselství to se ozývá, jako by
pocházelo ze včerejška, v našich uších a jen z něho
budou věky žiti až do konce.

124

IX.

ROZPOR V ZACHOVÁVÁNÍ ZÁKONA
MOJŽÍŠOVA.

Každá vzrůstající sila musí projití kritickým oka
se vyhrává v určité minutě, kdy je nutno učiniti to
neb ono rozhodnutí. Ježiš jakožto člověk se nevymkl
tomuto zákonu. Před svým veřejným životem se pod
robil pokušení na poušti, a aby potřel moci zla, na
lezl tři slova, tři rány mečem, když pravil: Ját' jsem
přemohl svět.
Dříve než Církev přemohla blud, musila se osvobo
diti od nebezpečí, které vyplývalo z jejího židovského
původu. Odloučí se úplně od synagogy, nebo uloží
obráceným pohanům farizejské zákony, obřízku,
sabbat, slavnost novolunní, trampoty se zákonním
poskvrněním ?
Ač obřízka byla konána i u jiných národů, 'ako
na př. u Egypťanů, v očích pohanů vylučovala idy
ze společnosti a vydávala je veřejnému posměchu.
Pohled'me, co o tom soudí vzdělaný Říman Petro
nius, který žil za časů sv. Pavla.
„I když Žid uctívá božství v podobě prasete a vzý
vá zviře s dlouhýma ušima, neni-lí obřezán, bude
vyobcován ze židovského národa a donucen, aby se
vystěhoval do řeckého města, kde bude osvobozen od
postu sabbatu. U tohoto národa je jediným šlechtic
tvím, jediným důkazem svobodného postavení, měl-li
člověk odvahu dáti se obřezati.“1
Žádný proselyta nebyl přičleněn k obci, neměl-lí
1) Petronius, Fragmenta XVII.
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odvahy podrobiti se tomuto bolestnému obřadu. Má
lo mužů se mu podrobilo. Byla-li by ho vyžadovala
křesťanská Církev, byla b získala pouze velice zvol
na a jen nepatrný počet eků a příslušníků národů
západních. Byla by zůstala jen vedlejší větví narou
bovanou na židovský peň. Ostatně byla obřízka pou
ze obrazem, pečetí očekávání. Připomínala víru Abra
hamovu v zaslíbení Mesiáše Osvoboditele. Značila po
tlačení tělesných chtíčů, představovala milost, léči
telku hříchu,2a poněvadž nyni křest dával plnost po
svěcující milosti, nastal konec znamením a pomíje
jícím lékům.
Přes to však křesťanům, rozeným Židům, bylo za
těžko si představiti dokonalého křesťana bez obříz
ky. Zvláště v Palestině hájil přísný směr zásadu:
„Nejste-li obřezáni podle zákona Mojžíšova, nemů
žete býti spaseni.“
Někteří z nich přišli z Judeje do Antiochie, do
ústředí neobřezaných, a veřejně kaceřovali učení
Barnabášovo a Pavlovo. Označovali je jako lidi, kteří,
aby přitáhli lid a získali snadno pohany, obětovali
pravé učení.3 Apoštolé cítili vážnost takové propa
gandy. Vyzvati pohany, aby se podrobili obřízce, zna
menalo nutiti je, aby zachovávali celý zákon. Byl-li
zákon nutný ke spasení, stačil-li ke spasení, nač
potom byla víra v Ježíše Krista? Stačilo zůstati Zi
dem a získávati Židům proselyty. Potom by byl Kris
tus zbytečně trpěl, marně ospravedlňoval člověka
svou krví. Zákon byl břemenem zlořečenství! Měli
jím obtížiti i šíji těch, kteří neznali dosud toho bře

mene?
Pavel a Barnabáš bojovali proti těmto zpáteční
9) Viz: Sv. Augustin: Boží město XVI, 27; Tertullian: Ad
versus Judaeos kap. I.; sv. Tomáš: Výklad Epištoly k Ri
manům.
3) Pomluva, kterou Pavel vyvrací ve své epištole ke Ga
latským (Gal. I, 10).
*) Galat. III, 10.

126

kům celou silou svého vnuknutí a své zkušenosti.
Ale Židé v Antiochii dávali za pravdu fanatikům,
horlicím pro židovskou ortodoxii. Synagoga se sna
žila přivésti Církev zpět do svého lůna, pohltiti ji,
ne-li zničiti. Pavel odmítl v nejmenším ustoupiti
těmto falešným bratřím. Když se rozpor přiostřo
val, vnitřní hlas mu pravil,5 aby opět vstoupil do Je
rusalema a žádal za rozhodčí soudce „sloupy“ ma
teřské církve, Petra, Jakuba a Jana, aby z jejich úst
dosáhl odsouzení tohoto nespravedlivého a nebezpeč
ného boje. Žádal souhlas církve v Antiochii se svým
krokem. Takto se chtěl představiti bratřím v Jeru
salemě jako mluvčí všech svých bratři. Odešel ve
společnosti Barnabášově a některých učeníků, mezi
nimiž byl mladý neobřezaný Řek, jménem Titus.“
Prošli Fenicií & Samařím. Ve všech obcích vyklá
dali své evangelium, svůj způsob obrácení jakož i zá
zraky, které Bůh s nimi učinil. Opakovali to bez úna—
vy a bez pýchy, poněvadž to nebylo k jejich oslavě,
nýbrž k oslavě Ducha svatého, který je vedl.
Příznivé mínění je předcházelo do svatého města.
Pavel spatřil „ty, kteří mají vážnost“,7 nejdříve kaž
dého zvláště. Nestavěl se ani jako inspirovaný, ani
jako vládce, tázal se jich, zdali „nadarmo neběžel"."
Rád se srovnával s běžícím, který bojuje ve stadiu
o cenu. Tento helénský obraz zraňoval jen staré Ži
dy, kteří byli odpůrci všeho, co bylo z ciziny. Jeho
přesvědčující jasnost získala Petra, Jakuba a Jana.
Petr od zjevení v Joppe a od obrácení Kornelia byl
oddán novým myšlenkám.
Přes to však křesťané ze Židů obnovili před „slou
py“ svůj útok z Antiochie, &vyzvali je, aby se vyjád
řili ve prospěch jejich mínění:
") Galat. II, 2.
0) Pavel nám to sděluje (Gal. II, 1—3); Skutkové apošt.

neudávají jmen.

7) Galat. II, 9.
5) Galat. II, 2.
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„Obřízka je nutná, zákon Mojžíšův musí býti za

chovánf'

Petr svolal presbyterion & dal k zásadám Pavlo
vým svůj upřímný a dogmatický souhlas.
„Bratři, vy víte, že již před dávným časem vyvolil
si Bůh mezi námi, aby pohané skrze má ústa slyšeli
slovo evangelia a uvěřili. A Bůh, jenž zná srdce, vy
dal jim svědectví, dav jim Ducha svatého jako i nám,
a nečinil žádného rozdílu mezi námi a nimi, věrou
očistiv srdce jejich. Nuže tedy proč pokoušíte Boha,
vkládajíce na šíji učedníků jho, jehož ani otcové naši,
ani my nemohli jsme snésti? Spíše věříme, že mi
lostí Boží budeme spasení stejně jako oni.“9
Rozhovory s Pavlem zřejmě z ůsobily v Petrovi
přesvědčení, že mezi obrácenými idy a pohany „Bůh
nečiní žádného rozdílu“. Vzpomněl si však ještě na
slova Páně. Ví, proč Ježíš řekl: „Mám ještě jiné ovce,
které nejsou z tohoto ovčince.“mVzpomněl si na je
ho oslovení farizeů, když káral jejich falešné podání
a jejich zchytralé pokrytectví. Zatím však nezavrho
val zákona, ani výslovně obřízku. Zachovává opatr
nost soudce, přeje si jednoty v míru; jsa spíše kon
servativni než odvážný, představoval již v Církvi
umirňující směr, který bude údělem Apoštolské Sto
lice. Před jeho řečí bylo shromáždění rozděleno
krajním vzrušením. Od chvíle, kdy promluvil, nastal
klid, slyšeli Barnabáše, potom Pavla ospravedlňo
vati svůj apoštolát. Všechny zázraky, vykonané je
jich rukama, dokazovaly, že jdou přímou cestou.
Pán byl zjevně s nimi. Jejich svědectví dojalo poslu
chače, kteří byli vnímavější pro skutečnost než pro
ideje. A potom věděli, že tito mužové vystavili svůj
život všem nebezpečenstvím pro Krista, jak jim
mohli upříti autority příkladu?
Ale ještě jiné rozhodující zakročení mělo překva
piti jejich protivníky.
0) Skutky apoštolské XV, 7—11.
10) Jan X, 16.
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Povstal totiž Jakub, Jakub blízký příbuzný Ježi
šův, který byl nazýván „Spravedlivým“.
Ve svém lněném rouše, s dlouhými vlasy, vlajícím
vousem, se podobal muži oděnému rouchem lněným,
kterého Ezechiel viděl znamenati písmenem Tau čelo
mužů určených ku spasení.ll Před smrtí Ježíšovou
přísahal: „Nebudu jisti chleba od té hodiny, kdy jsem
pil kalich Páně až do té chvíle, kdy ho spatřím
z mrtvých vstalého.“ A Pán se mu zjevil z rána o ve
likonocích a pravil mu: „Bratře, jez svůj chléb; Syn
člověka vstal z mrtvých.“2 Žil v chrámu na modlit
bách a klečel tak dlouho, že jeho kolena ztvrdla jako
kolena velbloudí. Byl to křesťan věrný zákonu; dobří
lidé ho považovali za záštitu pravověrné tradice.
Jakub však ve své řeči schválil v hlavních rysech
jednání Barnabášovo &Pavlovo: „Bůh,“ pravil, „nej
prve přihlédl k tomu, aby z pohanů získal lid svému
jménu. Protož já soudím, aby nebyli znepokojováni
ti, kteří z pohanů se obracejí k Bohu.“
„Aby nebyli znepokojováni,“ znamenalo, „aby ne
byli nuceni k obřízce“ S realistickou moudrostí však
připojili:
„Nýbrž aby se jim napsalo, by se zdržovali od po
skvrn modlami, od smilství, od udáveného a od

krve.“
Tyto požadavky by se zdály podivnými, kdyby
chom nevěděli, že jednou z nejvážnějších nesnází,
které tehdy musila Církev řešiti, bylo, když se setká
vali u stolu při Hodech lásky (při agapách) Židé
s obrácenými pohany. Posléze uvedeným bylo lho
stejné jisti maso neodkrvené, kdežto Zid si to hnu
sil. Jisti živočišnou krev, třebas i smíšenou s jinými
potravinami, nebylo jen přestoupením zápovědi Moj
žíšovy, nýbrž to znamenalo odpornou věc, přizpůso
bovati sobě duši nižšího stvoření, o níž se domnívali,
") Ezechiel IX, 2—6.
12)O Jakubu ml. viz sv. Jeronyma:

rum ecclesiasticorum.
9

Ea: catalogo Scripto
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že je vsáklá do krve. Masa, jež bylo položeno na 01
tář modly, vína, které sloužilo k libacím (mokré obě
ti), náčiní a ovoce, které bylo tímto vínem potřísně
no, bylo zapovězeno užívati a bylo prokleto.13
Obrácení pohané nemohli pociťovati tento od or;
Jakub žádá od nich zdržení se věci, které měli idé
v ošklivosti již od Mojžíše, ano i od Noema. Budou
zproštěni obřízky; naproti tomu se mají spojiti se
svými izraelskými bratry v zachovávání určitých
pravidel mosaických.
Uprostřed mezi těmito zápovědmi, týkajícími se
potravin, uvádí se předpis na pohled daleko vše
obecnější, totiž zdržování se smilstva. Jest však ve
lice pochybno, vztahuje-li se to na nevázanost mravů,
zakázanou přirozeným zákonem, a ještě méně se to
může týkati rituálních ohavnosti, které spojovali
v Syrii a Frygii s uctíváním Astarty, Atyse a mno
ho jiných božstev. O tom všem katechumeni a po
křtění věděli, že je zakázáno. Jakub chce spíše vy
loučiti z křesťanských obcí manželské dvojice, žijící
v poměrech zapovězených podle knihy Leviticus. Tak
spojení synovce s jeho tetou, švagra se švagrovou a
ještě více ona falešná manželství jako to, jež odsoudí
Pavel v církvi korinthské, která je s klidným svědo
mím snášela: spojení muže se ženou jeho mrtvého

otce."
Jakub, odstraniv tato pohoršení, zachoval židov
skou tradici; posloužil tím však evangelické mrav
nosti. Pavel nemohl jinak než souhlasiti s jeho ná
vrhy. Presbyterion dalo rovněž k nim svůj souhlas.
Byly potvrzeny ve slavnostním shromáždění a bylo
usneseno potvrditi je společným poselstvím, v němž
apoštolé užili ne sice výrazu rozkazovacího, ale

13)Traktát Aboda Zara (přel. Schwab, str. 235) přesně udá
vá: Kápne-li vino při libacich na hrozny, postačí je omýti &
jest pak dovoleno jich užiti. Jsou-li však rozpukané, takže
uvedené ví-nomůže jimi proniknouti, jsou zakázány.
") I. Korinth. V, 1—5.
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svrchovaného: „Viděla se totiž Duchu svatému
i nám.“ Pavel a Barnabáš byli ustanoveni k tomu,
aby toto poselství doručili věřícím v Antiochii. A
s nimi odešli, aby tomu všemu dodali větši důležito
sti, někteří vynikající muži jerusalemští, mezi nimi
Silas, který měl i nadále zůstati v Antiochii jako
horlivý pomocník Pavlův.
Bylo se totiž co obávati, aby toto rozhodnutí ne
vyvolalo mezi židovskými křesťany reptání.
Pavel dovedl k vítězství podstatné věci ze svých
názorů. Židům byla ponechána svoboda, chtějí-lí zů
stati věrni svým židovským zvyklostem, ale pro po
hany zmizel nůž obřízky téměř úplně s křesťanské
ho obzoru. Po pěti neb šesti letech napíše Pavel Ga
latským, když byli znepokojováni křesťany ze Židů.
„A když poznali milost mi danou, Jakub a Petr a
Jan, kteří jsou pokládáni za sloupy, podali mně a
Barnabášovi pravice na význam společenství, aby
chom my kázali mezi pohany, oni pak mezi Židy.“15
Tvrdilo se, že Petrova řeč ve Skutcích apoštol

ských vyvrací toto Pavlovo tvrzení. Což se tam ne
prohlašuje i Petr za apoštola pohanů? Ve skutečno
sti ani Pavel, ani Petr nepřidělovali si nějakého
zvláštního pole působnosti, ve smyslu jak pravil
Abraham k Lotovi: „Hle, celá země jest ti volná;
půjdeš-li nalevo, já si podržím pravou stranu; vybe
reš-li si ty stranu pravou, půjdu já nalevo.“
Petr obracel pohany, Pavel Židy a Pavel setrvá na
této cestě, káže v synagogách, pokud ho ovšem Židé
snesou. Ale Petr, Jakub a Jan zůstavili sobě vyučo
vati hlavně obřezané Židy nebo pohany, kteří se již
obřízce podvolili. Pavlu se dostalo plné svobody vy
chovávati křesťany z těch, kteří nebyli obřezáni. Pře
ce však donutil k zachování obřízky Timothea, syna
Řeka a obrácené Židovkyf“ aby nebyl pohoršením Ži
dům v oné krajině.
15)Galat. II, 9—11.

m) Skutky apoštolské XVI, 3.
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Kdežto ebionističtí sektáři učinili z obřízky přísně
závazný článek víry, apoštolé, obdaření útěchou Du
cha svatého a ohebností pravdy Boží, sjednotili veš
keré různé cesty evangelia k jednomu cíli, ke krá
lovství Pána Ježíše.
Pavel opouštěje Jerusalem, mohl s plným pocitem
pravdy prohlásiti: „Jim jsme neustoupili ani na oka
mžik poddáním se.“"
Prosili ho jen o to, aby pečoval o chudé. Svatí
v Jerusalemě trpěli stále ještě palčivou nouzí. Pa
vel na všech svých misijních cestách koná pro ně
sbírky, posílá jim šatstvo a životní prostředky. Tyto
almužny spojily novými pouty milosrdného bratr
ství rodící se církve s církví, která je byla zplodila.
Ale ustanovení, které Pavel a Barnabáš vykládali
v Antiochii &beze vší pochybnosti v celé Syrii, nepo
tlačilo odporu judaizantů. Pavel nazývá je faleš
nými bratry, „kteří se vloudili (mezi nás), aby vy
zvěděli naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši,
aby nás v službu podrobili.“"' Brzy na to ukázala
jistá událost, o níž Skutkové apošt. mlčí, až do jaké
míry ohrožovala jejich zrádná umíněnost jednotu
křesťanstva. Pavel sám se domníval, že má povin
nost, aby vyvolal v paměti Galatských tuto trapnou

srážku.

„Když pak Petr přišel do Antiochie, do očí jsem
se mu opřel, poněvadž byl hoden domluvy. Prvé to
tiž, než přišli někteří od Jakuba, jídal společně 3 po
hanokřesťany, ale když přišli, stranil se & odlučoval
se z bázně před těmi, kteří byli z obřízky. A s ním
přetvařovali se také ostatní židokřesťané, takže i
Barnabáš byl stržen tou přetvářkou jejich.
Leč když jsem uzřel, že nejednají podle pravdy
evangelní, řekl jsem Petrovi přede všemi: Jestliže
ty jsa židokřest'an žiješ po pohansku, kterak nutíš
pohany, aby žili po židovsku? My jsme rodem židé
17)Galat. II, 5.
15)Galat. II, 4.
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a nikoli z pohanů hřišnici, avšak vědouce, že člověk
nebývá ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž
skrze víru v Ježíše Krista, také my jsme v Krista
Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry
Kristovy a nikoli ze skutků zákona, neboť ze skutků
zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.
Jestliže však, hledajíce býti ospravedlnění v Kristu,
byli jsme také my nalezeni hříšniky, není-li Kristus
přisluhovatelem hříchu? Nikoli. Neboť stavím-li zase
to, co jsem zbořil, jevím se jako přestupník. Vždyť
já jsem skrze zákon zemřel zákonu, abych žil Bohu.
S Kristem ukřižován jsem; žiji pak již nikoli já,
nýbrž žije ve mně Kristus. Co však žiji v těle, žiji
ve víře v Syna Božího, jenž si mě zamiloval a sebe
samého vydal ža mne.
Neodmítám milosti Boží. Neboť nabývá-li se spra
vedlnosti skrze zákon, tedy Kristus zemřel na
darmo.““'
Prudký, neocenitelný výstup. Co bychom dali za
stručný nástin života Pavlova, jím samým v tomto
tónu napsaný!
Nejsme jistě nijak překvapeni, když se dovídáme
o pletichách judaizantů, kteří by byli téměř roz
bili křesťanskou obec v Antiochii. Zachovávání zá
konné potravy zdálo se jim s obřízkou a sabbatem
něčím nedotknutelným a nespokojili se předepsaný
mi ústupky. Židé považovali za výsadu, za obraz
úmluvy mezi Bohem a jeho národem toto rozlišová
ní zvířat čistých a nečistých. Zvláštní symbolické dů
vody ještě více pro ně utužovaly tradicionelní před
pisy. Leviticuag0 zakazuje jisti zajíce, poněvadž má
rozeklané nohy. Rabíni považovali maso jeho za ne
čisté, poněvadž mu byly připisovány hanebné ne
mravnosti.21 Když bratří pohanského původu po
ll*)Galat. II, 14—21.
20) Levl—ticus XI, 6.

21)Viz epištolu tak zv. Barnabášovu X.
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zvali pokřtěného Žida, aby s nimi pojedl zajíce, poci
toval k němu nepřemožitelný odpor.
Petr však, který se dobře upamatoval na vidění
v Joppe a na poučení Páně, bral si při Hodech lás
ky z veškerých obvyklých pokrmů. Dokazoval tím
pohanům, že Bůh učinil všechna stvoření dobrá; že
jsou požehnání veškeří živočichové jako veškeří ná
rodové.
Přišli však z Jerusalema křesťané ze Židů, kteří
lživě tvrdili, že jsou posláni Jakubem. Jakub podal
svou pravici Barnabáši a Pavlovi; on navrhl zpro
středkující prohlášení o zadávených zvířatech. Málo
se tedy podobalo pravdě, že by byl někoho poslal na
zvědy. Ale křesťané ze Židů pod pláštíkem jeho auto
rity doufali, že vnuknou ostatním svou zpátečnickou
nedůvěřivost. Petrova dobrácká povolnost je naplni
la rozhořčením; kárali ho bezohledně. Ve své poně
kud úzkostlivé přímosti bál se je pohoršiti. Přestal

jisti u stolu pohanů; židovská strana se zmocnila
jeho osoby, a jeho příklad pobouřil tak okolí, že
i Barnabáš ho počal napodobovati.
Toto chování dvojnásobně roztrpčílo pohany. Po
něvadž se od nich apoštolé odloučili, zdálo se, že je
odstrkují jako chudé příbuzné na nižší stupeň křes—
ťanské obce a tím jednali na úkor velice důležité
prakse, připuštěné jerusalemským rozhodnutím. Při
jal-li Petr, onen Svatý, jemuž Ježíš řekl: „Pasiž be
ránky mé!“, opět způsoby židovského života, pak
i věřící, chtěli-li býti dobrými křesťany, musili se dát
požidovštit.
Pavel se ohradil, na něm bylo, aby pozdvihl svého
hlasu. Nechtěl jistě nikterak ponížíti Petra, ale cítil,
že kompromis, k němuž se nechal svésti první ze
Dvanácti, místo aby uklidnil různá mínění v této vě
ci, mohl by vésti ku schismatu. Tento krok nazpět
otvíral bránu znepokojujícím slabostem.
Aby jeho jednání dosáhlo plného významu nebo
spíše bez jakéhokoli předložení, na pouhé vnuknutí,
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tázal se na to Petra veřejně, patrně asi při Hodech
lásky. Ostře označil jednáni Petrovo jako „pokry
tecké“. Toto přísné slovo potvrzuje zároveň, že ne
bylo mezi nimi žádného antagonismu evangelického
& že Petr učil totéž co Pavel. Nemohl míti jiného
učení, neboť oba záviseli na témž Duchu svatém.
Petr se však domníval, že je lépe povoliti Židům ně
co z jejich starých zvyklostí, kdežto Pavel ho vyvedl
z omylu.
Na počátku svého oslovení uznal přednost Židů.

Neposuzujme toto prohlášení, učiněné před pohany,
jako pýchu nebo neobratnost: „My jsme rodem
židé a nikoli z pohanů hříšníci“ Pavel nikdy nezapo
míná, že pochází z národa vyvoleného, z lidu Božího;
a zdá se mu potřebným, aby v tomto okamžiku ujis
til o tom pohany. Taková byla antická prostota. Ne
boť nechce, aby byl považován za odrodilce a nikdy
toho nepřipustí, třebas by nazýval Židy psy nebo
mrzáky.22 I když prohlašuje tuto vrozenou výsadu
Izraele, zůstává přece povýšen nad lidskou domýšli
vost, nad theokratickou vyzývavost: pro něho, jak
jsme již poznali, je proti poznání Krista a daru víry
tělesná vznešenost jen tím, „co se hází psům“.
Jako planoucí pochodeň třímá ve své ruce pravdu,
které Petr nepopíral: Jestli skutky zákona osprave
dlňují člověka, k čemu pak bylo ono blahoslavené
utrpení Kristovo? Spravedlnost skrze víru, kterou
nám získal, stala by se tím spravedlností falešnou,
stala by se přestoupením. Kristus by byl „služební
kem hříchu“. Prudká láska dohání apoštolovy obraty
v řeči k hyperbole a jeho rozhorlení propuká v slova
metající blesky: „Žiji pak již nikoli já, nýbrž žije ve
mně Kristusl“
Požehnán budiž blud Petrův, neboť rozpoutal tyto
vznešené pocity. Setkáváme se zde u Pavla — mož
no-li tak říci — s nejprudším záchvatem křesťan
ského vznícení.
22)Filip. III, 2.
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V této větě bouří prudké rozhořčení; překypujíci
individualita, jež se tyčí proti všem ostatním, vrhá
jim ve tvář vyzývavá slova: „Já jediný mám prav
du!“ A zároveň zní z těchto slov úplné odříkání a
nejhlubší pokora: „Jsem s Kristem ukřižován!“ Ta
jemství neuvěřitelné rovnováhy, výše a ponížení, ve
své největší plnosti až k vytržení přivedené Já a za
pomenutí sebe až k oběti mučednické. Zdánlivá roz
tržka jednoty jen proto, aby se zachránila jednota!
A když Petrovi udělí důtku, svatý Pavel se stává
právě opakem kacíře, on uctívá Petrův primát. Už
předem poráží Luthera, s nímž ho proradně srovná
vali němečtí exegetové a Renan.
A jak se Petr zachoval při tom pokárání? Známe
jeho velkou, dětsky prostou a dobrou duši. Nebylo
by nerozvážno se domnívati, že se zarazil a pokořil,
že jistě povstal, běžel k Pavlovi a objal ho, pláče bo
haté slzy radosti.
Nezdá se, že by budoucnost křesťanství závisela na
rozhodnutí, které pokrmy se mají jisti a u kterého
stolu, ale malá úchylka mohla býti příčinou dalších
obrovských poruch. Všeobecnost Evangelia byla prv
ní nutností a ta vyžadovala zánik židovských před
pisů. Strom, který vyrostl ze semene hořčičného,
chce se státi tak košatým, aby v jeho větvích se
mohli ukrýti všichni nebeští ptáci. Židé hodlali jej
uzavříti do nevzdušného nádvoří chrámového, mezi
zdi. Pavel byl předurčen k tomu, aby pobořil tyto
zdi, a ani Petr, ani Barnabáš, aniž který jejich po
mocník neměl poslání, aby znovu postavil, co Bůh
rozvrátil jejich rukama.
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X.

NA POCHODU K ZÁPADU.

Pavel u Galatských.
Pavel i ve své prudkosti měl tak zřejmě pravdu, že
Barnabáš i Petr mu odpustili. Za nějaký čas řekl Pa
vel Barnabášovi:
„Vraťme se, navštivme bratry po všech městech,
ve kterých jsme kázali slovo Páně, kterak se mají.“
Tento zdánlivě náhlý návrh měl asi jiné pohnutky
než potřebu změny nebo obtíže, které mu připravilo
jeho neústupné chování u judaizantů v Antiochii.
Byl to jeho promyšlený postup, jak jsme již po
znamenali, postup, který je společný všem křesťan
ským misionářům, že totiž navštěvují opět obce za
nějaký čas po jejich založeni. Zivot apoštolů se po
dobal v této pohyblivosti životu řádového provinci
ála, který je bez ustání na cestě z kláštera do kláš
tera, aby udržoval všudy harmonii, dobré obyčeje a
horlivost.
Pavel chtěl tedy s Barnabášem projíti Cyprem; po
tom po druhé navštívili obce v Pamfylii, Lykaonii a
Frygii. Činili si naděje na ještě delší cestu a bohatší
žeň; Pavel snil o severní Galacii, Bithynii a Mysii.
Vždyť mu konečně bude od místa k místu rozkazo
vati tajemný a neomylný hlas: „Jdi touto cestou
nebo odvrat' se od ní.“
Jejich odjezd měl býti zkalen podivným sporem.
Jan Marek, bratranec Barnabášův, přišel z Jerusa
lema do Antiochie. Barnabáš rozhodl, aby je prová
zel. Pavel však si ho nepřál za pomocníka. Při jejich
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prvé misijní cestě Jan Marek je opustil, odmítl „aniž
šel s nimi ku práci“. Neznáme důvodů, které donu
tily Pavla ku přímosti, jež však nebyla hněvem.
Barnabáše to pohněvalo, trval na svém názoru.
Vznikla mezi nimi nevole. Můžeme se domnívati, že
i jiné potíže mohly býti příčinou tohoto nedorozumě
ní. Ale to vše jistě nemělo dlouhého trvání, neboť
Pavel, když píše Efeským z Korinthu,l zmiňuje se
o Barnabášovi takovým bratrským tónem' a. ukazuje,
že stojí s ním ve všem zajedno.
V tomto okamžiku odjíždí Barnabáš sám a béře
s sebou Jana Marka. Narodili se v Seleucii a pokra
čovali v práci, kterou na Cypru byl Pavel započal.
Pavel si vzal jako společníka na cestu Silu. Z Antio
chie prošli Syrii a Cilicií. Církve v obou těchto pro
vinciích prospívaly. Jest zřejmé, že Pavel byl příči
nou jejich rozmachu.
Z Tarsu překročili Taurus, aby se dostali do Ly
kaonie.
Bylo by nám jistě milé, kdybychom mohli apoštoly
a jejich společníky sledovati horskou cestou na úpa
tí táhlých hřebenů, které se dotýkají žhavých nebes,
mezi skalními stěnami, které podzimní deště bičují
od počátku věků. Zastavili bychom se s nimi u stro
mu poblíž pramene, před jedním z těch útulků, kde
se karavany setkávají. Byla to asi i tenkrát táž stáj
s nízkým vchodem a táž velká světnice pod střechou.
Oslové, zbaveni břemen, velbloudi, malí stepní ko
níci se toulají kolem a pasou se ve volném nepořád—
ku. Perličky vřískají, honci křičí a práskají svými bi
či. Hospodský přináší význačným cestujícím dřevěnou
stoličku pod strom a umývá jim nohy ve studni. Pa
vel si zde opatřoval zprávy o krajinách, jimiž chtěl
projíti; k podomním obchodníkům židovským i k vo
jínům i k pohaněčům velbloudů mluvil o království
Božím.
1) Korinth. IX, 6: Aneb-li jediný já. a Barnabáš nemáme
moci nevydělávati?
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Římská silnice byla beze vší pochyby tenkrát da
leko lepší než dnešní silnice turecká, která je hlubo
ko vyježděna &na okrajích silně poškozena. Ale jako
tato, tak i tenkrát ona, po níž kráčel Pavel, se táhla
nad propastmi podél horské řeky, jež se kroutila
s divým hukotem. Místy bylo možno sestoupiti dolů
&svlažiti rty vodou čištěnou pískem ze skal, ji obklo
pujících. De torrente in via bibet; propterea cxalta
bit caput. Dvojnásobná propast pokory a slávy, kte
rou před námi otvírají dějiny Kristovy, obrážela se
„hádankou“ v zrcadle krajiny ztváměné jedině Boží
rukou. U jejich nohou stíny, věčné lkání stvoření
v jeho práci a nad poutníky ticho zářících vrcholů,
klid smrků, které tu a tam strmí vztyčeny v slunci
jako kopí. Pod žámými oblaky krouží krahujci.
Když Pavel dosáhl tohoto místa, kde dvě ohromné
skalní stěny se k sobě blíží, jako by tvořily vrata
splavu, která se zavírají, mohl v tom viděti obraz ne
úprosného sevření, jímž Zákon uzavíral lidskou bu
doucnost. A přece nalézá zde karavana cestu a vy
stupuje odtud výše ke svobodě „synů světla“, načež
sestupuje do širé zelené roviny se třpytícími se mod
ravými vodami a rozprostírající se na jaře v bohaté
pastviny dobrého Pastýře.
Pavel navštívil opět lykaonitské církve, Derbe,
Lystru & poznal v tomto posledně uvedeném městě
velice mladého učedníka, předurčeného k tomu, aby
se stal jeho pravým synem u víře.2 Timotheus měl
otce Řeka. Ale jeho babička Lai's a jeho matka Euni
ce byly Zidovky, které se asi obrátily již při prvé
Pavlově misijní cestě. Již od dětství ho zasvětily do
Písem svatých.“
Z dopisů Pavlových lze poznati, že byl Timotheus
křehké tělesné konstrukce, povahy plaché & citlivé,
že to byla krásná milá duše.
2) I. Tim. I, 2.
3) II. Tim. III, 15.
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Timotheus nebyl jako dítě obřezán, ač byl synem
Židovky. Pavel však tomu chtěl, aby podstoupil toto
zákonné zasvěcení „pro Židy, kteří byli v oněch mís
tech“.“ Jeho úmyslem bylo připojiti Timothea ke své
výpravě. Příliš dobře si pamatoval, jak by ho byli
Židé málem zabili a zničili jeho dílo. Snažil se vy
hnouti se všemu, co by je mohlo opět proti němu po
puditi. Záleželo mu na tom, aby ukázal, že přes to, že
vyhlásil křesťanům ze Židů válku, není zapřisáhlým
nepřítelem zákona.
V městech,
kteržými
rozšiřoval
jako
úmluvu
míru mezi
idy aprocházel,
pohany apoštolské
usnese
ní jerusalemské a tento jakýsi konkordát asijští křes
ťané po několik století zachovávali v uctivosti. Pro
slulý dopis církve lyonské &viennské uvádí jako dů—
kaz věrnosti přijatým zásadám, že jedna mučednice,
jménem Biblis, Asiatka, sice uprostřed mučeni od
padla od víry, pak se ale opět vzchopila a zvolala

k pohanům:
„Jak chcete, aby lidé, jimž není ani dovoleno jisti
krev zvířat, pojídali děti?“
Z Ikonia a Antiochie pisidské postupoval Pavol
k severu, chtěje vniknouti do Bithynie. Galatští byli
na jeho cestě a tak se stalo, že lidem krve galské, bar
barským Keltům již za dvacet let po Kristově smrti
dostalo se zjevení víry.
Galatští pocházeli z tlupy dobrodruhů, kteří z bře
hů Garonny se dostali až do Thessalie. Byvše na cestě
zastaveni Thermopylami, nalodili se &zpustošili bře
hy Malé Asie.5 Zapuzeni do nitra země, vzali útokem
frygická města Ankyru & Pessinonte, potom se usa
dili na řece Sangariu seskupení do tří kmenů, jako
ve své vlasti, z nichž jeden, který Pavel získal
Evangeliu, nesl jméno 'Dolstibolgové a jedno z jejich
měst na jih od Pes-sinonte se nazývalo Tolosichórion 
4) Skutky apoštolské XVI, 3.
5) Viz Pausanlas, Attika kap. IV.
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Toulouse. Augustus spojiv severní Galacii s Frygií a
s Lykaonií, učinil z těchto krajin jedinou provincii.
Židovské osady byly jako všude roztroušeny i po celé
Galacii.

,

Tento národ se setkal ve Frygii s mystickými sklo
ny, které souhlasily s jeho mystickým založením.
Prudkost lásky, šílená žádost sebeobětování se jen
rozněcovaly při krvavých obřadech Cybeliných. Ko
lem jejího chrámu v Pessinonte zbožní lidé se při tan
ci a řevu trýznili až do krve. Nemusíme se pak divi
ti, že křesťané ze Židů přemluvili Galatské, aby si

sami uložili obřízku.
Pavlova výmluvnost a jeho učení vzbudily v nich
obdiv. Jsouce ochotni přinésti se v obět, obraceli se
po zástupech. Když Pavel procházel zemí, nemaje
úmyslu se tu déle zdržeti, onemocněl. Byl od nich za
hrnován důkazy péče a lásky.
„Víte však, že po prvé jsem vám kázal evangelium
ve mdlobě těla a nepohrdli jste ani neopovrhli poku
šením, které bylo pm vás na mém těle, nýbrž přijali
jste mě anděla Božího jako Krista Ježíše. Kde je
tedy blahoslavenství vaše? Neboť svědectví vám dá
vám, že kdyby bylo možno, oči byste si byli vylou
pali & mně dali.“a

Z této příslovečné hyperboly chtěli někteří uzaví
rati, že Pavel byl zachvácen hnisavým zánětem oka.
Ale choroby oční jsou v Orientě tak všeobecné, že
setkání se s takovou nemocí nebylo žádným „poku
šením“ pro Galatské. Spíše lze tu předpokládati těž
kou horečku, doprovázenou nakažlivou vyrážkou, ja
ko jsou neštovice.
Pavel bude vzpomínati po celý život obětavosti Ga
latských. Naučí se však také trpěti jejich nestálostí.
Jeho učení je opojilo. Když po něm přišli křesťané ze
Židů a znetvořili jeho evangelium, nechali se Galat
ští jimi svésti. Domnívali se podle příkladu u Timo
3) Galat. IV, 13—15.
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thea, že apoštol ustanovil obřízku jako předpis. Tato
vrtkavost ho rozhořčila: „Nesmyslní Galatští, kdo
vás očaroval?“ volal k nim.7 A přes to, že uplynulo
už mnoho věků, jeho “zvolání se patrně týká i dnes
mnohých Francouzů, kteří si myslí, že jsou moderní,
mají zálibu v krásných frázích a namlouvají si, že
jsou velkomyslni.
Ve Filippi. - Svědectví krve.

Pavel prošel Galacií s tím úmyslem, aby založil
V Bithynii křesťanskou obec. Duch svatý ho od toho

odvrátil. Bůh ustanovil jiné hlasatele Evangelia pro
tuto provincii, neboť po šedesáti letech Plinius ve své
zprávě Trajanovi vidí se nucen doznati. „Tato pověra
(víra křesťanská) opanovala nejen města, ale i měs
tečka a venkov.“
Pavel zaměřil svou cestu na západ, prošel Mysií,
potom údolím Skamandru, ubíral se podél lesnatých
svahů majestátního pohoří Idy a sestoupil až k moři.
Zastavil se až v Troadě a sice v Alexandrii, v pří
stavu, kam Julius Caesar, věříme-livypravování Sue
toniovu,1 chtěl přenésti hlavní město římské říše, aby
ji vrátil jejímu orientálnímu původu. Caesar ovšem
netušil, že duchovní a nezničitelné panství Říma vze
jde opravdu ze starého Orientu.
Za svého pobytu v Troadě byl Pavel asi hostem
Karpovým, onoho šlechetného Řeka, u něhož při třetí
cestě zapomněl svůj plášť.2 U cíle své cesty, jehož
právě nyní dosáhl, mohl voliti mezi dvěma směry:
buď se vrátiti do asijských měst, do Efesu a Milétu,
anebo plouti do Hellady. Prosil Pána, aby mu jeho
cestu ukázal. U vidění dostalo se mu odpovědi. Ve
7) Galat. III, 1.
1) Suetonius: Zivot Caesarů.
2) II. Timoth. IV, 13. „Plášť, který jsem nechal v Troadě
u Karpa, přines s sebou.“
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spánku zjevil se mu muž, zahalený v chlamydu, na
hlavě mající vysoký klobouk se širokou střechou. Pa
vel poznal v něm Macedonce a tento cizinec mluvil
k němu tónem prosebným: „Přejdi do Macedonie a
pomoz nám.“ Když se Pavel probudil, vyprávěl sen,
který měl. Jeho druhové byli toho názoru, že Kris
tus je volá, aby šli hlásat Evangelium do Macedonie.
Pavel na svých misi'ních cestách nesledoval nějaké
ho přesného plánu. el sem neb tam podle možností,
jež se mu na cestě naskytly, podle toho, jakých se
mohl nadíti výsledků, pozoruje vždy neviditelného
svého Vůdce, který kráčel před ním.
Bylo to v Troadě, kdy po prvé uveden je v jeho
průvodu slovíčkem „my“ společník, kterého přivedl
z Antiochie:“ Lukáš „lékař milý“,' kterého nalezne
me později s ním i v Římě. Jsa svědkem Pavlových
skutků, mohl býti způsobilým k napsání dějin Pavlo
va života. Bylo by zbytečné zjišťovati, jaké důvody
ho přiměly k tomu, aby ustoupil do pozadí v největší
části svých zpráv, proč potom několikrát v nich opět
vystupuje. Ono „my“ se objevuje v tomto okamžiku,
kdy Pavel opouští Troadu. Ale způsob, jakým
je uvedeno, dává na srozuměnou, že pisatel již
dříve s Pavlem cestoval. Na nejbližší stránce opět
mizí a objevuje se znovu v kapitole dvacáté, kdy Pa
vel se opětně ubírá do Troady, a zůstává až do té
doby, kdy Pavel se dostává do Jerusalema. Objevuje
se opětně ve zprávě o plavbě a o ztroskotání lodi
u Malty. Řekli bychom, že spisovatel používá místy
svého deníku nebo nějaké pamětní knihy, svých bez
prostředních poznámek, nemaje kdy je zpracovati
s jinými svými doklady.
Z nábřeží troadského, pod sloupovím, jehož scho
diště jest ještě dnes viděti, Pavel vyplul, aby Evan
geliu dobyl Evropy. V každém smyslu měl příznivý
3) Tento předpoklad je velice pravděpodobný, nebot' pochá
zel z tohoto města.
') Koloss. IV, 14.
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vítr. Jediný den plavby uvedl loď do blízkosti ostro
va Samothraku, asi do onoho místa, kam padá na
moře stín věštecké hory.5 Na severozápadu ostrova,
podél bystřin, se ukrývaly chrámy Kabirů, místa to
příšerných zasvěcení, jejichž pouhá představa už asi
plnila Pavla a jeho učedníky hnusným dojmem pří
tomnosti d'áblovy.
Druhého dne přistáli na rejdě města Neapole (dnes
Kavalla). V tomto městě končila velice důležitá sil
nice římská, via Egnatia, která počínala u Dyrrachia
a protínala jako krutá brázda Illyrii, Thracii a Ma
cedonii.
Pavel se obrátil do Filippi, které leží tři a půl míle
za horou Pangeem. Na této cestě se mohl seznámiti
s macedonskými venkovany, lidmi přímými, prostý
mi a zbožnými. U nich, jak tvrdí Renan, „jistá pro
stota dětská připravovala půdu pro Evangelium“.“
Ve skutečnosti tito houževnatí dělníci, urputně lpící
na svých tradicích, naopak asi zavírali dveře nábo
ženství, které nijak nebylo ve shodě s jejich zvyky
a zaráželo je svými nadpřirozenými ideály. Rychlý
vzrůst Evangelia mezi nimi neměl nic společného
s čímsi, co by bylo „lidsky nevyhnutelným“. Jest
pravým divem, že křesťanské zásady neztroskotaly
o zarytost starých kultů a ještě více o ducha pohan
ských mysterií. Tento mysticismus, podávající klam
né obrazy mravní dokonalosti a spásy, vábil tajnými
shromážděními a vůči novému dogmatu mohl býti
jen nepřátelskou mocí, pro víru pak jenom nebezpe
čím bludu. Poněvadž Macedoňané měli orfická ohnis
ka a uctívali boha Sabazia, nemusil jim ukřižovaný
Ježíš, jenž zapuzuje veškeré ostatní bohy, připadati
jako ohavný vetřelec, který je hoden jen opovržení?
Filippi byly od časů Augustových kolonií vyslouži
l*)Hora na Samothraku má na úpatí deset mil objemu a je
tisíc šest set metrů vysoká. Viz Le Camus: ILoeuvre des Apo
tres, sv. II, str. 210.
6) Renan: Saint Paul, str. 140.
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lých římských vojínů. Pavel mohl uprostřed latinsky
mluvících lidí uplatniti svoje právo jako římský ob
čan, ale z věrnosti, neměnící se nikdy, vyhledal nej
dříve židovské posluchačstvo.
Židé, vzhledem k svému rituelnímu omývání, vo
lili vždy místa tichá, v blízkosti tekoucí vody anebo
v blízkosti moře. Tam utvořili z prostého uzavřené
ho prostoru místo ke shromáždění, aby tam konali
své modlitby. Taková modlitebna pod širým nebem
se nazývala proseuché.
V den sobotní Pavel se Silou a s Lukášem vyšli
z města a ubírali se po břehu řeky Gangites, očeká
vajíce, že na okraji jejím naleznou zbožné shromáž
dění.7 Skutečně nalezli v selském nádvoří „bohaboj
né lidí“, zejména ženy, zpívající žalmy. Sedli si k nim
& mluvili k nim o království. Jedna z nich, jménem
Lydia (pocházela totiž z Lydie, z města Thyatiry),
byla bohatou obchodníci, která prodávala šarlatově
látky. Nadšeně poslouchala Pavla, „Bůh otevřel srd
ce její, aby byla pozorna na to, co Pavel mluvil“.
Vše bylo plno \prosté a podivuhodné sladkosti. Chtěla
býti pokřtěna, ona i její dům, její dělníci, její otroci.
Na to pravila k hlasatelům Evangelia:
„Jestli jste usoudili, že jsem věrna Pánu, vejděte
do mého domu a zůstávejte tam.“ Nejdříve odepřeli;
když však je o to usilovně prosila, stali se hosty
Lydie.
V domě obchodnice šarlatovými látkami mělo zá
padní křesťanství svůj prvý chrám. Barva blahosla
vené krve byla tímto způsobem zvelebena a ve Fi
lippech pod evropským sluncem Pavel a Silas měli
obětovat Kristu mokrou obět — první kapky své
vlastní krve.
Několik dnů po tomto setkání, když se vraceli na
místo modlitební, přišla jim na cestě vstříc zcela
7) Tato podrobnost stačí k důkazu, že Lukáš nebydlil ve Fi
lippech a že špatně znal město a jeho okolí. Jinak by byl jistě
dovedl beze všech rozpaků Pavla na místo modlitebně.

10
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mladá dívka a šíleně lomíc rukama, volala: „Tito lidé
jsou služebníci Boha nejvyššího, oni zvěstují vám
cestu ku spáse.“
Zrychlili své kroky, uvedeni byvše do rozpaků zbě
silostí takových projevů úcty. Pronásledovala je však
a opakovala jako v blouznění vyznání své víry. Do
věděli se, že to jest věštkyně; viděla na dálku a pro
rokovala budoucnost. Její proroctví se splňovala.
Tvrdilo se o ní, že má pythického ducha, mluvila dvo
jím hlasem, jako by v ní žila ještě jiná bytost. Pla
tili jí za to. Někteří chytří lidé se spojili, aby kořistili
z rozhlášenosti tohoto „media“. Kdykoli se Pavel a
Silas vraceli, počala křičeti. Pavel jasně chápal, že je
posedlá ďábly. Ti poznávali poslání apoštolů, jako vy
znali tenkrát, když Ježíš kráčel kolem nich: „Vím,
kdo jsi: Světec Boží.“8
Unaven stálým tímto pokřikováním, rozmrzen
tímto oslavováním od nečistých duchů a chtěje za
chrániti nešťastnou dívku, která snad toužila po tom,
aby byla osvobozena, Pavel se zastavil, pozoroval
chvíli mladé děvče a hrůzným hlasem poručil démo
nu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní
vyšel.“ Ihned opustil nečistý duch nešťastnou dívku.
V tentýž okamžik ztratila však i svůj prorocký dar.
Její páni to zpozorovali. Vyprávěla jim, co se stalo.
Plni zuřivosti očekávali na ulici Pavla a Silu. Potu
pili je, vrhli se na ně a vlekli je do soudní budovy
před duumviry nebo stratégy. Nesměli přednésti
svou pravou stížnost; římský zákon byl velice přísný
vůči čarodějům. Aby ospravedlnili své násilí, uváděli
proti nim přečin proti veřejnému pořádku:
„Tito lidé pobuřují naše město jsouce Židé a zvěs
tují obyčeje, jichž my nesmíme přijímati, ani činiti,
jsouce Římané.“
Zaměňovali anebo chtěli v přetvářce zaměňovat
křesťany se Židy. Římané sice dovolovali Židům ko
8) Lukáš IV, 34.
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nati své náboženské povinnosti, ale nepříznivě po
hlíželi na proselytství orientálních kultů. Císařové a
zejména Klaudíus se honosili přísnou věrností k ná
rodním božstvům.
Přečín byl velmi snadno prokázán. Dav se tlačil
kolem soudné stolice. Svědkové potvrdili, že tito ci
zinci káží novou pověru. Soudcové se obžalovaných
ani nic neotázali. Zdá se, že Pavel a jeho učedník ne
přerušili svého mlčení. Mohli jen říci: Jsme římští
občané — neboť Silas“ byl jím stejně jako Pavel. Roz
hodli se, že budou raději trpět, jsouce spokojeni, že
se v tom podobají Ježíši Kristu.
Byli odevzdání liktorům, kteří jim rozedrali oděv
a zbíčovali je až do krve. Nemilosrdně zbiti, byli té
měř nazí odvedení do vězení a tam uvrženi do hlu
bokého žaláře. Jejích rozdrásané nohy, svázané ře
meny byly vloženy do dvou otvorů ve dřevěné klá
dě. Tento žalář byl podle římského zvyku vlhké skle
pení s nízkým stropem, bez okna a plné zápachu. Pa
vel a Silas tam byli ponechání, jako by byli odsouzeni
k smrti; pavouci, myši a jiná šeredná zvířata tvořila
jim společnost. Přece však byli nad nimi neb v je
jich sousedství jiní vězňové, a ti k půlnocí slyšeli
podivné věci.
Ti dva muži, zavření v hlubokém sklepení, zpívali.
Jejich hlas se vznášel jako vážná, prosebná, mohut
ná hymna; jejich žalmy oplývaly nevyslovitelnou ra
dostí. Ke kterému Bohu volali z hlubokosti temnot?
Náhle se země prudce zachvěla, až se otřásaly zá
klady vězení. Veškeré dveře se rozlétly a všichni věz
ňové cítili, jak jejich okovy s nich spadají. Pavel a
Silas stáli, majíce údy uvolněné, aniž však věděli, ja
kým způsobem se to stalo. Vyšli po schodech naho
ru. Žalářník, který spal ve svém obydlí, věda, že
všechny dveře vězení jsou pevně uzavřeny na závo
ru, se probudil při hřmotu způsobeném otřesem.
“) Jeho jméno mělo také formu latinskou: Silvanus.
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Spatřil, že vězení jsou otevřena, i domníval se, že
vězňové uprchli. Zoufaje, vytáhl z pochvy dýku a
chtěl se probodnouti, když tu Pavel, přistoupiv k ně
mu, zvolal radostným hlasem, ale rozkazujícím: „Ne
čiň sobě nic zlého, neboť jsme tu všichni.“
Na to žádal tento muž 0 pochodně a vrhl se do nit
ra jednotlivých vězení. Viděl vězně bez pout, s ruka
ma pozdviženýma k modlitbě. Chápal již, že se tu
stal zázrak, a třesa se, vrhl se k jejich nohám, jako
by oni byli bohy. Blesk Božího osvícení jej srazil k ze
mi. Poslechl vnitřního hnutí, jehož smysl ještě ne
znal. Vyvedl je z vězení a pravil k nim: „Pánové, co
mám činiti, abych byl spasen ?“
Apoštolové odvětili: „Věř v Pána Ježíše a budeš
spasen ty i dům tvůj“ I mluvili slovo Páně jemu a
všem, kteří byli v domě jeho.
Zalářník na dvoře vězení omyl jejich údy, na nichž
lpěla krev z jejich ran. Pavel & Silas polili jeho čelo,
čelo jeho ženy i jeho děti, vodou, která smývá kaž
dou skvrnu. Na to vystoupili do hořeních místností;
tam jim byly podány pokrmy; patrné že lámali po
spolu chléb života a žalářník jásal se všemi svými
milými, že uvěřil v pravého Boha.
Na to ze strachu, aby nebyl žalářník znepokojo
ván, se vrátili sv. apoštolé opět do vězení. Na večer
však přátelé Pavlovi asi zakročili u soudního dvora.
Ten za svítání poslal žalářníkovi liktory s rozka
zem: „ Propusť ty lidi.“
Zalářník běžel oznámit vězňům tuto dobrou no
vmu:
„Velitelé vzkázali, abyste byli propuštěni. Nuže te
dy vyjděte a jděte v pokoji.“
Pavel si přál mluviti s liktory &tato rozmluva po
zázraku v noci se stala novým předmětem překva
pem.
„Zmrskavše nás veřejně bez vyšetření, nás obča
ny římské, vsadili do vězení a nyní tajně nás vyhá
nějí? Ne tak, ale ať sami přijdou a nás vyvedou.“
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Když praetorové zvěděli, že se dvěma římskými ob
čany nakládali jako s darebáky, lekli se. Uvalili na
sebe podle Porciova zákona trest smrti. V rychlosti
přichvátali, poníženě se omlouvajíce a osvobodili
Pavla a Silu, ovšem s prosbou, aby opustili město.
Příliš se obávali nových nesnází!
Pavel a jeho druh odepřelijich uposlechnouti; vrá
tili se k Lydii, spatřili u ní všechny bratry, napome—
nuli je a pak teprve opustili město.
Žádné dějepisné líčení nepochybovalo o Pavlových
útrapách ve Filippech. Apoštol, píše Filipenským,
vzpomíná: „Máte tentýž zápas, jaký jste viděli při
mně.“lo Mluví k nim takovým způsobem, jako když
starý vysloužilec vzpomíná svých úctyhodných činů,
které jsou všem známy.
Ale episoda, týkající se zemětřesení &okovů, které
zázrakem spadnou, musila roznítiti sarkasm nevěří
cích vykladačů. Wellhausen zcela nehezky dělá si žer
ty z této mimořádné události. O půlnoci Pavel & Si
las bděli, ostatní vězňové bděli také, jen žalářník
spal. Když o těchto podrobnostech přemýšlíme, ne
nalézáme v nich ničeho pravdě nepodobného. Pro
vězně strašně spoutané, ležící na vlhkých dlaždicích
nebo v bahně, mezi obtížným hmyzem, není klidného
spánku, takoví lidé mají spíše spánek přerušovaný
i nejmenším hřmotem, spánek velice neklidný. Dále
se táže Loisy,ll jako by zapomněl, že na dvoře vě
zení byla studně, proč táž voda sloužila žalářníkovi,
aby omyl rány misionářů a misionářovi, aby pokřtil
žalářníka s jeho rodinou?
Každý nepředpojatý člověk snadno si vyloží tyto
chlapecké námitky. Dvě jiné okolnosti jsou méně
jasné. Když vězňové cítili, že jsou zbaveni svých pout
a když prvé ztrnutí přešlo, co učinili? Nevyrazili ven
celí polekaní nebo v naději, že se jim podaří uprch
nouti? Zdá se, že žalářník se o ně nestaral. Pavel
10)Filip. I, 30; viz též I. Thessal. II, 2.
11)Commentaire des Actes, str. 643.
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v úplné tmě slyší žalářníka, jak si zoufá a chce se
probodnout dýkou. Na základě jaké jistoty mu dává
Pavel ujištění: „Jsme tu všichni.“
Pisatel krátí pokud možno i důležité věci a zane
dbává ostatních. Předpoklad, že snad měsiční světlo
vniklo sklepním otvorem do vězení, není rozluštěním.
Dlužno tu připustiti cosi tajemného, jakousi nevidi
telnou moc. Andělé jsou přítomni. Nezakročují, aby
jako při Petrově uniknutí vyvedli Pavla a Silu z vě
zení, takže nikdo z nich se nestará o útěk. Duch sva
tý to zjevuje Pavlovi.
Zázrak ten zdá se býti mravního a symbolického
způsobu; okovy, které spadají s údů, zobrazují osvo
bození duše skrze víru a náhlé obrácení žalářní
kovo ukazuje nám nadpřirozenou účinnost muk, jež
Boží služebníci museli vytrpěti. Křest a vše, co pak
následuje, svědčí o téže srdečné prostotě jako udá
lost s Lydií, když tato dobrá duše zve k sobě Kris
tovy posly.
Může nás potom překvapiti, že Pavel hrdě přijímá
liktory, když po mlčení předchozího dne nyní pro
hlašuje svoje právo jako římský občan? Pavel jed
ná vždy se vzhledem k většímu zdaru svého díla. Je
úplným opakem člověka, který má určitou zásadní
soustavu. Mravy moderního Orientu, jakož i mravy
římských praetorů mohou nám objasniti jeho chová—
ní. Nic není přirozenějšího než surovost praetorů vů
či dvěma cizincům, kteří se nemohou nijak brániti.
Jakmile však tito úředníci se dovědí, jakému nebez
pečí se vydali, jejich prázdné otřepané řeči se rovnají
jejich dřívější hrubosti. Pavel a Silas mohli na ně
podati žalobu, ale postačí jim jejich omluvy. Pavel
na ně klade váhu proto, aby mladá obec obrácených
pohanů se nepohoršovala nad nepotrestaným bez
právím, a ještě více proto, aby mohl pokračovati ve
své misijní práci.
Pavel zná nyní ze zkušenosti římskou tvrdost. Pů
jde dále do nepřátelské země; vyzdvihuje si tudíž prů
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vodní list, jehož však nechce upotřebiti, nežli ve vý
znamně'ším případě. Jeho totožnost zůstává stále
táž: je idem, synem Zida. Ale nechť všude vědí, že
je římským občanem.
Za svého pobytu ve Filippech zakusil pod metlami
liktorů prvé mučednictví. „Byl jsem třikrát mrskán,“
napíše později Korinthským. Mrskáni filippenské je
jediné, o němž se zmiňují Skutkové apoštolští. Jest
však přece ještě jedno, které zvěčnila tradice, totiž
v Římě, než mu byla sťata hlava. Poslední posměšek,
s nímž byl zmrskán i jeho titul římského občana.
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XI.

PAVEL A THESSALONIČTÍ ZIDÉ.

Vycházejíce z Filip a ubírajíce se po via Egna
tia, prošli Pavel a Silas se svými druhy pod trium
fálním obloukem, který připomínal porážku republi
kánů. Jaký smysl mohla míti pro apoštola Pavla
bitva, která se udála již před osmaosmdesáti lety,
pro něho, který směřoval jen k věčným cílům? Je
diný neklamný mír, který nemohou nikdy dáti lid
stvu Césarové, přináší on národům se jménem Pána
Ježíše.
Prošli Amfipolí na březích Strymonu, Apollonií
u jezera Bolbaiského, krajinami, kde dlážděná sil
nice probíhá lukami a zalesněnými údolími a opět ji
nými krajinami, kde silnice se vine mezi hřbety vy
prahlých pahorků rozeklaných tisíciletým rozpadá
váním. Zavdala jim Stagira důvod, že vzpomněli na
filosofa ethiky? Jest to zcela možné, neboť Pavlovi
nebylo neznámo jméno Aristotelovo, ani jeho pojetí
látky a tvaru.
Za Thessalonikou zlezli dnes holé výšiny a pro
pasti1 a spatřili před sebou mezi zahradami se pro
stírající město, jako by bylo vystavěno na stupních,
s chrámy, basilikami, rozsáhlými nábřežími, 3 při
stavem, zúženým výběžky předhoří, a proti tomu nad
mořem čnící, v oblacích zahalený, zasněžený vrchol
Olympu, který se stane záhy do vzduchu strmícím
náhrobkem propadlých bohů.
Thessalonika, tehdy hlavní město Macedonie, na
vzdory římskému panství svobodné město, odvozo
1) Nad městem u háje stoji řecká kaple, která připomíná,
jak Pavel a jeho druhová putovali po těchto horách.
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vala své jméno od ženy, kterou miloval Kassander,
syn Antipatrův. Jako dnes Soluň bylo i tehdy toto
město směsicí různých náboženství a ras a bylo nej
vířivějším lidským bahništěm mezi městy ležícími na
březích Středozemního moře. Zbohatlí Židé a Řekové
byli zde jako i jinde pány obchodu. Mnoho chudých
Židů provozovalo různá drobná řemesla — jak v tom
pokračuje i dnes — mezi jinými také tkalcovství.
Pavel se hodlal zdržeti déle, i hledal práci a nalezl
jí více, než mohl zastati. Bydlil u Žida, který se na
zýval Jesus, ale přeměnil své jméno na jméno řec
kého hrdiny Jasona; Pavel se o něm zmiňuje ke kon—
ci epištoly k Římanům:-'
Židé měli v Thessalonice velikou synagogu.3 V den
sobotní vešel tam Pavel a odhaluje taje Písem, do
kazoval z proroků, jichž svitky držel v ruce, že Kris
tus musil trpěti a vstáti z mrtvých a že byl skuteč
ným Mesiášem. Někteří Izraelité uvěřili. Ale Pavel
se dotkl hlavně nitra monotheistických Řeků a žen,
které náležely k nejváženějším rodinám města.
Stejně jako v Antiochii pisidské, ve Filippech a
v mnoha jiných městech nejsou katechumeni zprvu
ze širokých lidových vrstev, nejsou to lidé nevzdě
laní. Učení Kristovo přesvědčuje spíše vzdělané po
hany a ženy, jejichž jemné srdce je opojeno kouzlem
života heroického a blaženého, v němž se budou mo
ci dávati a opět přijímati bez míry. Mimo to láska
apoštola, jeho příklad a příklad jím zvěstovaného
Boha naklonily je velice rychle chudým. Živili v chu
dých a odívali v nich Ježíše Krista. Zvěstovali jim ra
dost ze spasení. Nejubožejší z bratrů se účastní lá
mání chleba; již nelze více rozeznati mezi nimi ani
chudých, ani bohatých, aspoň ne v účasti na tajem
ství Eucharistie.
2) Římanům XVI, 21.
3) Mělo se za to, že krypta staré synagogy dolniho města,
zničena požárem r. 1917, stala na místě synagogy, v níž Pa
vel kázal.
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Bylo to bláznovství, které, jak se zdálo, nemohlo
dlouho potrvati — kázati odříkání se rozkoší a veš
kerého bohatství uprostřed města obchodníků a ne—
věstek, oddaného Afroditě, plného závratné žádosti
vosti a smyslnosti. Byl to zázrak, že se na takovém
místě udržela křesťanská obec a že vzrůstala ve sva
tosti.
První list, poslaný Thessalonickým z Korinthu, dá
vá nám poznati podivuhodnou činnost misionáře,
jeho úzkosti, jeho něžnou lásku a jeho moc přesvěd
čiti o tom, co káže.
Nehlásal Pavel Evangelium jen slovy, on jím žil.
„Ve dne i v noci pracujíce, abychom neobtížili ni
koho z vás,“ píše a v kůlně, kde tká, drže v ruce
člunek, vykládal cesty Páně. Učinil se prostým, aby
byl pochopen prostými. Obzvláště se zabýval neofy
ty a povzbuzoval každého z nich zvlášť, „jako když
matka chová dítky svém. Ochoten položiti svůj život
za jejich duši, mohl jim vše říci a od jejich víry vše
žádati. Slovo, které rozděloval. nebylo jeho Vlastním
slovem, ale slovem Božím. Potvrzoval to, uzdravuje
nemocné, jakož i duchovními dary, jimiž věřící byli
naplnění.
Připravoval je na pronásledování a brzy měl při
ležitost, dokázati jim, jak dovede sám trpěti.
Nevěřicí Židé, popuzení jeho učením a žárliví, když
viděli, že v obci je většina pohanů, zosnovali spiknu
tí. Na nábřežích, na náměstích shromáždili žebráky,
nezaměstnané nosiče, přístavní chátru, která vždy
je připravena k bouřím a ke smělým přepadením.
Tlupa demonstrantů šla před dům Jasona a žádala
za vydání Pavla, Sily a Timothea. Šťastnou náho
dou misionáři nebyli přítomni. Židé měli tolik drzo
sti, že chytili Jasona a několik bratří jdoucích na
ulici. Vlekli je před městské úředníky, nazývané „po
litarchy“.
'
') I. Thessal. II, 7.
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„Zde jsou,“ volali, „lidé, kteří bouří celý svět. Jed
nají proti zásadám Césarovým: praví, že jest jiný
král Ježíš.“
Tito Židé vznesli na Pavlovy učedníky tutéž žalo
bu, které bylo použito s dobrým výsledkem proti
Ježíšovi. Učinili na ně oznámení jako na buřiče, ob
vinili je z urážky majestátu, aby postrašili úředníky,
chvějící se před ústřední mocí. A skutečně, politar
chové byli uvedeni u veliké rozčilení. Kdo byl ten
král, jehož království nikdy nebude přivedeno k pá
du, který opět přijde ve slávě soudit národy?
Jason byl však znám jako mírumilovný a vážený
občan. Hájil se důrazně. Politarchové ho propustili,
jakož'i ostatní, ale z opatrnosti jim uložili dáti ně
jaké rukojemství.
Budou se nepřátelé Pavlovi pokládati za poraže
né? Chtějí-li učiniti konec pohoršení, jež Pavel pů
sobí svým učením, nezbývá jim nic jiného, než
ho zabiti. Mělo se tedy čekati, že bude na něho spá—
chán atentát. Věřící prosili Pavla, aby odejel. To ho

velice kormoutilo. Neprotivíl se tomu, poněvadž byl
příliš dobře zpraven o tom, že Židé zůstanou nesmi
řitelní. Když pak každé jeho hnutí bylo sledováno vy
zvědači, v noci se Silou město opustil. Někteří bratří
je provázeli.
Na druhé straně řeky Vardaru se obrátili bratří
k horám. Krajinou obtížnou, kde museli přes četné
prudké bystřiny, se dostali po dvoudenním pochodu
na planinu Berijskou, do země plné vodopádů a krás
ných stromů, nad rovinou protkanou četnými vodo
vody.
Musíme zde obdivovati Pavlovu vytrvalost: Jako
všude tak i v Berii vstoupil do synagogy; opět po
číná s důkazy, že veškerá Písma předobrazují Krista
a tentokrát je jeho vytrvalost odměněna. Neobrací
jako obyčejně jenom pohany a elegantní řecké dámy,
kterým se zhnusily pohanské mrzkosti, ale i Židé
dobré vůle v dosti značném počtu otvírají svá srdce
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jeho slovům. Zkoumají proroky, aby poznali, zdali
svědectví apoštolovo s nimi souhlasí. Židovská zasle
penost se upínala a upíná až dosud na tento jediný
bod: nechce rozumět proroctvím a nechce připustit
Mesiáše poníženého, jako smírčí obět. Tam, kde Isa
jáš, Zachariáš a jiní až příliš jasně vypisují „Muže
bolesti“, rabíni vidí jen symbolické vidění pohrom
Izraele.
Berijští Židé měli býti útěchou pro Pavla, když se
mu nepodařilo pohnouti ke křesťanství Židy thessalo
nické. Ale Thessaloničtí se dověděli velice brz , že
v Berii zakládá Pavel církev navštěvovanou i Židy
Synagogy poslaly tam rychle své agítátory. Tito se
přičinili, aby co nejvíce pomluvili a zhanobili apo
štoly. Obyvatelstvo se chystalo ke vzbouření a snad
by bylo došlo ke kamenování nebo zavraždění Pavla.
Ještě jednou byl nucen Pavel uprchnouti, ponechav
v Berii Timothea a Silu, aby bez něho pokračovali
v jeho zázračném díle.
Nejbolestnější při tom bylo pro Pavla, když se do
věděl, že křesťané, zejména pokřtění Židé, byli zu
řivě pronásledováni srotivším se židovstvem. Až jim
bude psáti, nezamlčí jim svojí velkou hořkost:
„Ti totiž i Pána Ježíše zabili, i proroky a nás pro
následovali, Bohu se nezalibují a všem lidem se staví
na odpor. Brání nám totiž kázati pohanům, aby spa
seni byli, jen aby stále naplňovali míru hříchů svých;
přišel však na ně hněv Boží k vrcholu.“5
Předvídal snad Pavel zánik Jerusalema a všechny

ty tresty, které po dlouhá století budou dopadat na
tento lid tvrdé šíje? Znal Kristovu předpověď, myslil
však více na vnitřní stav nemilosti, na nepřirozenou
svéhlavost, která povolí až při skončení časů.
Kdy však nadejde toto skončení časů? Z celé duše
své je očekával, toužil po něm. Chtěl, aby v celém
vesmíru bylo to zjevno jako blesk, který kdysi i jeho
5) I. Thessal. II, 15—16.
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osvítil. Kdy objeví se Pán Jez1s „s anděly moci své
v plameni ohňovém, aby potrestal ty, kteří neznají
Boha a kteří neposlouchají evangelia Pána našeho
Ježíše Krista,“(, a kdy bude oslaven ve svých sva

tých?

Pavel 0 okamžiku příchodu Páně věděl jen toto
jediné: „Den Páně přijde pak jako zloděj V noci.“
Prvotní Církev však připouštěla některé známky,
označující příchod Páně. Thessalonické Pavel učil,
co z tradice obecně se dověděl o tomto velikém ta
jemství.7
„Neboť den Páně nenastane, leč prve přijde odpad
a objeví se člověk hříchu, syn záhuby; protivník, jenž
se povyšovat bude proti všemu, co slove Bohem aneb
čemu se vzdává pocta božská, posadí se dokonce ve
chrámě Božím a bude si počínati, jako by byl Bo
hem.“s
Někdo neviditelný bránil příchodu muže „bez zá
kona“. Ale tato překážka" bude na jistou dobu od
straněna a bezbožník se projeví znameními a faleš
nými zázraky a se vší svůdností hříchu. Tu pak Pán
Ježíš jej zahladí ve slávě svého opětného příští.
Pavlovi učeníci věřili jako všichni první křesťané
a jak se věřilo ještě za časů sv. Cypriána10 a ještě
později v možnost blízkého příchodu Páně. Židé ni
kdy nezapomněli na anděla zhouby procházejícího
") II. Thessal. I, 8—10.
7) II. Thessal. II, 14.

") Pavel popisuje Antikrista, aniž by ho výslovně jmenoval.
9) Překážkou podle Tertulliana (viz Vosté, Commentaire,
kap. 5, 6) měla býti římská říše, tento princip pořádku a mi
ru, který pokračoval v církvi římské. Pavel však si předsta
vuje nějakou osobnost. Bylo důmyslně vyvozováno, že to je
archanděl, chránící Církev, především sv. Michael. Je daleko
lépe se přiznati, že rozluštění této záhady dosud nemáme.
lo) Svatý Cyprián počíná těmito slovy předmluvu svého po
vzbuzení k mučednictví: „V okamžiku, kdy na vás přikvapi
pronásledování a strach, kdy se blíží konec světa a příchod
Antikristův . . .“
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Egyptem ve velkonoční noci. Domnívali se, že i Me
siáš tuto noc zvolí ke svému zjevení.
Křesťané zdědili od nich podobné naděje. Podle
slov sv. Jeronýma11 v předvečer židovských velko
noc zůstávali věřící až do půlnoci v kostele a chvěli
se nadějí, která ovšem u vlažných křesťanů budila
skličující strach. „Bude to tento večer, kdy se skončí
veškeré bolesti a hříchy, kdy přestane mlčet Bůh,
kdy také skončí veškeré pozemské radosti.“ Když
půlnoc přešla, řekli si: „Ne, ještě ne!“ a radostně se
připravovali na slavnost Vzkříšení Páně.
V době pronásledování myšlenka, že Sláva Spra
vedlivých nedá více na sebe čekat, podněcovala
mocně trpělivost mučedníků. Soudcové při svém vý

slechu kladli ironicky tuto otázku:
„Když Ježíš vstal z mrtvých, proč se všem ne
ukáže ?“

Křesťané se odvážili odpověděti: „Jeho opětný pří
chod je blízký, vy ho spatříte“
Svatý Jan slyší veliký křik mrtvých, všech těch,
kteří na svědectví položili životy své: „Až dokud,
Pane svatý a opravdový, nesoudíš a nemstíš krve
naší nad obyvateli země?“
Zatím se rozšířil v lidu blud, jehož nebezpečí svatí
Otcové ihned postřehli. Lidé přemrštění nebo mluv
kové opakovali stále, že bezprostředně nastává konec
světa. V Thessalonice, po Pavlově odchodu, připi
sovali mu, pokud se této události týče, ukvapená slo
va, ano i celou epištolu.13 Následkem toho líní lidé
založili si paže, vykládali své rozumy a při tom žeb
rali. „Proč máme pracovat, když vše bude zničeno?“
Jasnovidci a šarlatáni šířili blouznivé pověsti. Lidé
namáhali svého ducha, aby poznali, jaký osud stihne
živé v den příchodu Páně, vstoupí-li před mrtvými
do Království.
11)Sv. Jeroným: Výklad Ev. sv. Matouše 25, 6.
12)Zjevení VI, 10
13)II. Thessal. II. 2
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Když se Pavel v Korinthu dověděl o těchto nepo
kojích, píše rychle Thessalonickým, aby v jejich du
chu opět obnovil pravdu tak, jak byl jí učil.
V té době byl ještě jako uprchlík na cestě do
Athén. Mohl by býti nazýván Věčným Zidem apo
štolátu; každým jeho krokem, který jeho nepřátelé
urychlují svým pronásledováním, pohánějí také ší
ření Evangelia. Obec V Thessalonice a v Berii nezhy
ne a v Korintě se zrodí nová obec.
Není nikterak jisto, nalodil-li se Pavel v Methoně
a dospěl-li do Athén po lodi. Ubíral se sice podél po
břeží, ale je možno, že potom prošel thessalskými
průsmyky." Skutky apoštolské praví: „Ti pak, kteří
provázeli Pavla, dovedli ho až do Athén.“ Tyto vý
razy by byly podivné, kdyby se vztahovaly na ně
jaké přeplutí.
Když jsem za podzimního dne procházel Thermo
pylami, přemýšlel jsem se zvláštním pohnutím o tom,
že snad i apoštol se dotkl půdy těchto propastí, hod
ných toho, aby byly opěvovány epickými básněmi a
poznal jsem tak dvojí vzhled jeho života: hluboko
dole řečiště bystřiny, sevřené dvěma temnými sva
hy hor; výše pak strmé hráze, tu a tam roztroušené
keře, duby se zarudlými listy, které jako by hořely,
rozeklané vrcholy hor, nepřístupná orlí hnízda, a nad
našimi hlavami nekonečný soumrak, zlatistý jako
nejčistší med, rozlévající se až k moři.
Byla v tom všechna prudkost pomíjejících zápasů
i věčný pokoj božských končin.

“) To jest také názor Knabenbaurův v jeho výkladu ke
Skutkům apoštolským.
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XII.

ŘEČ NA AREOPAGU.

Kdyby byl Pavel, jak někteří tomu chtějí, hellé
nistou, nebyl by se dotkl nohou attické půdy a nebyl
by pronikl do svatyně hellenismu, aby při tom nebyl
uchvácen obdivem & skrytou rozkoší. U něho tomu
bylo naopak. Athény se mu málo líbily. Toto vzne
šené město ho zarmoutilo, tížilo ho, „rozněcovalo
ho“.l S počátku tam byl docela sám,2 jsa v osamoce
nosti obklopen nepřáteli. Timotheus se sice k němu
připojil, ale na zprávy thessalonických křesťanů o tý
rání, které jim bylo snášeti, nebylo možno Pavla více
udržeti, aby neposlal svého učedníka ke svým milým
Thessalonickým, neboť velice trpěl myšlenkou, že
sám jich více nespatří. Timotheus je měl těšiti &
udržeti v jednotě lásky a doufanlivosti.
Proč až do návratu Timotheova byl Pavel svírán
takovou úzkostí, že potom pociťoval potřebu učiniti
o ní zmínku? Zdá se, že mu bylo překonati krisi
mdloby, kterou všichni svatí museli prožití, zkoušku,
kterou se obrozuje jejich důvěřivá pokora. Tolik úsilí,
a výsledek zdánlivě jen nepatrný! Pavel se chvěl
o své církve, které sotva že byl poněkud vyučil,
musel již tak příliš záhy opustiti:
„Proto (tedy) také já nemoha to déle nésti, poslal
jsem k vám, abych seznal vaši víru, zdali snad ne
pokoušel vás pokušitel a nebude-li zmařena práce
nase.““
Jeho osamocenost uprostřed Athén zvyšovala ješ
1) Skutky apoštolské XVII, 16.
2) I. Thessal.

III,

“) Thessal.. III, 5.
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tě jeho neklid. Jako nikde jinde, pociťoval v tomto
městě obrovskou tíhu pohanského odporu. Božstva
byla zde doma jako v jejich Parthenonu, klidná, tri
umfující a nespočetná. Od bran až do Kerameiku,
v každé ulici, pod každým portikem byly chrámy a
sochy) Kolik tu bylo Zevů, Pallad, Bacchů a Afrodit!
Za Kerameikem byl chrám Hefaistův; zcela blizko
byl chrám Afrodity Uranské, jejíž socha byla vyte
sána Feidiem do paroského balvanu. V ulici Třínožek
byl Praxitelův Satyr a směrem k divadlu Bacchus.
Ubírali-li jsme se od divadla k Akropoli, přišli jsme
ke chrámu Aeskulapovu, Themidy, Gé Kurotrofy &
Demetry Chloe'. A kromě toho ještě všichni hrdino
vé, po nichž jsou města zvána, znamenití mužové,
allegorická božstva a na Agoře oltář bohyně Sou
citu, bohyně, kterou mezi všemi národy uctívali je
diní Athéňané.
Pro tuto poslední byl by měl Pavel jakousi mimo
volnou shovívavost. Ale i o ní soudil, že je velice
ubohá. Zbožňovati ně'akou myšlenku, když se mohu
přiblížiti k věčnému ivotu a žíti v Principu, z ně
hož tato myšlenka vyvěrá, když jako Bůh a člo
věk může ve mně žíti bytost, o níž víme, že „všecko
je stvořeno skrze ni a pro ni“,5 pak to znamená ode
vzdati se tmám a zapuditi Boha.
Pavel byl zarmoucen, vida Athéňany tak hluboce
lnoucí ke zkazkám o nepravých bozích a k liturgic
ké nádheře, což stěžovalo jejich obrácení. Nekonečné
průvody a slavnosti urážely jeho zrak. Jsa farizeem,
nenáviděl byť jen pouhý stín modly; krása tvarů
soch ho dráždila, protože oživovala lež podobou sku
tečné pravdy. Pro něho mělo stvoření půvab jen svou
podobou s Kristem, obrazem Otcovým, se skuteč
ným Bohem, jehož byl spatřil lidskou tvář.
Jednoho dne však, když sestupoval ke starému
přístavu faleronskému nebo do Munychie, spatřil ol
') Viz Pausanias „Attika“.
5) Kolos. I, 16.
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tářní kámen, na němž byl nápis „Neznámému bohu“.“
VěřícíŘekové chtěli takto dosáhnouti přízně jakéhos
cizího boha, aniž znali jeho jméno, uctívali ho a obě
tovali mu a jejich zbožnost se domnívala, že aspoň
usmíří hněv okkultních mocí, kterých jinak nikdo
nevzýval.
Pavel se domníval, že tito modloslužebníci, ani ne
vědouce, učinili místo jedinému Bohu, kterého jejich
srdce hledala, poněvadž je očekával.
Tento objev uklidnil poněkud jeho vnitřní boj. Již
dříve zpozoroval, že pohanství ve svých očištěných
způsobech věření bylo hnutím směrem k Neznámé
mu, kterého bez zjevení nebylo možno snadno po
znati. Ale od té chvíle cítil zřejměji, kam může zma
tené úsilí řecké filosofie dospěti s křesťanskou kázni.
Objevilo se před ním poslání Hellady, vésti duše
k hledání nadsmyslného Boha. Aniž se mohl vnitřně
smířiti s Athénami, přece tam kázal s nadějí.
Nejprve mluvil v den sobotní v synagoze. Slabá ži
dovská kolonie v Athénách nechtěla vyvolati vzbou
ření, ano zdá se docela, že nechápala jeho slov; proto
se obrátil přímo k pohanům.
Athény ztratily na celá století veškerou politickou
energii, umělecky již netvořily ničeho. Žily z nád
hery svých dějin. Byly universitním městem, kam
přicházeli mladí lidé z říše, aby podle tehdejší módy
dokončili tam své vzdělání. Athény měly učence, řeč
níky a filosofy. Probabilisté, cynikové, epikurejci,
stoikové, aniž se často spolu střetli, sousedili s de
kadentními diletanty, u nichž náleželo k eleganci po
smívati se každému přesvědčení.
Athéňané byli, čím nikdy nepřestali býti, lidmi
0) Loisy tvrdi, odvolávaje se na Pausania (I, 1, 4), že přes
ně znění nápisu bylo asi: Neznámým bohům. Ale Diogénes
Laěrtius v životě Epimenidově (Vitae philos. I, 10) zjistil, že
stavěli oltáře „bohu, k němuž vzhlíželi, k neznámému bohu“
& Norden (Agnóstos theos str. 30) připomíná, že i Arabové
stavěli oltáře „bohu, k němuž vzhlíželi, k neznámému bohu“.
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lehkomyslnými, zvědavými, živé inteligence, milují
cími oslňující pohledy a krásné řeči; spíše byli po
valeči než lidé prchliví, více vychloubaví než vlaste
nečtí; klaněli se sice modlám, ale nebyli nikterak
hluboce nábožensky založeni. Jako za časů Demos
thenových otázka „co je nového ?“ byla denní for
mulí jejich nestálosti a blaseovaného ducha. Kromě
hodin vedra žili měšťané, kteří měli k tomu kdy a
zálibu — tudíž skoro všichni — v rozhovorech pod
sloupovím kolem chrámů na agoře. Zde se Pavel od
vážil disputovati s filosofy, se všeobecně známými
osobnostmi. Vysvětloval jim podstatu svého evan
gelia: Ježíše a jeho vzkříšení. Nezamlouval se jim
svou osobou, ale moc jeho slova a podivnost jeho
učení budily jejich pozornost, a proto se kupili kolem
něho, aby ho slyšeli. Ti, kteří k němu přistoupili, tá
zali se: „Co as chce mluvka tento povídati?“
Srovnávali ho, ve své domýšlivosti intelektuálů,
spokojených se sebou samými, s ptáky, kteří sbírají,
poskakujíce po dláždění, to, co chodci utrousili,
přirovnávali ho k žebrákům, kteří, aby se uži—
vili, sbírají obilí, rozsypané na trzích, nebo ke
šprýmařům, kteří na rozích vypravují vtipy, jež se
brali ze všech koutů města. Jiní opět opovržlivě pro
hlašovali:
„Zdá se býti zvěstovatelem cizích bohů,“ neboť
zvěstoval jim Ježíše a anastasi.
Anastase znamenala vzkříšení z mrtvých. Považo
vali Anastasi posměšně za bohyni? Athéňané vysta
věli oltář i Nestoudnostž, proč by vzkříšení nemohlo
býti také božstvím?
Tvářili se ironicky před nepatrným židovským ka
zatelem, považovali ho jistě za zábavného, „zajíma
vého“, jak by řekli snobové, poněvadž jim říkal slo
va a věci, kterých neznali. Někteří, puzení přáním,
aby lépe poznali jeho učení, žádali, aby jim je vysvět
lil ve veřejné přednášce. Chopili se Pavla a vedli
ho, aniž mu dali čas k rozmýšlení, na místo vhodné
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pro řečníka i pro posluchače, na západní stranu
Akropole, na horu Areovu.7 Pavel neodporoval, sou
dě, že Duch svatý jim vnukl tento nepředvídaný
úmysl, a těšil se, že vystoupí zde proti bludnému
mnohobožství, V této tvrzi jeho podání, a že zvolá
k modlám: „Na světě nic nejste.“
Na vrcholu schodiště měl před sebou všechny
chrámy; pod ním ležely Athény, a na obzoru se ty
čily hory a rozlévalo moře.“ Zástup se mohl podle
své libosti shromážditi na návrší, aniž ztratil jedi
ného zvuku jeho silného hlasu, který se mimo to
odrážel od zadní stěny sloupoví.
Ohromující vznešená řeč Pavlova měla vyznačiti
slavnostní setkání křesťanského dogmatu s řeckou
myšlenkou. Negativní výklad se zuřivě pokoušel do
kázati, že ani základ této řeči není authentický.
Harnack však přece hájil jeho historičnost. Jsme nu
ceni ji uznati, zkoumáme-li shodu textu se všeobec
nými myšlenkami apoštolovými, s požadavky času
a místa.
Pisatel podává zřejmě vše jen ve velkých rysech,
aniž se přidržel přechodů. Kdyby byl býval sám řeč
níkem, byl by jako Titus Livius sestavil podle zacho
vaných základních myšlenek „vzorné oslovení“. Do
jatý posluchač si zapamatoval pouze jisté věty a cel
kový dojem. Lukáš napsal, co věděl sám, nebo co mu
pověděl Pavel.
V řeči Pavlově nalézáme thesi, společnou všem
křesťanským kázáním, když poslové Evangelia chtějí
potírati modloslužbu:
„Bůh, který učinil svět & všecko, co jest v něm,
7) Neběželo o to, aby ho postavili před Areopag, ač soud
někdy zasedal na tomto místě. Text je jasný: „Dovedli ho do
Areopagu.“ Řečník se neobrací k soudcům, nýbrž počíná „Mu
ži athénští'í. Když poznal, že posluchači mu nejsou nakloněni,
vyšel z jejich středu a nikdo ho neznepokojoval (nebyl vy
nesen žádný rozsudek).
8) „Modla není ničím na světě.“ (I. Kor. VIII, 4.)
") Viz předmluvu.
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ten jsa pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udě
laných. (Štěpán podával synedriu podobný důkaz.)
Ani nebývá obsluhován rukama lidskýma, jako by
něčeho potřeboval, sám dávaje všechněm život i dý
chání a všecko.“
V rozumné řeči, srozumitelné vzdělaným Helle—
nům, vyslovuje Pavel stejné logické odsouzení po
hanství, které bude ještě důrazněji opakovati ve
svém listu k Římanům. Poznáváme staré židovské
prokletí model ze žalmu: „Usta mají a nemohou mlu—
vit, oči mají a nemohou vidět.“
Ale Pavel se nezdržuje ve své řeči chrlením pro
kletí. Je—liBůh duch, jak ho máme pak uctívati?
Všichni pocházíme od jednoho člověka, kterého Bůh
stvořil podle svého obrazu. Jsme tedy „pokolení“
Boží. Pocházíme od Něho, máme v Něm život, pohyb
i bytí. Dal nám znamení, abychom ho hledali ve ves
míru, abychom cítili jeho přítomnost a chválili jeho
dobrotivost. Závěrem asi Pavel dovodil, že musíme
ctíti Otce „v duchu a v pravdě“ podle slov Mistro
vých, která pravil k ženě v Samaří.
Tohoto Boha „časy nevědomosti“ nechtěly znáti.
Ale „nyní ohlašuje lidem, aby všichni všudy činili po
kání, poněvadž ustanovil den, ve kterém bude sou
diti svět spravedlivě skrze muže, kterého k tomu
určil, & všem ověřil tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“
To jest v základních rysech Pavlova dialektika.
Během dvaceti století křesťanství jsme se s ní sezná—
mili. Athéňanům však se zdála býti tak podivnou,
že jim bylo obtížno sledovati ji a ještě více ji při
jmouti.
A přece jak obezřele a důmyslně přizpůsobil Pa
vel pravdy, které jim sděloval. Když uváděl „nezná
mého boha“, zdálo se, že jeho výmluvnost se rozbí
hala ke vzletu na_samé půdě athénské. Chválí jejich
zbožnost, pokud směřuje ku pravému Bohu, kterého
uctívali, aniž ho znali. Boha nemusí si více předsta
vovati jako nepoznatelného. Naopak apoštol jim chce
165

vštípiti, že světlo jejich rozumu je musí uvésti na
cestu k jeho objevení. „Vždyť neviditelné vlastnosti
jeho od stvoření světa se spatřují jsouce poznávány
z věcí stvořených, a to i jeho věčná moc.“lo Zde vše
obecný přehled filosofie dějin zahrnuje v sobě přes—
nou úvahu, která byla dána místem, na němž řečník
mluvil.
„A učinil, aby z jednoho (praotce) všecko pokole
ní lidské,“ pravil Pavel, „přebývalo na veškerém po
vrchu zemském, ustanoviv určité časy a meze pře
bývání jejich.“
Tváří v tvář před ním se prostírající Attice a Akro
poli, která byla zřejmě připravena k tomu, aby se
stala základem chrámu, myslil Pavel, že Hellada ja
ko Judea jest předurčena pro budoucnost jedinečné
ho národa. Žádný výhled, vyjímaje onen na Jerusa
lem, nemohl lépe ukázati zřejmost předurčeného
souladu mezi polohou země a posláním národa, kte
rý tam má žíti. Na kterém místě mohl Pavel moc
něji pociťovati, „že božství nemůže býti podobno zla
tu nebo stříbru nebo kamenu, výrazu lidského umění
nebo důmyslu ?“ Odvažuje se to prohlásiti tváří v tvář
Parthenonu, tváří V tvář Palladě, před níž hořela
lampa, naplňovaná olejem pouze jednou do roka,
Athéně Areie, vztyčené na Areopagu, nedaleko chrá
mu Erynií a také tváří v tvář sochám Plutona, Her
ma a Země.
Naslouchalo-li se bez reptání takovým bezbožno
stem, musila se společnost, která tu Pavla poslou
chala, skládati převážně z filosofů a skeptiků. Pavel
věděl dobře, jakého obecenstva se chce dotknouti.
Jeho řeč byla plna výrazů, které se mohly líbiti stoi
kům, odcizeným národnímu a polytheistickému kul
tu. O tom svědčí slavný výrok:
„Neboť jsme i rod jeho,“
“') Řím. I, 20.
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citát z cilického básníka Arata, ale nalezneme jej též
v Kleanthově hymnu na Zeva.
Rčení: „Neboť v něm žijeme a se hýbeme i trváme,“
se zamlouvalo uším stoických pantheistů. Pavel dal
pouze těmto výrazům nový smysl; užil jich, aby
předvedl duchu posluchačů pravdy, které chtěl poz
ději vysvětliti. Jako užíváme pně stromu, chceme-li
překročiti příkop, tak použil své řeči a postavil mezi
sebe a své posluchače mosty, které se takřka nabí
zely. Filosofové určili jak nejlépe mohli vztah mezi
vesmírem a Bohem. Nikdo však nestanovil pojem
osobního a nadsmyslného Boha, nekonečně svobod
ného a přece s člověkem, svým stvořením sjednoce
ného tak, že nejen tělesně dýcháme, ale zároveň ži
jeme mystickým životem v těsném spojení s božskou
Bytostí & že Bůh se stal člověkem, aby nám svou
smrtí přinesl život &vstal pro nás z mrtvých.
Některé pojmy, jistá slova pohanské filosofie bylo
možno vykládati v duchu Kristově. Pavel si je bez
váhání přivlastnil.11

Bylo proto jeho oslovení řečí filosofa? Mluví, jak
se sluší na apoštola a proroka, s jistotou a moci zje
vení: „Co tedy neznajíce ctíte, to zvěstuji vám.“
Jestliže na počátku Evangelium jen naznačuje,
aby nejdříve stanovil základní dogma o existenci a
povaze jediného Boha, hlásá ihned potom velké člán
ky své víry. Dějiny lidského pokolení se zdají býti
rozděleny na dvě období, „časy neznámosti“ a časy
poznání. Tyto přítomné mají býti dobou pokání. Je
nutno se připraviti na příchod soudce, Muže, který
bude vládnouti nad živými i nad mrtvými. Pavel na
zývá Ježíše prostě „mužem“, v obavě, že Bůh Clo
11)Bylo by sofistické vyvozovati z toho, jak to učinil Nor
den, že jeho učení bylo stoické, právě tak jako nehlásá Pavel
filosofii stolků, když praví (Rím. XI, 36): „vždyť z něho a
skrze něho a k němu jsou všecky věci.“ Mark Aurel, ostatně
dávno po Pavlovi se mohl vyjádřiti skoro týmž způsobem.
Označil týmiž slovy zcela jiné skutečnosti.
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věk by byl považován za mythické božstvo. Ale jaká
odvaha před filosofy, před Parthenonem, před pyš
nými chrámy nazývati minulost Athén obdobím „ne
známosti“, ujišťovati, že tato marná sláva zmizi, že
je nutno padnouti na kolena, do prachu, čžm'tpokání,
že jsme pravdy nepoznali!
Mohl být takový pohled do budoucnosti přijat bez
reptání? Když apoštol předpověděl vzkříšení z mr
tvých, někteří jemu naslouchající se posmívali a
krčili rameny. Mnozí povstali řkouce: „Poslechneme
tě o tom někdy jindy.“ Řekové věděli, že někteří
hrdinové jako Herakles a Adonis vstali z mrtvých,
a jistě tomuto výkvětu vzdělaných lidí připadaly ty
to bajky jako staré symboly. Sokrates mluvil 0 ne
smrtelnosti duše. Ale vzkříšení a soud všech lidí, to
bylo něco nesmyslného, nesrozumitelného!
Pavel chápal, že, půjde-li až do konce se svým vý
kladem, bude jeho věc ztracena v očích Athéňanů a
uspíšil proto konec své řeči, uchovávaje pro lépe při
pravené posluchače katechetiku, která by jim hlá
sala Ježíše ukřižovaného.
V Athénách získal málo učeníků. Vzpomínka na
ně byla tím spíše zachována, jelikož jejich počet byl
malý. Jeden z nich, přísedící Areopagu, bývalý ar
chont, se nazýval Dionysius" a církevní tradice ho
uctívá jako prvého biskupa athénského. Jedna žena
byla též pokřtěna; nazývala se Damaris neb Damalis.
Athéňané odpírali dlouho Evangeliu. Filosofická
skepse, záliba ve slavnostech a průvodech, kouzlo
podívané, na niž si navyklí, národní pýcha, to vše je
udržovalo na cestách minulosti. I po jejich obrácení
spatříme ve H. století, jak po umučení jejich bisku
pa Publia hromadně opouštějí Církev a vracejí se
přechodně k pohanským zvykůmf"
Kdyby nebyli Athéňané donutili Pavla k tomu, co
bychom dnes nazvali programovou řeči, byla by jeho
l'—')
Viz: Eusebius: Cirkevní dějiny.
13)Viz Duchesne, Hist. anc. de I' Eglise, sv. I., str. 261.

168

přítomnost v jejich středu zanechala pouze pomijeji
cí vzpomínku. Ale tato řeč se měla státi vrcholným
bodem. Pallas Athéna na Akropoli představuje antic
kou moudrost v jejím snu o pomíjející, pozemské do
konalosti. Když Pavel vystoupil k ní, ukázal jí její
nedostatečnost, ne-li její nicotnost. Od tohoto oka
mžiku zbývalo bohyni pouze zemříti, lampa svato
stánku měla zhasnouti. Rozum chtěl nyní žíti už jen
osvícen vírou.
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XIII.

CÍRKEV KORINTHSKÁ.

Pavel si odnášel z Athén t_en smutný dojem, že
pracoval téměř bez výsledku. Neunavný ve své na
ději, zamířil do Korinthu, sleduje svoji cestu k Zá
padu. Nevíme, nalodil—lise v Pireu nebo šel-li pěšky
silnici z Eleusiny a Megary, jda potom až k úžině
podél saronského zálivu. Málo přesný text dává sou
diti spíše na cestu pěší.l
Již dlouho předtím, než se přiblížil k městu, spat
řil ohromný Akrokorinth, osaměle vystupující V dá
li. S místa, odkud naň Pavel pohlížel, zdál se býti
kuželem vyhaslé sopky.
Pavel dobře věděl, že Kypris, ochránkyně Korin
thu, má tam svatostánek, obsluhovaný tisíci kněž
kami. Nespočetní poutníci vystupovali na horu &
služebnicím rozkoše se připisovala moc přímluvy.
Ale Pavel považoval démony těla za méně nebezpeč—
né než pýchu falešných mudrců.
Jako Antiochie a Thessalonika byl mu Korinth
nepromíšeným těstem, které mohl přeměniti dobrý
kvas.
Zbořeno Mummiem, znovu postaveno Césarem,
stalo se toto bohaté město středem Acháje. Dva jeho
přístavy udávaly směr jeho obchodu, jeden do Asie,
druhý do Říma. Příliv osvobozených otroků, gladia
torů, námořníků, Židů, továrníků a dohazovačů tvo—
ři měnivý zástup, vzrůstající ještě davem otroků
na čtyřistapadesát tisíc lidí. Červená spěž ko
rinthská se vyvážela do celé říše. Římané platili ne—
obyčejné ceny za vázy, které byly vykopány ve zři
1) Potom opustiv Athény přišel do Korinthu.
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ceninách a v hrobech.2 Řemeslníci a slévači, kteří je
uměli napodobiti, vyráběli nepravé starožitnosti.
V Korinthu se hrálo v kostky a hovělo bezuzdné
zábavě. Jedna nevěstka se vychloubala, že v něko—
lika týdnech přivedla na mizinu tři majitele lodí.
Pod žhavými výpary zálivu se tavily a slévaly prvky
nového světa.
Po svém příchodu vyhledal Pavel židovskou čtvrt
a chtěl se nabídnouti jako dělník. Anděl, který ho
všude vedl, zastavil ho před nově otevřeným krá
mem Žida, který vyráběl stany a byl tudíž téhož ře
mesla jako on. Akvila, Žid rodem z Pontu, býval usa
zen se svojí manželkou Priscillou v Římě. Ale Klau
dius, který byl s počátku nakloněn Židům, po ne
pokojích, jejichž příčina byla málo známa, je vypo
věděl. Podle Suetonia je způsobil jistý Cherstos;3 bě
želo asi o rozepře mezi synagogami a křesťany. Vel
ký počet Židů — jen v Římě jich bylo padesát až
šedesát tisíc, zabránil, že nebyli všichni vyhnáni
z Italie. Spokojovali se tím, že jim zabránili shro
mažďovati se a zakázali schůze v synagogách; ale
nepříjemnosti s policií velice překážely jejich obcho
du. Proto Akvila přeložil svůj obchod do Korinthu,
do města, které bylo otevřeno cizincům. Jeho dílna
a jeho sklad byly asi dosti značné. Proto se jeho dům
stal snadno středem nové církve.
Byli on a Priscilla již pokřtěni? Skutky apoštolské
ani Pavel se_nikde nezmiňují o jejich obrácení. Pa
vel nazývá Stěpánovu rodinu „prvotinou Acháje“,'
kterou sám pokřtil.-"Kdyby Akvila & Priscilla, když
je poznal, nebyli bývali křesťany, byl by u nich po
čal své dílo.
2) Viz: Strabo 1, VIII, VII.
=“)Špatně zpraven, slyšel asi Suetonius mluviti o muži jmé—
nem Christos, jako příčině těchto rozepři a považoval ho za

agitátora, nalézajiciho se v Římě.
*) I. Kor. XVI, 15.
5) I. Kor. I, 16.
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Dali mu však ihned práci a on žil pod jejich stře
chou. Získal rychle vliv v jejich domě. Zmocnil se
jejich duší, nikoli „přemlouvacími slovy moudrosti
lidské, nýbrž doka—zováním Ducha a moci“. Vše

chny dary, kterými Bůh naplnil člověka, se objevily
u něho: víra, vědění, proroctví, poznávání lidského
svědomí, moc zázraků & jako božská pečeť, nezměr
ná láska, pronikající jako meč, lahodná jako olej,
který hojí rány.
Pavel vydělával svůj chléb jako prostý řemeslník,
neznaje únavy a jsa příkladem poslušnosti. A přece
se mu nedostávalo zdraví, které uvádí člověka v ra
dost. „Osten““ v jeho těle mu nepopřál klidu. Léto je
v Korinthu úmorné: „Slabost“,7 na niž si bude vzpo
mínati, souvisela asi s horečkami, které ho trápily.
Přes to na každý sabbat hlásal Krista v synago
gách a dosáhl obrácení lidí. V té době přišli z Mace
donie Silas a Timotheus. Podpory, které přinesli nebo
které byly darovány prvními věřícímiv Korinthu, jim
dovolovaly, aby se úplně věnovali apoštolské činno
sti. Ale záhy se objevilo věčné nepřátelství Židů.
Kdykoli Pavel před nimi vyřkl jméno Ježíš, propukli
v křik a rouhali se. I vyrazil prach z roucha svého na
tyto zatvrzelce a opustil je s timto zlořečením:
„Krev vaše budiž na vaši hlavu. Já čist jsa, půjdu
od této chvíle k pohanům.“
Chtěl jim naznačiti: „Odmitajíce život, propadáte
smrti. Není to mojí vinou. Učinil jsem, co jsem mohl.“
A nyní shromáždil ty, kteří ho slyšeti chtěli, u ji
stého Tita Justa, „ctitele Božího“, jehož dům byl
u samé synagogy. Pavel se obával, jak později do
znal, že jeho dílo bude znovu zničeno. Vidění, které
měl V noci, ho uklidnilo. Pán mu řekl:
6) II. Kor. XII, 7. Slovo „skolops“, které se často překládá
jako „trn" (nejasný obraz), zdá. se, že označuje častou a trap
nou chorobu, kterou moderni chirurgie snadno odstraní.
7) I. Kor. II, 3. „Ano, já jsem byl u vás v slabosti a bázni
i v strachu mnohém.“
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„Neboj se, nýbrž mluv & nemlč; neboť já jsem
s tebou a nikdo nesáhne na tebe, aby ti ublížil, mámť
mnoho lidu v tomto městě.“
Skutečně mělo slovo Pavlovo V Korinthu větší
ohlas než kdekoliv jinde. Mezi těmi, kteří uvěřili,
byla vážená osobnost, a co je překvapující, byl to
Izraelita Krispus, představený synagogy, kterou Pa
vel svého času opustil, uhodiv dveřmi.
Archisynagogos jako strážce dogmatu bděl nad za
chováváním předpisů, učil lid, předsedal shromáž
děním a sbíral almužny. Tomuto slušně placenému
úřadu přiznával římský zákon jisté výhody. Aby ně
kdo dosáhl tohoto úřadu, musil složiti těžkou zkouš
ku z theologie, práv a z lékařství. Křest Krispův a
jeho domu měl skoro takový význam jako přestou
pení anglikánského biskupa ke katolictví. Pro Pavla
bylo to velikou radostí. Pokřtil ho sám.8 Ať byly je
ho rozpory se Židy jakékoli, přece mu ležela jejich
spása na srdci jako spása pohanů.
Zatím co Pavel kladl v Korinthu základy k mohut
né církvi, myslil při tom i na jiné církve, které zane
chal za sebou. Timotheus, který přišel z Thessalo
niky, přinesl dobré zprávy.9
„Nyní však, když k nám přišel Timotheus od vás
a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře & lásce
i o tom, jak nás máte stále v dobré pamětí, žádajíce
si nás viděti, jakož i my vás, potěšili jsme se proto
z vás, bratři, při vší bídě a tísni své vaší věrou.“
Thessaloničtí byli zmítáni dogmatickými rozpory.
Věřili falešným učitelům, kteří se chlubili, že se jim
dostalo zjevení o tajemství příchodu Páně. Když Pán
sestoupí s nebe, vstanou mrtví z hrobů po nanebe
vzetí spravedlivých žijících, kteří na oblacích byli
vyzvednuti k Soudci? Jsou ti, kteří zemrou, nyní
zkrácení, poněvadž jsou podrobeni spánku a rozkla
du v hrobě? Tyto myšlenky o vzkříšení a o soudu
a) I. Kor. I, 14.
9) I. Thessal. III, 6—7.
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žily v duchu verici h, zahaleny v mraky a každý v ně
vkládal své fantasie. Při tom připisovali apoštolovi
neopatrné názory, kterých se on zajisté střežil.
Překrucování jeho učení působilo mu stálou a kru
tou bolest. V poselství, které diktoval pro Thessalo
nické, stanovil ohledně mrtvých a živých pravé zje
vem:
„Toto zajisté pravíme vám na základě slova Páně:
my, kteříž žijeme, kteří zůstáváme ku příchodu Je
žíšovu, nepředstihneme těch, kteří zesnulí. Neboť
Pán sám sestoupí s nebe s rozkazem, s hlasem arch
andělovým a s troubou a zemřeli v Kristu vstanou
nejprve. Potom my, kteří žijeme, kteří zůstáváme,
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích Kristu
vstříc do vzduchu a tak vždycky budeme s Pánem.“
Podle slov „kteří žijeme“ bychom mohli souditi,
že Pavel očekával snad ještě téhož večera zvuk trou
by & uchvácení do oblaků. Ale on věděl, že nic mu
nemůže zajistiti, že bude žíti do večera, když kolem
něho umírali jiní křesťané. Nezapomínal na všeobec
ná znamení, která mají předcházeti příchod Páně.
Před odpadnutím věřící h musí Evangelium býti ne
seno do všech konců země. Jak dlouho bude trvati
čekání? Jeden den u Pána je jako tisíc let.10Znal též
nebezpečí sebeklamu o této hodině, kterou zná jedi
ně Otec. Lenoši jako v Thessalonice vzali si blízkost
konce za záminku, aby nemusili pracovati a mohli
vyžebrávati svůj chléb; věřící duše by se unavily
čekáním na zaslíbení, které by nepřicházelo. Lidé si
říkali: „Co se stane se slibem jeho příchodu? Od
smrti našich otců jde vše tak jako od počátku svě
ta.“" Kteří žijeme znamená tedy věřící, kteří budou
10)II. Petrova III, 8.
") Klement Rímský, List ke Korinthským, kap. 23. Podivu

hodný text v homilii ke Korintským, který je připisován té
muž Klementu Římskému (kap. XII.), ukazuje, jak ke konci
I. století kazatelé stále vnukali věřícím trpělivost v očeká
vání příchodu Páně: „Očekávejme tudíž od hodiny k hodině
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žíti V době příchodu Páně, Pavla a jeho současníky,
budou-li ještě žíti, anebo jiné lidi.
Dnes žijící udrží Pavel V očekávání i bez neužiteč
ného mučení: Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani
hodiny. Nepřipomíná podobenství o deseti pannách,
ale činí závěr tak, jako Pán učil.
A dává dále mužné rady proniknuté nepopsatel
nou a prostou něžností prvních křesťanských bratr
stev: „Proto potěšujte se vespolek a vzdělávejte je
den druhého, jakož i činíte. Prosíme však vás, bratři,
napomínejte nepokojné, povzbuzujte malomyslné,
ujímejte se slabých, shovívaví buďte ke všem. Vizte,
aby nikdo neoplácel nikomu zlým za zlé, nýbrž vždy
cky usilujte o to, co jest dobré pro vás vespolek,
i pro všecky. Vždycky se radujte, bez ustání se mod
lete, ve všem díky čiňte, neboť jest to vůle Boží
v Kristu Ježíši o vás všech. Ducha neuhášejte, pro
roctvím nepohrdejte, všecko však zkoušejte; co dob
rého jest, toho se držte. Od všeliké způsoby zlého se
Zdržujte. Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás docela,
at“váš duch i duše vaše i tělo vaše úplně zachová se
ku příchodu Pána našeho Ježíše Krista. Jestiť věr
ný ten, jenž vás povolal, jenž to i učiní.
Bratři, modlete se za nás. Pozdravte všecky brat
ry políbením svatým.“
Poněvadž přes tato napomínání agitátoři pokračo
vali v rozsévání svých prázdných proroctví, Pavel ve
druhém listě, ostřejším a drsnějším, kárá Thessalo
nické, že zapomněli na to, co jim řekl, když byl ještě
mezi nimi. V temných narážkách poukazuje na nut
nost, aby přišel syn zatracení, člověk hříchu, „neboť
skrytá bezbožnost již působí“. Učení proroků přines
královstvi Boží v lásce a ve spravedlnosti, poněvadž nezná
me dne, kdy Bůh se projeví.“ Když někdo se tázal Pána samé
ho, kdy přijde jeho království, odpověděl: „Až dvě věci bu
dou jedno, až to, co je uvnitř, bude totéž jako to, co je zevně,
až sejde se muž se ženou a nebude ani muže ani ženy.“ Citát
vyňatý pravděpodobně z egyptského evangelia.
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lo křesťanům ústní naučení, které opakovati ve svém
listě považoval apoštol za zbytečné a neopatrné. Te
pe lenochy, kteří svoji nečinnost omlouvají blízkostí
dne Páně. Pavel pracoval dnem i nocí. Byl by měl
právo na to, aby ho věřící živili, poněvadž je živil
Slovem Božím. „Nezavážeš úst vola mlátícího,“ roz
kázal Mojžíš. Ale Pavel chtěl jim býti příkladem:
„Kdo nepracuje, ať nejí.“ V tomto čistě židovském
přísloví nalezneme stopu jedné z nezapomenutelných
ctností Izraele. Žid i v zemích, které nejvíce svádějí
k lenosti, pracuje stále a pracuje mnoho.
V Korinthu, jakož i v Thessalonice byli „svatí“
spíše z malých poměrů než bohatí nebo vážení. Pa
vel je zřejmě za to chválí:12

„Hled'te jen na své povolání, bratři, že nemnoho
mocných a urozených“
Byl duch lásky, který v Kristu pojil archisynagoga
Krispa, váženého Štěpána s dělníky, se skromnými
obchodníky, nepatrnými písaři, s ubohými ženami,
ano i s otroky, byl napodobením pohanských bra
trstev, náboženských spolků, kde svaté hody pojily
v přechodném bratrství muže a ženy velmi rozdíl
ných stavů? Vše, co vyhliželo pohansky, naplňovalo
křesťany odporem před modlářským stykem. Nebyli
jim zajisté pohané vzorem.13U nich pokračoval spí
še život, jaký býval v synagogách, způsob nábožen
ského a pomocného společenství. Obec křesťanská
měla jako synagogy své vůdce a učitele, svá modli
tebná shromáždění, pokladnu pro chudé, měla roz
hodčí pro případ neshody, ano měla i soudce pro
případ vyloučení. Jenomže ji oživoval jiný duch.
Viděli jsme v Antiochii, že od prvých křesťanských
dob se úkoly těch, kteří vyučovali, dělily na různá
poslání. Apoštolové, proroci, učitelové měli určenou
pravomoc, která byla stále víc a více rozdružována.
12)I. Kor. I, 26.

13)Viz: Duchesne, Histoire ancienne de l' Église. sv. I., str.

50—51.
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Pavel byl apoštolem v absolutním smyslu, to jest
poslaným od Pána samého, Tímotheus, když navští
vil na rozkaz Pavlův Thessalonické, byl též apošto
lem.

Každá církev měla své apoštoly, misionáře, kte
ří šli na různá místa, aniž někdo, vyjímaje Ducha
svatého, řídil jejich kroky. Dokazují své vnuknutí
svými nadpřirozenými dary. Jsou-li naplnění vnuk
nutím, mluví někdy v opojení extase. Jejich povolá
ním je především odhalovati tajemstvi, kázati, vy
učovati a těšiti.
Též proroci při každé příležitosti učí, napomínají
& potěšují. Zároveň však vykonávají jako nejvyšší
kněz v židovském chrámu liturgické úřady. Slaví
svatou Oběť, improvisují díkůčinění při lámání Chle
ba. Bydliti budou v chrámu a věřící budou věnovati
na jejich obživu a ošacení buď různé pokrmy, oděv
nebo peníze, jakýsi druh desátku.
Učitelé, řídící vyučování, poněvadž mají dar vě
dění, budou usedlí na jednom místě, jako pozdější
biskupové a jáhni, když nastoupí místo apoštolů a
proroků.
Na jednom místě usedlý je též presbyterion,
o němž řekne později svatý Ignác z Antiochie, že
představuje kolem biskupa — který zastává místo
Boží — radu Dvanácti kolem Ježíše" a jeho vůle se
má shodovatí s vůlí biskupa „jako se ladí struny na
lyře“."'

V době, kdy Pavel založil obec v Korinthu, nebyl
pořádek ještě tak přesně určen. Tato církev se po
dobala mladému ohebnému stromku v dubnu, jehož
pupence jsou blízké rašení. Měla již všechny své or
gány. Ale Boží míza určila jednomu volnější, druhé
mu rychlejší vzrůst. Tak právě na to pohlížel Pavel:
„Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst.“16
1*)Sv. Ignác: List k Magnesijským VI.
15)Sv. Ignác: List k Efeským IV.
16)I. Korinth. III, 6.
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Podivuhodná doba! Vzrůst zaslíbení a všeliké
vroucnosti a horlivosti!
Věřící se tehdy neshromažďovali v basilice. Schá
zeli se u některého z bratří, jehož byt byl dosti roz—
sáhlý. Místnost v poschodí sloužívala za modlitebnu.
Nevíme, zda-li obrazy nebo mystická znamení byla
připuštěna při společné pobožnosti. Jest pravděpo
dobno, že se obrazy vylučovaly, což vyplývalo ze
zbytku přílišné svědomitosti židovské, jako by z nich
mohlo vzniknouti nebezpečí modloslužby. Ale bylo
zato mnoho světel v síni, kdež byla shromáždění,"
jak vidíme v řeckých chrámech a v mešitách. Roz
svěcovali je v předvečer sabbatu a následujícího dne,

dokud byl sabbat svátkem, potom v neděli, která by
la slavena zároveň jako den Stvoření a Vzkříšení.
Při vstupu padali shromáždění na tvář a klaněli se
Bohu.la Před lámáním chleba poklekali. Většinou však
se modlili stojíce, s rukama pozdviženýma a rozpjatý
ma. Zeny přicházely ve svátečním oděvu. Pavel od
nich žádal — a to nebylo vždy snadné — prostotu

oděvu, přikazoval, aby nosily závoj na hlavě a ne—

honosily se vyšívanými šaty, vrkoči, ozdobenými
perlami nebo zlatými kruhy. Především jim však za
kazoval, aby se neujímaly slova, učíce v kostele.
Shromáždění prvotních křesťanů si nesmíme před
stavovati tak přesně uspořádané jako nějaký obřad
v katedrále. Zatím co lektor předčítal stránku Pís
ma nebo později „vzpomínky apoštolů“ (evangelia),
povstal náhle někdo z přítomných, uchvácen proroc
kým duchem, mluvil o skrytém smyslu jednoho slo
va. nebo lépe, „mluvil jazyky“. A ten, kdo mluvil
jazyky, se rozplýval láskou, vyrážel výkřiky, zpíval
vzývání, vydával nesouvislá slova, kterých sám ne
mohl vysvětliti. Pavel, jsa naplněn praktickým du
chem a smyslem pro pořádek, málo obdivoval mlu
vení jazyky. „Kdo mluví jazykem cizím, vzdělává se
17)Skutky apoštolské XX, 8.
lt*)I. Korinth. XIV, 25.
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be, ale kdož prorokuje, vzdělává církev. Přál bych si
ovšem, abyste všichni mluvili jazyky, ale raději,
abyste prorokovali; neboť větší jest, kdo pro
rokuje, nežli ten, kdo mluví jazyky, leč by také vy
kládal. Neboť modlím-li se jazykem, duch můj se
modlí . . . Co z toho? Budu se modliti duchem, budu
však modliti se i rozumem. Neboť velebíš-li duchem,
kterak ke tvému díkůčinění řekne >>Amen<<
ten, jenž
zaujímá místo nevědomého? Děkuji Bohu, mluvím
jazyky více nežli vy všichni, avšak ve shromáždění
chci raději pět slov promluviti svým rozumem, abych
poučil také jiné, nežli deset tisíců slov v jazyce (ci

zím).“"

Pavel je káral, že se chovají jako děti. Plesání je
jich víry mělo způsoby dětinské půvabné nevinnosti.
Ale lyrické švitoření mluvících jazyky, když ho bylo
mnoho, měnilo se ve zmatený hluk. Vstoupili-li ci

zinci nebo nevěřící, mohli se domnívati, že blázni.20

Orientální liturgie zachovaly něco z této zmatené
výřečností. Kněz a věřící mluví tam tak rychle, že
je nesnadné pochopiti smysl jednotlivé věty. Zůstal
jim však také zbytek původní ohebnosti, rys volné
improvisace. Služby Boží vykonávající kněz mluví
s lidem i s Bohem zcela důvěrným způsobem, což by
si nemohl dovoliti ani Řím, ani Západ.
Pavel měl již západního ducha, když předpisoval
svým Korinthským:
„Mluví-li kdo jazykem (cizím), mluvtež dva nebo
nejvýše tři, a to jeden po druhém a jeden vykládej.
Proroci mluvte dva nebo tři, a ostatní posuzujte; do
stane-li se však zjevení někomu jinému, když sedí,
první ať mlčí. Neboť Bůh není Bohem rozbroje, nýbrž
pokoje.“'n

Zbožné nadšení se mohlo snadno uvésti do pořád
10)I. Korinth. XIV, 4—10. Prorok Daniel pravi: (X, 1): „Je
totiž třeba vidění rozuměti.“
20)I. Korinth. XIV, 23.
21)I. Korinth. XIV, 27—33.
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ku v žalmech, zpěvech a v duchovních písních,22za
tím co se kněz modlil jménem všech. Co obsahovaly
liturgické modlitby, o tom si můžeme učiniti před
stavu podle velké modlitby, zachované v listu řím
ského Klementa ke Korinthským, a ještě lépe podle
starých modliteb Didaché:

Děkujeme ti, ó Otče svatý,
za tvé svaté Jméno,
které jsi vložil (jako do svatostánku)
do našich srdcí,
za vědění, víru a za nesmrtelnost,
které jsi nám zjevil skrze Ježíše
Syna tvého.
Budiž ti sláva na věky!
Ty jsi Pán všemohoucí,
který stvořil vesmír k slávě svého jména,
který jsi dal lidem potravu a nápoj
k osvěžení, aby ti vzdávali díky.
Nám však jsi dal potravu a nápoj duchovní
a život věčný skrze svého služebníka (tvého Syna).
Především ti však děkujeme, že jsi mocný.
Budiž ti sláva na věky!
Shromažd' ze čtyř větrů tuto církev posvěcenou
do svého království, které jsi jí připravil.
Nechť přijde milost a zmizí tento svět.
Hosanna Bohu Davidovu!
Kdo svatý je, nechť přijde!
Není-li, nechť činí pokání!
Maran atha. — Amen.

Základem této modlitby byly chvalozpěvy rituálu
izraelského; ale starou liturgii pronikl a jí ze základů
obnovoval nežidovský prvek: dogma o spáse jednot
né posvěcené Církve, kterou Syn Boží shromáždí ve
svém království jako obilí, jež bylo rozptýleno po ho
'-"-')Koloss. III, 16.
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rách, se mlátí, mele a hněte v těsto, aby nabylo jed
noty chleba, jako krev vinného keře rozptýlená
v hroznech je lisována, aby se stala vínem.
Prostý obraz chleba a vína nabyl božské způsoby,
když prorok, vykonávající služby Boží, zvedl ve
svých rukou chléb a kalich, žehnal je, opakuje slo
va samého Pána: „Toto jest tělo mé, které se za vás
vydává; to čiňte na mou památku. Tento kalich jest
nová úmluva, potvrzená mou krví. To čiňte, koli
krátkoliv píti budete, na mou památku.“
Připojoval dlouhé díkučinění, původně nepřipravo
vané, které se nazývalo „eucharistie'ť“
Poněvadž obřad obnovoval Večeři Páně s apošto
ly, věřící, dříve než brali účast na proměněném chle
bě a víně, obyčejně večeřívali společně. Byla to li

turgická večeře, označená mysticky jménem agape,
což znamenalo láska. Agape byla úvodem ke svatému
přijímání. Později byla od něho oddělena a přeložena
z večera na ráno, před svítáním.'" Asi v polovině dru
hého století popsal Justin služby Boží, které se teh
dy ještě nenazývaly mší, takto:
„Když jsou modlitby skončeny, dáme si políbení
pokoje. Potom přinesou tomu, který předsedá shro
máždění, chléb a kalich vína, smíšeného s vodou. On
to přijme, chválí Boha, jménem Syna a Ducha sv.
a potom vzdává dlouhé díkůčinění za všechny dary,
obdržené od Boha. Všechen lid volá Amen. Na to
jáhnové rozdávají proměněný chléb a víno s vodou
& donesou je též nepřítomným.“'-'5

K této radosti, k tomuto bezelstnému míru, který
ovládal bohoslužby, bylo by těžko nalézti něco rov
nocenného v moderním chrámu, kde se věřícíúčastní
sv. přijímání a modlí se každý sám pro sebe. Prvotní
křesťané nalézali ve svatém přijímání zřejměji lásku
23)Toto slovo znamenalo brzy posvěcení způsob, brzy mys
tické hody, brzy díkůčinění, které doprovázelo proměňování.
24)Viz Plinius, list Trajanovi o křesťanech.
25)I. Apologie LXV.
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Kristovu, rozmnoženu ještě láskou, kterou mu při
nášeli &s kterou milovali jedni druhé. Vroucnost ta
kového apoštola jako Pavel zvyšovala až k zázrač
nému stupni ono prostě a klidné štěstí milovati se
v Tom, který jest Láska.
Přes to vše přinášeli křesťané zvenčí své předsud
ky a špatné náklonosti. Křest nezahlazuje starého
člověka, sice by svatost stála příliš málo. Stranic
tví, rozpory ve snahách, pýcha, štiplavost, smysl
nost se uplatňovaly v lůně shromáždění.
Lidé jednoho stavu tvořili skupiny, zámožní při
cházeli s koši plnými zásob a s plnými lahvemi, zatím
co chudým se nedostávalo nejnutnějších věcí. Přejí
dali se a přepíjeli se.26Když opustili svatá tajemství
Večeře Páně, byli tito tělesní lidé znovu uchvácení
zhýralostí a duchem žádostivosti; zatím co mezi se
bou trpěli pohoršlivé věci, považovali se za čisté a
dokonalé. Domýšlivost byla vždy hlavním hříchem
Korinťanů.27Zdá se, jako by tento hřích byl napsán
na pyšném čele jejich Akrokorinthu. Jakmile pomi
nulo prvé nadšení novokřtěnců a Pavel je opustil,
rozbroje, které jako zázrakem nevedly až ke schis
matu, znepokojovaly jejich křesťanství.
Pavel pracoval osmnáct měsíců, aby utvořil a za
bezpečil tuto obec. Můžeme se domnívati, že kázal
i v jiných městech Acháje. Dospěl snad až do Illyrie?
Jest to pravděpodobně, poněvadž byl až u bran této
horské oblasti a mluví o ní jako o pohraničním pás
mu, kde zasil Evangelium.28
Za svého pobytu v Korinthu měl Pavel veliké ne
snáze nikoli se strany obrácených, ale se strany Zi
dů. Nenáviděli v něm odpadlíka a jejich nenávist po
čala v tom okamžiku, kdy kázání apoštolovo, podle
26) Korinth.

X1, 21.

27)Mummius zničil město, poněvadž jeho obyvatelé zhano
bili se zdí města římské vyslance a házeli na ně balíky smetí.
28)Rím. XV, 19. Ze jsem dokončil (kázání) evangelia Kris
tova od Jerusalema v kruhu až. do Illyrie.
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jejich názoru, ničilo jejich národní život, jejich tra—
dici a jejich naděje. Tentokráte se nesnažili sami za
vražditi bludaře, měli spíše v úmyslu poštvati proti
němu římské úřady.
Jednoho dne, když mluvil v otevřené místnosti
nebo na ulici, vrhla se na něho smečka Židů
a násilně ho odvlekla před soudnou stolici prokon
sula. Stížnost, kterou odůvodňovali svůj násilný čin,
oděli do této odvážné formule:
„Tento navádí lid, aby ctil Boha proti zákonu.“
To znamenalo, že Pavel káže učení, urážející zá—
kon židovský, zároveň pak uráží tím římský maje

stát. Římané ctili židovský národ v jeho náboženství;

kdokoli je rušil, stavěl se proti římské moci & ohro
žoval tím i římské bohy.
Tím chtěli Židé odůvodniti svoji obžalobu. Prokon
sul Galliof“ bratr Senekův, byl z aristokratických
učenců, přesných úředníků, kteří chtěli spojiti filoso
fickou svobodu s úkoly svého úřadu. Seneka uvádí
jeho láskyplnou povahu, jeho něžnost k matce. Gallio
postupoval úspěšně na cestě poct. Nenáviděl však li
chocení a upřímnost jeho povahy se někdy projevila
v originálních nápadech. Miloval klid moudrých a
opovrhoval Židy, jejich neustálým křikem, jejich di
vokými rozpory v náboženských malichernostech.
Pozoroval Pavlovy nepřátele, jak se mezi sebou
rvou, &pohlížel též na Pavla, který jsa již netrpěliv,
aby mohl promluviti, otevíral ústa, aby se mohl brá
niti. Pře tato ho nudila, nespadala do jeho oboru. Pře
rušil ji prudce: „Muži, Židé, kdyby běželo o nějaké
bezpráví nebo o bídný zločin, slušně bych vás vysly
šel; jsou-li to však hádky o slově, o jménech a o zá
koně vašem, vizte sami; já nechci býti soudcem
o těch věcech.“
'
Na to dal znamení liktorům a Židé byli vyhozeni
29)List Klaudiův, objevený v delfském nápisu, potvrzuje
v tomto případě Skutky apoštolské. Viz: Recherches de scien
ce religieuse (1912) a Revue biblique (1913).
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ze dveří. Pavel jim unikl. Viděl, že dokonce je po
mstěn směšným způsobem.
B li zde Řekové, kteří vždy byli ochotni rváti se
se idy, poněvadž měli proti nim obchodní nenávist
a náboženskou nechuť. Když spatřili odmitnutou
smečku Židů žalobníků, přispěli s metlami v rukou
policii na pomoc; jejich vztek byl bezuzdný: zbili do
konce i Sostena, představeného synagogy. Gallio jim
nechal volnost. Dbal málo o rozepře luzy.
V pohnutých dějinách Pavlova života je tato udá
lost jedinou veselou událostí. Měl Pavel později jiné
vztahy ke Galliovi? Slyšel Seneka Gallia mluviti
o apoštolovi? To jsou nevysvětlitelné záhady.
Zdálo se, že se Pavel může usaditi v Acháji, roz

mužem, který je stále na pouti světem. Jeho vlastní
vůle ho asi nutila, aby postupoval dále na západ,
Duch svatý však ho vedl do Malé Asie; již založené
církve žádaly jeho návštěvu; tušil nad nimi a nad
Efesem, kde chtěl pracovati, onu slávu, kterou Jan
zobrazuje v sedmi zlatých svícnech, obklopujících
Syna Člověka.
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XIV.

VZBOUŘENÍ V EFESU.

Pavel opustil Kenchreis — přístav v Korinthu,
obrácený k Asii — a jelikož Silas a Lukáš ho nedo
provázeli, vzal s sebou Akvilu a Priscillu & zajisté
i lidi z jejich domu. Uzavřel tkadlec stanů svůj ob
chod a přeložil jej do Efesu pouze proto, aby násle
doval kazatele Evangelia? O tom nevime ničeho, ale
jest to pravděpodobně. Práce a materiál takového
obchodu byly velmi prosté, i měl vyhlídky, že jeho
obchod bude vzkvétat všudy. Toto rozhodnutí Akvi
lovo dokazuje přesvědčující moc, kterou vykonával
Pavel na své okolí. Jest ostatně zbytečné zkoumati,
jaké zvláštní pohnutky přiměly Pavla k tomu, aby
nechal tuto rodinu sdíleti s ním jeho apoštolský
osud.
Dříve než odplul, dal si na znamení slibu, jehož dů
vodu neznáme, oholiti hlavu. Židovská zbožnost, kte
rá překvapila jeho okolí! Po nebezpečí smrti nebo po
velké úzkosti Židé, aby dokázali Bohu svou vděč
nost, zavazovali se slibem pokání. Zdržovali se po ně
jaký čas vina nebo si dali oholiti hlavu. Ještě jednou
takto dokázal Pavel, že není fanatikem. Tam, kde
národní tradice nebyla v rozporu s jeho Evangeliem,
vracel se samovolně k náboženským úkonům židov
ským. Tento slib, jako později jeho nazirejský slib,
byl více než pouhým činem přizpůsobení se.
Pavel se plavil až do Efesu. Efesus byl spojen
s mořem; teprve naplaveniny Kaistru zvolna naplni
ly jeho přístav pískem. Pavel tam zanechal svého
přítele Akvilu a Priscillu. Ač Židé, na jeho učení již
velice zvědaví, se snažili ho zdržeti, vydal se přece
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opět na cestu s úmyslem, že bude putovati do Je
rusalema. Nevíme určitě, zdali tehdy splnil tento
úmysl. Z Caesareje přes Antiochii a Tarsus dosáhl
Tauru a obrátil se, aby navštívil církve ve Frygii a
v Galatě.
Věděl, že misionáři, obrácení ze Židů a přišedší
z Antiochie, zničili jeho dílo mezi Galatskými. Podle
nich nebyl Pavel pravým apoštolem; zjevil mu živý
Mesiáš celou pravdu jako Dvanácti? Jakým právem
ruší zákon, který jim byl zůstaven jako nedotknu
telné dědictví? Mohou býti pohané spaseni, aniž při
pojí svoji spásu ku spáse Izraele? Známkou spa
sení, zárukou duchovní přednosti byla obřízka! Pavel
ji u nich zakázal, jinde ji zase uznával, neboť dal na
příklad obřezati Timothea. Přizpůsobil tudíž své
evangelium, aby se líbil lidem.
Pavel chápal, jak je nutné obnoviti v mysli Galat
ských pravý pojem spravedlnosti a učení o ukřižo
vanL
Dříve než se k nim vrátil, v prvém okamžiku roz

hořčení a zneklidnění, poslal jim list z Efesu asi
v roce 53 nebo 54.
Počíná s káránim, podobajícím se varováni otce
velkých neposlušných dětí.
„Avšak i kdybychom my nebo anděl s nebe kázal
vám proti tomu, co jsme vám kázali, bud' proklet.“
Neobdržel svého Evangelia od lidí, ale od Ježíše
Krista. Vždyť vědí, jak až do té chvíle, ve které mu
Bůh zjevil svého Syna, žárlivě miloval farizejské

tradice.
Apoštolové uznali jeho povolání, jest však již pro
to, že je uznali, prokázáno? Obdržel je skrze zjevení,
o němž nemůžeme pochybovati. A mimo to Jakub,
Petr a Jan, sloupové, svěřili jemu a Barnabáši apo
štolát u pohanů.
Snaží se líbiti lidem? Nikoli, vždyť řekl Petrovi
přede všemi, co soudí o jeho jednání. Vidí pouze Je
žíše ukřižovaného a je ukřižován s ním. Kdyby sta
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čil zákon k ospravedlnění, pak by byl Kristus marně

zemřel.

K čemu je tedy zákon? Dostalo se vám prvotin
Ducha Svatého, a chcete upadnouti znovu do tělesné—
ho života? Věrou jste dítkami Abrahamovými, a ni
koliv obřízkou. Abraham byl ospravedlněn dříve, než
byl obřezán; neospravedlnila ho obřízka.
Ospravedlnění přichází ze zaslíbení, ne ze zákona.
Zákon je smlouvou; nuže, smlouva padá, přestoupí-li
ji nebo zruší jedna ze stran. Zaslíbení však přichází
jedině z Boha, je tedy neodvolatelně.
Zákon byl jako vychovatel u nedospělých dětí.
„Když však přišla plnost časů, Bůh vyslal Syna svého
učiněného z ženy, podřízeného zákonu, aby vykoupil
ty, kteří byli pod zákonem, aby obdrželi přijetí za sy
ny Boží.“

Zde jest Pavel dojat, připomínaje si všechna pouta
lásky, která ho viží k dobrým Galatským:
„Nýbrž přijali jste mne jako anděla Božího, jako
Krista Ježíše. Nuže, stal jsem se vaším nepřítelem
tím, že jsem mluvil vám pravdu? Dítky moje, s ni
miž mám opět bolesti rodičky, až by Kristus utvářel
se ve vás. . .“
V alegorii o Sáře a o Agar vysvětluje jim ještě
jasněji rozdíl mezi dvěma stavy lidstva, před a po
spasení. Agar, jež je symbolem Zákona, byla matkou
otroka, Sára jako Církev dala život svobodnému lid
stvu. Je nutno zahnati syna otrokyně, žiti podle za
slíbení jako synové svobody a světla.
„Stůjte pevně tedy & nepoddávejte se opět pode
jho služebnosti. Ale já Pavel pravím vám: Budete-li
se obřezávati, Kristus vám nic neprospěje“ Kdokoli
uzná tuto část zákona, zavazuje se plniti celý zákon,
poněvadž obřízka je zkráceným vyjádřením zákona.
Pavlovi se namítá, že sám kázal zákon. Kdyby jej
kázal, proč by ho Zidé pronásledovali?
„Pravím však: Podle Ducha žijte a žádostí těla ne
vykonáte. Plodem ducha však jest láska, radost, po
187

koj, (trpělivost), přívětivost, dobrotivost, důvěra.
Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon
Kristův. Neboť v Kristu Ježíši neplati nic ani obře
zanost, ani neobřezanost, nýbrž nové stvoření. Bu
doucně nikdo mi nečiň obtíže, nebot' já nosím jizvy
Pána Ježíše na svém těle.“
Napravilo toto mohutné napomenutí nepravou
askesi Galatských? Můžeme o tom pochybovati.
Jeho průchod Galacii nestačil ku potlačení boje
křesťanských Židů. Ale cesta tato posílila zá
sady, které pro spásu víry musily ovládnout Církev.
Jeho list jako zázračný dokument záři inspirací, lo
gikou, vladařským zápalem a láskou.
Vrátil se z Galacie brzy do Efesu, tehdejšího
ústředí svého apoštolátu.
Efes, který byl blíže Evropě než Tarsus a Antio
chie, zdál se mu býti uzlem cest, po nichž západní
církve se mohly připojiti k církvím asijským. V tom
to hlavním městě se stýkali všichni národové Stře
dozemního moře. Chrám Artemidin, nádherně zno
vuzřizený, vábil karavany poutníků. Uctívali tam
Artemis, která neměla původně ničeho společného
s Artemidou helénskou. Její původní obraz byl čer
ný kámen, spadlý s nebe, povětroň; byla astrálním
božstvem, bez lidské podoby, potom se stala Artemi
dou s mnohými prsy, matkou lidi a zvířat, obrazem
plodné země.
Misto, na němž stával chrám, rozezná se dnes
pouze podle obrysu chrámové ohrady. Ale divadlo,
ulice, knihovna, svědčí o velice bohatém městě, tou
žícím po duševních požitcích.
Divadlo, v němž bylo místo pro dvacet pět tisíc
diváků, sloužilo pro všechna shromážděni lidu. Jeho

vylámané terasy se opírají o vrch, na jehož úbočí
tvoří dnes divoký, lesem porostlý svah přirozený
amfiteatr, který zesiloval zvuk hlasu.
Jeviště je dnes skoro neporušené se základy slou
pů, se stupni a podezdívkami. Na vrcholu teras spo
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čívá ještě na svých sloupech oblouk brány. Z toho
místa průsekem mezi dvěma řadami majestátně
kreslených výšin je viděti do dáli až k moři.
Ulice, lemované stélami a hroby, zachovaly si až
do dnešního dne své dláždění z kamenných desek,
které mají vzhled, jako by byly zcela nové, tak osl
ňující je jejich bělost. Níže se objevuje knihovna, vy
stavěná na způsob portika a ve středu má polokru
hovou apsidu. Oddělení, v nichž byly uloženy svazky,
jsou dosud viděti na stěnách. Vzadu vedou galerie,
nesené sloupy, až k temným chodbám. Byly v temto
labyrintu shromažďovány knihy okkultních věd po
dobné těm, které křesťané budou spalovati na hra
nici?
V době, kdy Pavel přistál v Efesu, měli tam již
známost slova Božího. Učedník alexandrijského pů
vodu, obrácený Žid, jménem Apollo nebo Apollonios,
muž učený v Písmě, kázal v synagoze. Plana Du
chem, mluvil a učil věcem o Ježíši. Ale pro podivnou
mezeru ve svých vědomostech znal pouze obřad křtu
Janova. Neznal křtu konaného ve jménu tří bož
ských Osob, onoho, který dává Ducha svatého.
Priscilla a Akvila slyšeli ho mluviti, přijali ho
k sobě a upozornili ho na jeho blud s prostotou do
by, v níž každý, kdo měl vědomost víry, sděloval ji
svobodně i s těmi, kteří byli učenější než on.
Povzbuzovali ho, když již Pavel nebyl v Korinthu,
aby ho zastupoval v jeho apoštolátu. Dali mu do
poručující listy pro věřící tohoto města. Apollo ihned
se tam odebral, byv samým apoštolem důtklivě vy
bídnut k tomuto rozhodnutí,1 a dosáhl podle svě
dectví Pavlova? velkého vlivu na církev v Korinthu.
Nenalezl-li ho Pavel při svém návratu do Efesu,
nalezl tam přece skupinu věřících, kteří zřejmě ob
1) I. Korinth. XVI, 12.
?) I. Korinth. I, 12. Míním pak to, že každý z vás řiká: „Já
jsem Pavlův“ - „Já jsem Apollův . . A dále (III, 6): Já jsem
sázel, Apollo zaléval.
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drželi od Apolla velice nedokonalé učení. Jako Apol
lo nevěděli ani oni nic o křtu ve jménu Ducha svatého;
nevěděli vůbec, že Duch svatý jest. Pavel se jich
tázal: „V co tedy byli jste křtěni?“ A oni pravili:
„V křest Janův.“ I řekl Pavel: „Jan křtil křtem po
kání, říkaje lidu, aby uvěřili v toho, jenž přijde po
něm, to jest v Ježíše.“ Uslyševše to, byli pokřtěni ve
jméno Ježíše. A když Pavel vložil na ně ruce, při
šel na ně Duch sv.; i mluvili jazyky a prorokovali.
Tato překvapující událost nám odhaluje, že byly
na prahu prvotní Církve drobné skupiny, které vy
znávaly nejprostší křesťanství, takřka zauzlené ve
svém vývoji. Tato hrstka polokřesťanů žila mimo
všeobecné kázání Evangelia; zpráva o sestoupení
Utěšitele na apoštoly dosud nikdy nedospěla k je
jich sluchu. Domnívali bychom se, že spíše byli pů
vodu pohanského než židovského, poněvadž tato ne
znalost Ducha životodárce, vznášejícího se nad vo
dami a osvěcujícího proroky, zdá se býti u Židů ne
možnou.
Pavel, místo aby je uvedl na pravou cestu meta
fysickým důkazem, ukazuje jim prostě na poměr
Jana Křtitele k Ježíši, jak bude vylíčen v Evange
liích. Kristus, jehož hlasatelem jest Jan, je Kristus
historický, nikoli bytost domnělá, utvořená podle
náboženství řecko—orientálního.
Chtěli bychom sledovati Pavlovu katechesi v den
ních rozhovorech. Jak nesmírnou cenu by pro nás
měly zápisky jeho denních kázání.
V Efesu počal Pavel podle svého ustáleného zvy
ku kázati v synagoze. Ale již po třech měsících jako
jinde, tak i zde Židé zhanobili a pomluvili jeho učení.
Potom odvedl své učeníky ze židovských míst modli
tebných. Jistý Tyrannos, učitel mluvnice a filosofie,
najal pro něho nebo mu propůjčil sál ve svém gym
nasiu.-" V této škole se učilo od rána do jedenácti
=*)V Efesu lze dosud spatřiti zříceniny tří gymnasii. Sály
byly prostrané, stavěné do polokruhu & měly stupně.
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hodin. Potom ji zabral Pavel, a nebylo-li příliš vedro,
mluvil tam a vyučoval až do pozdního odpoledne.
Zbytek dne tkal Pavel stany u Akvily, aby si vydělal
na svůj chléb, a večer učil „po domech“,' napomínal
věřící, vyučoval pohany a prosil „s mnohými slzami“
Zidy, aby činili pokání. Zdá se, že nikdy nebyla hor
livost jeho tak mocně přesvědčující jako zde. Byl
dokonalým služebníkem Páně, oddal se Mu tak plně,
že čerpal z tohoto spojení neomezenou moc.
Užíval své moci pouze k tomu, aby dobře činil &
aby dále šířil svoji víru. Aniž o tom věděl, uzdra
voval. Plátno, kterým si osušoval pot na tváři, nebo
plátno jeho pracovní zástěry, bylo-li přiloženo k tělu
nemocného nebo posedlého, zázračně jim ulehčovalo.
Kouzelníci a čarodějnici, žárlíce na jeho nadpřiro
zenou moc, snažili se dělati to po něm. Židovští za
klínači běhali po krajích a honosili se, že uzdraví ne
mocné, díky tajemným slovům, která se udržela v je
jich rodině od doby Šalomounovy.5 Někteří mezi ní
mi, sedm synů jednoho kněze jménem Sceva, se od
vážili vysloviti jméno Pána Ježíše nad nešťastníky,
trápenými zlými duchy.
„Zapřisáháme vás,“ rozkazovali, „ve jménu Pána
Ježíše, kterého hlásá Pavel.“
Zlý duch odpověděl:
„Znám Ježíše a vím, kdo je Pavel, ale kdo jste
vy ?“
Posedlý vyskočil na zaklinače, pokousal je a roz
trhal jejich šaty; jsa silnější než oni, vyhnal je z do
mu potlučené, skoro nahé a zahanbené.
Celý Efes mluvil o jejich nehodě. Snad žádné měs
to nebylo tak bláznivě oddáno mysteriím kouzelnic
tví jako Efes; lenoši v něm hledali kratochvíli, shro
mažďovali zaříkávací formule; jejich fantasie se
rozněcovala na pokusech, podobných těm, které po—
pisuje Apulejus. V zemi, kde řádila zmatená mystika
“) Skutky apoštolské XX, 20.
5) Josef: Starožitnosti VIII, II.
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frygická, byly magické formulky tak váženy, že
bylo nesnadno od nich odvrátiti lid.“Pomocí jich při
cházeli do styku se zlými duchy, ovládajícími vzduch
a podsvětí, neviditelné se stávalo hmatatelným, člo
věk donutil vyšší bytosti, aby mu postoupily částeč
ku své moci, osvobodily ho od nemocí, uspokojily
lásku nebo nenávist.
Mnozí křesťané před svým pokřtěním vykonávali
tyto pokusy a přes svoji vůli se k nim opět vraceli.
Pavel jim ukázal, jak se dávají v otroctví ďáblu, když
bláhově touží po nadlidské moci. Avšak knihy, jed
nající o kouzelnictví, zůstaly pro ně pokušením a pro
jiné nebeZpečím. Zachváceni svatým zápalem, srov
nali knihy ty na hranici a spálili je před celým shro
mážděním. Kronikář Skutků apoštolských cení tím
to způsobem zničené svazky na padesát tisíc dra
chem. Byly velmi draze prodávány, vzhledem k zá
zračným vlastnostem, které prý mohly zprostředko
vati litanie, v nich uvedené.
Rozkázal Pavel toto zničení? Jistě je aspoň schvá
lil, třebas ho pohané pro to obviňovali z divé nesná
šenlivosti. Chrániti škodlivý blud by byl považoval
za hřích proti pravdě. To, co žalmy energicky odsu
zují, mělo nyní zmizeti, poněvadž v ukřižovaném Je
žíši byla plnost veškeré moudrosti.
Pavel viděl, že v Efesu jsou mu otevřeny veliké a
mocné dveře.7Ale poznal zároveň, nikoli beze smut
ku: „A protivníků mnoho.“ Odpor, léčky, rozhořčení
& zlost protivníků vnukly mu hrozné slovo: „Bojo
val-li jsem v Efesu se šelmami — po lidsku mluve
no — jaký mám z toho prospěch, jestli mrtví ne
vstávají ?“8 Poznáváme, že měl proti sobě neúprosné
Zidy, zbožné pohany, falešné bratry, kteří považovali
za ctnost, když klamali &rozdělovali věřící, očekáva
0) Plutarch praví (Symposiaca I, 7, quest. 5), že se posed
lost zlým duchem může zahnati efeskýml slovy.
7) I. Korinth. XVI, 9.
“) I. Korinth. XV, 32.
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jíce vzbouření lidu, vyvolané obchodníky chrámu
Artemidina.
Mimo tento bezprostřední boj v té chvíli Pavla
trýznilo, když se dovídal, že v jiných církvích v Ga
lacii a v Korinthu jest jeho dílo hanobeno, tříštěno,
ano že je docela ohroženo.
Z Korinthu obdržel od křesťanky Chloe,“ jejíž do
máci přišli do Efesu, zprávy tak pobuřující, že se
chystal na cestu do Acháje. Jeho přítomnost by za
mezila pohoršení a uvedla opět jednotu Ducha Kris
tova do těchto nepokojů.
Chtěl „zůstati v Efesu až do letnic“. Poslal Ko
rinthským po Timotheovi a Erastovi poselství po
divuhodné síly, svůj prvý list, kde zavrhuje rozbroje
sekt, prostopášnost, duchovní nepořádek a dává jim
řadu naučení nesmírně důležitých pro Církev v kaž
dé době.

Korinthští byli zahrnuti neocenitelnými dary, po
něvadž svědectví ukřižovaného Pána u nich hluboce
zakotvilo. Proto nechť očekávají v klidu příští Páně,
aniž hledají jako pohané moudrosti světa. Co po—
dle nazírání světa je moudrostí, je u Krista bláznov
stvím.
Mezi světem a Bohem není možno dosáhnouti do
hodnutí. Bůh obrátí moudrosti tohoto světa v bláz
novství.
Slovo Ducha svatého, život v Duchu svatém, chápe
člověk duchovní, nikoli však člověk tělesný. Pavel
jako ostatní apoštolé jest pouze svědkem a šiřitelem
tohoto učení. Proto nemají věřící říkati: „Já jsem
Pavlův,“ nebo „já Apollův,“ nebo „já Petrůvf“0 Byl
Pavel ukřižován za spásu lidí?
Kéž by křesťané ve svých obcích se vyhýbali sty
9) I. Korinth. I, 11.

10)Podle tohoto slova nesmíme souditi, že Petr kázal v Ko
rinthu. Eusebius se tak domníval; nemáme však o tom dů
kazů; Pavel chce pouze říci, že skupiny věřících předstíraly,
že následují Petra jako prvého z apoštolů.
13
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ku s necudnými lidmi a s modloslužebniky." Nechť
netrpí krvesmilného spojeni jednoho z nich se ženou
jeho zemřelého otce. Nechť se vystříhaji necudnosti!
Necudný hřeší proti svému tělu a tělo je schránou
Ducha svatého v nás.
Ti, kteří žijí v manželství, nechť žijí svatě a odda
ně. Každý má plniti povinnosti, ke kterým ho Bůh
povolal. Manželství je dobré, ale zdrželivost je ještě
dokonalejší. Kdo však se oženil, stará se o věci svět
ské, kterak by se zalíbil ženě. Je rozdělen. Modly
nejsou ničím. Jísti maso, které bylo obětováno mod—
lám, neznamená ničeho. Přesto se střezme býti na
pohoršení slabým tím, že bychom jedli v blízkosti
modly.
Shromáždění nechť se dějí v pořádku a v lásce.
Nechť se nikdo nevychloubá svými duchovními dary.
Tentýž Duch svatý dává dary každému jak ráčí.
Především hledejme lásku, která jest větší než víra
&naděje, poněvadž potrvá věčně.
Potom vede apoštol Korinthské k základům ůhelné
pravdy, ke skutečnosti Vzkříšení. Kristus vstal z mr
tvých a skrze něho vstanou všichni mrtví; poruši
telné tělo se oděje rouchem nesmrtelností.
„Proto,“ píše Pavel, „bratři moji milí, buďte pevni,
nepohnutelní, vždycky přehorliví v díle Páně, vědou
ce, že práce vaše není nadarmo v Pánu.“
Nezdržuje se však u těchto všeobecných a vzneše
ných rad. Konec jeho listu se zmiňuje o úmyslu,
který mu leží na srdci. Zamýšlel učiniti velikou sbír
ku. Myslil na bratry v Jerusalemě, stále trpící ne
dostatkem; chystal se donéstí jim velkou almužnu.
Neměl pouze soucit s jejich nedostatkem; chtěl do
kázatí svatým mateřské církve, že jsou jemu a všem
křesťanům i těm, kteří nebyli Židy, metropolí jejich
") Pavel ve svém zdravém nazírání pravi výslovně, že ne
zakazuje křesťanům styk se smilniky tohoto světa, nebo s la
komci, nebo s dráči aneb s modláři, jinak by musili křesťané
vyjití z tohoto světa.
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posvěceného života. Vykupitel světa vyšel ze Sionu,
Hospodin slíbil Izraeli: „Má smlouva pokoje se ne
zatřese.“12 V Jerusalemě se zjeví vítězící Kristus.
Tato tak vysoce významná sbírka má podle Pa
vlova přání vynésti co nejvíce; jako praktický Zid
ji organisuje velmi dovedně:
„Každou neděli jedenkaždý z vás u sebe ukládej
a schovávej, co bude moci, aby se neděly sbírky te
prve až přijdu.“
Když poslal svůj list, bylo jaro. Měl v úmyslu ode
brati se do Macedonie a na podzim do Korinthu:
„U vás však as pobudu, nebo i přezimovat budu,
abyste mne doprovodili, kamkoliv bych šel.“
Okolnosti změnily jeho úmysly. Zůstal, jak ozná
mil, v Efesu až do letnic, svátku prvotin? Můžeme
o tom pochybovati.
Každého roku v dubnu Efeští oslavovali Arte
midu nádhernými orgiemi, hrami ve stadiu a závo
dy v divadle. Megabyzové, eunuchové chrámu, a
panny, které sloužily bohyni, nesly ji ulicemi kolem
doků. Obřadní heroldové, trubači, hráči na flétnu a
jezdci se ubírali v čele průvodu. Před soškou se vzná
šely kaditelnice. Představovala symbol plodné síly.
Její tělo bylo uzavřeno do pochvy, na níž relief růz
ných zvířat, okřídlení lvi, býci, beraní, supové a věc
ly symbolisovali tvůrčí věrnost matky bohů. Arte
mis vládla nad Efesem, byla slávou tohoto města,
naplňovala své věrné opojením nad svatým spojením
s její věčnou silou.
Během Artemidina měsíce přicházely zástupy na
dšených věřících ze všech provincií Asie, z ostrovů,
ano i z celého Egypta. Zbožní lidé kupovali před
chrámem malé obrazy svatostánku ze dřeva, slono
viny a stříbra. Cech zlatníků těžil z tohoto obchodu,
který byl velmi výnosný.
V tomto roce zjistili totiž zlatníci, že prodej ob
1*)Isajáš LIV, 10.
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rázků poklesl. Hledali toho příčinu a přišli na ká
zání židovského misionáře, který hlásal nového boha.
Jeden z nejvlivnějších, jistý Demetrius, svolal zlatní
ky i u nich zaměstnané dělníky a pravil jim:
„Muži, vy Víte, že z tohoto zaměstnání máme vý—
těžek, a vidíte i slyšíte, že tento Pavel nejen v Efesu,
nýbrž téměř v celé Asii přemlouváním odvrátil mno
ho lidu, říkaje: to nejsou bohové, kteří se zhoto
vují rukama. I jest nebezpečenství nejen aby nepři
šlo v opovržení toto naše odvětví, nýbrž aby za nic
nebyl pokládán chrám veliké bohyně Diany, ano i
aby nezanikla velebnost její, kterouž přece ctí celá
Asie i okrsek zemský.“
Demetrius zajisté přepínal, po způsobu demagoga,
aby roznítil zlost lidu. Mátl bud' úmyslně nebo z ne
vědomosti židovskou propagandu, ostře nepřátelsky
vystupující proti modlám, která se mohla rozšířiti
po celé Asii, s apoštolátem Pavla, křesťana, pro ně
hož uctívání obrazů bylo druhořadou věcí. Mohl
vzrůst církví tak rychle zničiti obchod, který po sta
letí prospíval? V každém případě Demetrius směřo-.
val k tomu, aby vzbudil tuto víru, a doufal, že získá
zájem kněží, služebnictva chrámula a žebráků pro
nesnáze zlatníků. Chtěl způsobiti, aby při vzbouření
Pavel a křesťané byli vyhnáni nebo povraždění.
Úspěch by byl skoro překonal jeho naděje.
Dělníci vyšli na ulice křičíce rozezleni: „Veliká
jest Diana Efeských!“
Hluk vzrůstal, chodci a poutníci se připojili k de
monstrujícím a volali, aniž věděli proč: „Veliká jest
Diana Efeskýchi“ Svatý hněv rozněcoval zástup, kte
rý se valil k divadlu, k obvyklému místu veřejného.
shromáždění.
13)Toto služebnictvo bylo velmi početné. Mimo kněze &
kněžky, počítali se k němu: předsedající náboženským hosti
nám, podkuřovači, svatí hlasatelé, trubači, jezdci, čističi chrá
mu, hráči na flétnu, představeni šatny bohyně atd.; viz Da
remberg-Saglio, članek Diana.
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Cestou byli dva macedonšti Řekové, Gaius a Aris
tarch, označeni jako tovaryši Pavlovi. Tlačili je před
sebou a táhli je s davem. Nejprudší z nich se chys
tali je kamenovati nebo roztrhati na kusy.
Dostav zprávu o bouři a věda, že dvěma křesťa
nům hrozí nebezpečí smrti, měl Pavel pouze jednu
myšlenku, vrhnouti se do divadla a promluviti
ku vzbouřivšímu se lidu. Nebezpečí ho rozněcovalo;
viděl nádhernou příležitost hlásati Krista přede vším
lidem a státi se mučedníkem. Jeho učeníci však to
mu zabránili." Též vážení občané města, římští úřed
nici, ano i asiarchové, kteří byli jeho přáteli, prosili
ho, aby se nedával do toho hluku.“ Ustoupil, poně
vadž dosud nepřišla hodina, kdy měl prolíti krev.
V divadle křik pokračoval. Odrážejíce se od hory,
narážely hlasy na sebe jako vlny na kameny přístav
ní hráze. Vřava ještě vzrostla, když jistý Alexander
dal znamení, že chce promluvit. Byl to Žid a Židé,
kteří se dostali do zástupu v obavě, že budou vydáni
nebezpečí smrti, táhli ho, aby vysvětlil zástupu, že
Židé &křesťané nejsou totéž. Pokynul rukou a žádal
ticho. Poznali Žida, zástup mu hlasitě nadával, jako
by ho chtěl urážkami rozdrtiti.
Křik se opakoval: „Veliká jest Diana Efeskýchl“
Po dvě hodiny zástup, ovládaný zuřivosti, vrhal
k bohyni toto pyšné volání uražené víry. Chvílemi se
volání mírnilo, aby opět propuklo s novou silou. Po
jednou objevila se před sloupy portika osoba, která
rozpřáhla ruce. Zástup tleskal, zdravě písaře nebo
kancléře, který obvykle předsedal shromáždění lidu.
Za okamžik nastal klid, písař promluvil k lidu tímto
prostým způsobem:
") Loisy: Commentaire des Actes, tvrdi bez jakéhokoli dů
kaZu, že bouře v Efesu je výmyslem pisatele. Nebyl by ve
vymyšlené zprávě přidělil apoštolovi parádní úlohu, nebyl by
ho nechal vystoupiti na jeviště & oslovlti lid?
15)Asiarchové byli úřednici neb členové výboru, který bděl
nad uctíváním Césarů. V Efesu byly dva chrámy, zasvěceně
Césarům.
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„Muži efešti, kdož je z lidí, jenž by nevěděl, že

město Efeské jest strážcem chrámu veliké Diany a
jejího obrazu spadlého s nebe? Poněvadž tedy tomu
odpírati nelze, jest potřebí, abyste byli pokojní a
nečinili nic ukvapeně. Přivedliť jste tyto muže, kte
ří nejsou ani svatokrádci, ani rouhači bohyně vaší.
Jestliže tedy Demetrius a s ním spojení umělci mají
proti někomu při, konají se veřejně soudy a jsou
prokonsulové, ať žalují na sebe u nich. Zádáte-li
však někoho jiného, budiž to vyřízeno ve shromáž
dění zákonitém. Vždyť upadáme v nebezpečenství,
abychom nebyli obžalováni z povstání pro dnešní
den, neboť není žádného vinníka, na němž bychom
mohli dáti počet z tohoto shluknutí.“
A to pověděv, rozpustil shromáždění.
Lehkomyslní Efeští se uklidnili tak brzy, jako se
byli pobouřili.

Pavel však po této bouři nemohl déle zůstati
v Efesu. Spojená nenávist jeho nepřátel připravovala
proti němu temné spiknutí. Priscilla a Akvila pro
jeho život „nasadili hrdlo své“.la Nechtěl jich více
uváděti v nebezpečí a tajně odplul do Troady
s úmyslem, že se odebéře do Macedonie.
Byl po nějaký čas zkrušen touto zkouškou, která
se připojila ke mnohým jiným. Některého večera
uléhají i ti nejstatečnější vyčerpáni. „Že jsme nesmír
ně nad svoji sílu byli stiženi, takže jsme ztratili na
ději i o životě.“17 I tělesně se cítil znaven. „Ačkoli
vnější člověk náš hyne.“la V některém okamžiku by
byl mohl volati se žalmistou: „Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil?“ „Neboť množství psů mne ob
kličuje, rota lidí zločinných obléhá mne . . .“" Očeká
val blízkou smrt, nedoufal ničeho od lidí a hrdě do
dával: „Abychom nespoléhali na sebe, nýbrž na Bo
16) Rím. XVI, 4.

") II. Korinth. I, 8.
18)II. Korinth. IV, 16.

") Zalm XXII, 2—17.
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ha, Křisitele mrtvých.“m „Nýbrž ačkoli vnější člověk
náš hyne, přece člověk náš vnitřní se obnovuje den
ode dne.“'-" „Neboť když jsem sláb, tehdá jsem sil
ný.“22

Věděl lépe než předtím, že jeho pozemské dni bu
dou neustálým bojem proti „šelmám“. Zázračné při
tom jest, že přes to zůstal mírný, důvěřivý, hoře
láskou ke svým bratřím.
V Římě, kde jsem si v kamenné kádi Kolosea před
stavil mučedníky uprostřed arény, jak stáli za po
směšného hulákání nespočetných diváků proti vy
jícím psům, medvědům & hyenám, které se již olizo
valy, pochopil jsem lépe než kde jinde vznešenou
tvrdost osudu, určeného křesťanu. Tváří v tvář jemu
i v jeho nitru svět a jeho neúprosné nepřátelství;
kolem něho ohromné zdi, které nebylo možno pře
skočiti, jediný východ — nebesa.

") II. Korinth. I, 9.
") II. Korinth. II, 16.
") II. Korinth. XII, 10.

XV.

NÁVRAT DO HELLADY.
EPIŠTOLA K ŘÍMANÚM.

Apoštol již od své cesty na Cypr myslil zřejmě na
Řím a snad myslil naň již od chvíle svého povolání.
Nesoustřed'ovalo se celé pohanstvo v hlavním městě
říše? Pavel o tom často hovořil s Akvilou a Priscil
lou. Během jeho pobytu v Efesu slyšeli od něho asi
častěji tato slova: „Musím uzříti také Řím.“
Na počátku epištoly k Římanům prohlašuje slav
nostně:
„Svědkem zajisté jest mi Bůh . . . že neustále vzpo
mínám na vás a vždycky při svých modlitbách pro—
sim, zdali by snad již konečně podařilo se mi po
vůli Boží přijíti k vám.“
A pozdravy ke konci epištoly dokazují, že znal
mnohé z věřících v Římě. Jmenuje na prvém místě
své přátele Akvilu a Priscillu. Skutečně opustili brzy
po něm Efes, kde nemohli více obchodovati a kde se
vydávali nebezpečí, že budou zavražděni. Odebrali se
opět do Říma, poněvadž nařízení o vypuzení Židů
z Říma nebyla více prováděna. Tam jako v Efesu
měli domácí shromáždění a připravovali se na pří
chod Pavlův.
_
Dříve než je následoval do Říma, chtěl Pavel spat
řiti ještě jednou svaté v Jerusalemě a vydati jim
svědectví o svém vzrůstajícím díle velkými almuž
nami, které sebraly všechny církve v Asii, v Mace
donii a v Acháji.
Jeho původním úmyslem bylo navštíviti nejprve
Macedonii.1 Ale v Troadě se dověděl, že pohoršení a
1) II. Kor. I, 15.
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nesváry v Korinthu dosud neustaly; kritisovali jeho
apoštolát a popírali jej, vyčítali mu jako důkaz jeho
nestálosti, že neobyčejně rychle mění bydliště. Mys
lil, že okamžitý jeho příchod, ve stavu, kdy pouze
nesnadno přemáhal rozrušení a sklíčenost, by málo
působil; proto raději psal Korinthským. Diktoval do
pis plný úzkosti a výčitek, který svěřil rukám Ti
tovým. Když příliš bojácný Timotheus nemohl ovlád
nouti zmatek rozkolníků, Titus bude snad míti lepši
úspěch.
Tento list Pavlův zmizel a nikdo neví přesně proč.
Ale Pavel nám sděluje, že list ten mocně působil.
„Neboť když jsme přišli do Macedonie, tělo naše

ni; zevně boje, uvnitř strachy. Ale ten, jenž těší po
nížené, Bůh potěšil nás příchodem Titovým, a nejen
příchodem jeho, nýbrž i tou potěchou, kterou měl
z vás, když nám vypravoval o vaší tužbě, o va
šem nářku, o vaší horlivosti pro mne, takže jsem se
ještě více zaradoval. Neboť ačkoliv jsem vás zarmou
til tím listem, nelituji toho, a jestli jsem litoval
vida, že onen list, byt' na chvíli, vás zarmoutil, nyní
se radují, nikoli že jste byli zarmouceni, nýbrž že
jste se zarmoutili k pokání.“2
List Pavlův otřásl Korintskými a způsobil, že se
více naklonili moudrým radám. Titus svými silnými
domluvami podporoval účinek listu. Korinthští ho
přijali s bázní a se strachem, ale podrobili se potom
v nadšené pokoře. Mimo to je Titus získal k účasti
na sbírce pro Jerusalem.
Když se vrátil k Pavlovi, byl apoštol potěšen po
kánim Korinthských a psal jim nový list, onen, který
označujeme jako druhou Epištolu ke Korinthským,
která však je ve skutečnosti čtvrtou.3
2) II. Kor. VIT, 5—9.

3) Prvý list se též ztratil a sice ten, o němž se apoštol zmi
ňuje (I. Kor. V, 9). Napsal jsem vám v listě, abyste neobco
vali se smilniky.
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Když jim v pronikavém výlevu sdělil, co vše
pro ně pociťoval ve svém nitru, napomíná je, ab se
ukázali štědrými, jako byli věřící v Macedonii. ást
jeho listu, v níž se dotýká tohoto choulostivého bo
du, jest stejně rozhodná jako uchvacující. Velikost
jeho nazírání ukládá tuto almužnu a žádá vroucí
lásku k bližnímu.
„Nepravím to jako příkazem, nýbrž že snaživostí
jiných chci zkusiti pravost také vaši lásky; neboť

znáte tu milost Pána našeho Ježíše Krista: totiž jsa
bohat, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli
chudobou jeho. A jen radu dávám v té věci . .. Ne
bot' je-li tu ochota, jest příjemna podle toho, co kdo

má, nikoli podle toho, čeho nemá. Vždyť ne, aby
jiným stala se úleva, vám však tíseň, nýbrž podle
rovnosti; v nynější době vaše hojnost přispěj jejich
nedostatku, aby také jejich hojnost přispěla nedo
statku vašemu, by tak nastala rovnost.“
Podněcuje jejich štědrost sebeláskou: „Abychom
snad, kdyby přišli se mnou Macedoňané a nalezli vás
nepřipraveny, nezastyděli se v této věci my, at' ne—
dím vy.“ Povznáší se však nekonečně nad drobné
úskoky sběratelů almužny. Ovšem dovolává se ně
čeho jiného než vlastního zájmu. Vidí v almužně ne

výslovné spojení s božskou láskou. Natahuje-li ruku
pro Jerusalem, dává cítiti, že dává více, než přijímá.
Z jeho výkladů tušíme všechny obtíže takové sbír
ky. Obráceným Židům připadala velmi prostou. Pro
ně byla v poněkud jiném smyslu obnoveným zvykem,
po staletí zachovávaným. Izraelité diaspory každo
ročně posílali své dary do chrámu.“ Pokřtění pohané
byli však překvapeni. Někteří snad vyjádřili věčné
podezření, zdali chudí v Jerusalemě skutečně do
stanou tyto peníze. Pavel se o tom dověděl, & proto
zdůrazňuje, jak mu na tom záleží, aby zabránil veš
') K označeni bratři, kteří budou určeni, aby donesli sbírku
do Jerusalema, užívá Pavel slova apoštolé, které bylo obvyklé
11Židů pro tento druh poselstvi.
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kerému podezření-*a připojuje ke sběratelům bratra,
„kterého jsme častokráte zkusili ve mnoha věcech

jako takového, který jest horlivý.“
Činí tato opatření z marné obavy, aby před zraky
lidí se jevil takým, jakým není? Jeho nepřátelé mohli
snížiti všechny jeho činy a dáti jim nepravý význam.
Sama o sobě byla to věc málo důležitá. Ale pomluvy,
šířené o jeho chování, mohly míti špatný vliv na pů
sobení jeho apoštolátu. Celkem jest tedy tato epi
štola jakousi sebeobhajobou, nesmírně cennou. Nechť
jsou požehnání Pavlovi pomlouvači, kteří byli při
činou této otřásající a ohnivé obhajoby, vyznání
světcových utrpení a vidění!
Jeho nepřátelé, které nazývá falešnými apoštoly a
dělníky lstivými, pokrytci v hanobení, vytýkali mu
rozpory a slabost.
„Jeho listy,“ namlouvají, „mají velikou váhu a
jsou mocné, ale před vámi bude sláb a zničen.“
Snad býval skutečně nestejné nálady a chování
a jelikož býval churav, podléhal často sklíčenosti;
jeho výmluvnost, kterou sám nazývá prostřední,
měla své výšky a nížiny, byl poslušen paradoxních
vznětů, které by zle smýšlející nazvali rozpory. Vše
liká mysl jeho byla v Kristově poddanosti.
Oznamuje Korinthským, že takového ho naleznou
v blízkosti i v dáli. Je-li sám ze sebe sláb, všemo
houcí Kristus mu dodá síly.
Odmítá žaloby a obžalovává sám své pomlouvače
tak, že je donucuje k mlčení a pokořuje je. Mohou
mu vytýkati, že kázal zdarma, aniž za to žádal od
někoho odměny? Dává na srozuměnou, že falešní
apoštolé žádají od věřících více, než potřebují.
Vyčítali mu, že vychvaluje, že vynáší moc, kterou
obdržel od Krista. Je hrdý na to, že zaslouží tuto
výtku, poněvadž tím neoslavuje sebe. Mohl by se
chlubiti svými přednostmi podle těla. Je Zidem čisté
5) II. Kor. VIII, 20—21.
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rasy a dobrého pokolení. Pracoval více než kdo jiný
pro Krista, snesl více námahy a potupy. Byl stále za
hrnován zjeveními a viděními, ale chce se chlubiti
pouze svojí slabostí, a ospravedlňuje-li se, nečiní tak
před lidmi: „Před Bohem v Kristu mluvíme; všecko
však, miláčkové, pro vaše vzdělání““
Oznamuje Korinthským svoji návštěvu. Navštíví je
po třetí. Byl tudíž předtím již po druhé u nich. 0 této
návštěvě víme pouze jedno. Pavel zůstal tři měsíce
v Korinthu, neboť se pro špatné počasí nemohl dále
plaviti.
Domníváme se, že právě tam, dříve než odešel do
Jerusalema, se zrakem obráceným k Římu a k Zá
padu, touže už počíti nové období své životní dráhy,
diktoval svoji velikou epištolu k Římanům. Snad ji
svěřil Fébě, křesťance, „služebníci církve kenchrej
ské“,7 která se právě vydávala na cestu do Italie.
Praví o ní na konci:
„Abyste jí přispěli v každé záležitosti, ve které by
vás potřebovala, neboť také přispěla mnohým i mně
samému.“
Zdá se, že epištola svým slavnostním zněním a ob—
sahem svých myšlenek se přizpůsobuje představě,
kterou měl o římských křesťanech a o jejich budouc
nosti.
Je zjevně velmi podivno, že uznal za potřebné
“) Negativní vykládací rádi zvětšují rozpor mezi počát
kem a koncem epištoly, který nikterak neruší její jednotu.
Jestli v kap. II. je znáti shovívavou náladu, v poslední kapi
tole Pavel varuje, že jim neodpustí. Několik řádek doleji je
konec opět plný mírnosti: „Proto píši toto jsa nepřítomen,
abych až budu přítomen, nemusil si počínati příkře podle
moci, kterouž mi dal Pán, abych vzdělával, & nikoli, abych
kazu.“
7) První epištola k Timotheovi _III, 11. naznačuje, jaké
vlastnosti mají míti manželky jáhnů: „Zeny musí taktéž býti
počestny, ne pomlouvačny, střizlívy, věmy ve všem.“ Jáhen
ky byly panny nebo vdovy, které měly za úkol vyučovati že
ny, křtíti je, ujímati se chudých a nositi Tělo Páně nemocným
křesťankám.
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napsati tento list, poněvadž v zásadě nikdy nepůso
bil na základech, položených jinými. Neměl přece
podílu na počátcích římské církve.
Evangelium tam přišlo velmi záhy. Vše, co se dě
lo v Orientě, mělo ihned ohlas v sídle vládců. Vojáci
italské kohorty v Caesareji mohli býti obráceni jako
římský setník Kornelius, a když se vrátili do Říma,
vypravovali asi o Kristu.s Někteří cizinci byli při
tomni v Jerusalemě při prvních letnicích, také Řeko
vé z Antiochie se mohli vystěhovati do hlavního
města říše, nebo se tam mohli zdržovati. Většina
lidí, kteří jsou jmenováni při pozdravech na konci
epištoly, má řecká jména.
Židé utvořili též prvé jádro „vyvolených svatých“.
Židovská kolonie byla tak velká, že ve čtvrtích, kde
provozovala obchod,“ totiž v Trastevere, v Suburre
a u brány kapenské si vynutili klid sabbatu.
Židé byli z největší části hostinskými, malými ob
chodníky s datlemi, olejem a rybami. Když Juvenal
procházel ulicemi předměstí, vstoupil nikoli bez zvě
davosti do cesty židovské čarodějnici v cárech, která
žebrala u chodců10a za své šťastné předpovědi chňa
pala svými umazanými prsty po drobných penězích.
Mohl však se též seznámiti s bohatými židovkami a
židovskými obchodníky, jako byli Akvila a Priscilla,
se židovskými lékaři, malíři, básníky, herci a se ži
dovskými proselyty, s bohatými kurtisánami, jako
byla Poppea.
V Římě, jako všude, snažili se Židé získati prose
lyty. Pracovali, aniž o tom věděli, pro křesťanskou
víru. Jakmile byla hlásána v syna ogách, otevírali jí
„bohabojní“ spíše svá srdce než idé. Po svém pří
chodu do Říma shromáždil Pavel „přední ze Židů“,
nejvlivnější z každé synagogy, kteří se tvářili, jako
by jeho učení neznali ani z vypravování. Zatím však
9) Viz: Marucci, Archéologie chrétienne sv. I., str. 6.
') Viz Paul Allard: Histoire des persécutions, sv. I., 1—13.
10)Viz Satiry Juvenalovy.
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jeho epištola dokazuje, že mezi křesťany bylo mnoho
obrácených Židů.
Mezi synagogou a církví jistě propukaly ostré
spory a Židé pak asi sahali k násilnostem, takže mu
sila i policie zasáhnouti. Aby se zbavil Židů, podepsal
císař Klaudius svůj výnos a dal vypověděti oba pro
ti sobě stojící tábory. Ale křesťané i Židé se brzy vrá
tili a římská církev vzrůstala tak, že Pavel na po
čátku své epištoly jí mohl vzdáti chválu.
„Víra vaše rozhlašuje se po celém světě.“
Který apoštol hlásal po prvé Římanům Evan
gelium?
Tradice tvrdí, že Petr se po prvé zastavil v Římě
roku 44. Žádný doklad toho nepotvrzuje. Vime však,
že v době, kdy Pavel psal Římanům, Petr již Řím
opustil. Jinak by se byl Pavel jistě zmínil o jeho pří
tomnosti a nebyl by se také odvážil, aby svým uče
ním doplňoval učení „sloupů“ církve.
Měl-li vnuknutí a vůli k takovému poselství, tedy
bezprostřední podnět k tomu jest zřejmý z varování,
kterým končí svůj dopis:
„Prosím však vás, bratři, abyste měli pozor na ty,
kteří činí různice a pohoršení proti učení, kterému
jste se naučili; vyhněte se jim. Neboť takoví lidé ne
slouží Kristu Pánu našemu, nýbrž svému břichu, a
lahodnými řečmi a pochlebováním podvádějí srdce
nevinných. Vaše poslušnost zajisté rozhlásila se na
každém místě; proto se radují z vás; chci však, aby
ste byli moudří k dobrému a prostí ke zlému.“"
Pavel viděl, jak schisma a pohoršení rozrušují jiné
církve, chtěl pro budoucnost od nich ochrániti po
divuhodnou církev římskou. Dvě metly, kterých se
měli vystříhati, byly: předně, návrat k modloslužbě
&za druhé, jako u Galatských, židovská propaganda.
Proto Pavel stanoví s nevyvratitelnou silou tyto dvě
pravdy:
“) Rím. XVI, 17—19.
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Člověk není spasen přirozenou spravedlnosti, po
něvadž pohané, ač mohli poznati Boha, upadli do
různých bludů ducha a do nejpotupnějších poblou
dění smyslů. Člověk není též spasen prostým zacho—
váváním zákona; Židé mají zákon, ale přestupují jej.
Zíti bude tudiž pouze ten, kdo je spravedlivý v síle
viry, poněvadž má život z milosti posvěcující. Ať je
člověk narozen jako Žid nebo pohan, Bůh ho ospra
vedlňuje.
„Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, aby
byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby on byl prvo
rozený mezi mnoha bratřími. Ty pak, které předur
čil, také povolal, a ty, které povolal, též ospravedlnil,
ty však, které ospravedlnil, také oslavil.“12
Kolem těchto základních myšlenek, na nichž spo
čívá jeho učení, rozvinuje Pavel theologický, mo
rální, prorocký obraz, vznešený a nedosažitelné hlu
boký. Zde jej pozorujeme v jeho vztazích s prostře
dím, které Pavel svým přesvědčením a činy přeměnil.
Stačí mu stránka, aby popsal pohanský úpadek.
Pavel líčí se svou strašlivou logikou zatemnění bož
ské pravdy u pohanů a zpustlost hříchů. Římská
společnost mu jistě mohla uvésti muže veliké ctnosti,
cudné ženy, duše nejvýš čisté. Ale Tacitus, Sueto
nius, Juvenal, Apulejus a jisté malby v Pompejích
podávají o pravdivosti apoštolových slov důkaz,
proti němuž může sotva kdo co namítati. To, co Sue
tonius vypravuje o Tiberiovi, o Neronovi a o jejich
okolí, není výmyslem. Když se hrdinové Petronio
vi oddávají zvrhlostem proti přirozenosti, jsou líčení
jako chvályhodní. A morální člověk má potěšení na
hanebnostech; a u koho nalezneme v pohanském svě
tě slova pro jejich odsouzeni?
Pavel je zatracuje i vysvětluje — a to jest velikou
novotou jeho soudu — srovnávaje je se spravedlno
stí Boží. Jakmile člověk slouží stvoření raději než
1") Rím. VIII, 29—30.
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Stvořiteli, jakmile považuje sám sebe za cíl, zhano
buje v sobě ono lidství, které učinil bohem, a z tě
lesné nectnosti povstává pak pýcha, krutost a veške
ré vražedné vášně.
Ale Zid není lepší pohana; je ještě méně omluvi
telný, poněvadž znaje Boha posmívá se svými zlý
mi skutky přikázáním, v která věří. Proto nechť
se nechlubí svými výsadami, nechť se chrání vychva
lovati pokřtěným pohanům přednosti zákona, bez
víry, která oživuje jeho skutky.
Ale Pavel je vzdálen toho, aby zavrhoval Židy. Vy—
zývá pohany, aby byli pokomí před nimi. Výroky
Boží byly svěřeny vyvolenému národu; tento národ
obdržel zaslíbení a tato zaslíbení se uskutečnila oso-'
bou Kristovou. A splní se dokonale, až Izrael uvěří
ve svého Spasitele.
Můžeme připustiti, že Pavel si prostě předsevzal
přidržeti římské křesťany, kteří byli většinou po
hanského původu, aby neopovrhovali Židy, ale je
ctili?13 Podobná myšlenka vysvítá z osloveníz"
„Ty však byv olivou planou, byl jsi v ně vštípen . . .
Nechlub se proti ratolestem. Pomni, že ne ty neseš
kořen, nýbrž kořen tebe. Rekneš tedy: Ratolesti byly
ulomeny, abych já byl vštípen. Dobře; nevěrou byly
ulomeny, ty však Věrou stojíš. Nesmýšlej vysoce,
nýbrž boj se.“
Zdá se, že tato obhajoba Izraele souvisí spíše s ně
čím vnitřním, co působilo Pavlovi již od jeho obrá
cení svatou úzkost. Budou jeho bratři podle těla
zbaveni milosti až do konce? Je možno, aby
zaslíbení Boží zůstalo nenaplněno? Jest v Bohu

jakási nespravedlnost?
Všechna tato rozjímání o neproniknutelné, ale

v plánu Božím i v osudu lidském nevypočitatelné zá
hadě shrnuje Pavel v tomto pathetickém rokování.'
13)Viz Lagrange,
str. XXIX.

Introd. du Commentaire

") Rím. XI, 17—20.
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sur 1'Epitre,

Probadal Písma a uvážil slova, jimiž je vyjádřeno
zaslíbení:
„V Izákovi bude tobě nazváno potomstvo.“
Bludem Židů, a dokud byl s nimi, i jeho vlastním
bludem bylo připouštěti, že celé jejich potomstvo
podle těla má míti podíl na zaslíbení Božím. Izák je
dítětem zázraku. Bůh zůstává svoboden ve své vol
bě, spasí ty, které chce spasiti. Kdo bude od něho
žádati zúčtování?
Aby ospravedlnil Boha, spokojí se Pavel s uvede
ním slov k Mojžíšovi: „Slituji se nad tim, nad kým
se slituji.“ Necht' se nikdo nechlubí svým dílem. By
lo lby
vo
an. marné chtíti a běžeti, kdyby člověk nebyl po
Bůh si vyhradil „nádoby milosrdenství“ mezi Židy
i pohany. Ostatní nemají co namítati, poněvadž
Bůh jim nebyl ničím zavázán. Pavel věnuje méně po
zornosti věčné spáse všech duší než společnému po
slání nějakého národa.“ Izrael věřil, že dosáhne spa

sení skrze spravedlnost svých skutků. Slyšel slovo
Kristovo, nechápal ho, nechtěl ho chápati. Proto Bůh
zatvrdil Izraele."
A přec Bůh Izraele zcela nezavrhl. Pavel sám je
Izraelita „ze semene Abrahamova, z pokolení Ben
jaminova“. Zatvrzelost Židů se stala příčinou spase
ní pohanů. Kdyby se byl Izrael najednou obrátil, ne
byli by apoštolové pracovali k tomu, aby zachránili
pohany. Nuže když „jejich zavržení jest smiřením
pro svět“, čím bude pak jejich povstání, ne-li „živo
tem z mrtvých“?
Toto poslední slovo ve své obsažné nejasnosti při
pomíná vidění kostí, kterého se dostalo Ezechielo
15)Viz Lagrange, Commentaire str. 246.
10)Svatý Tomáš poznamenává, když dokládá toto zvláštní
slovo, se svojí podivuhodnou bystrostí: „Bůh nezatvrzuje lidí
přímo, aniž se stává příčinou jejich hříchu, ale nepřímo, po
kud člověk to, co v něm Bůh působí, béře jako příležitost ke
hříchu, a to Bůh dovoluje. A ti, které zatvrzuje, toho za
sluhují.“
14.
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vi. Dlouho bude žíti Izrael na tváři země jako mr
tvola, jejíž vysušené kosti budou po ní roztroušeny.
Jeho údy se opět spojí, ale budou bez života, dokud
Duch na ně nezavane a dokud milost neoživí opět
národ Boží.
Podle apoštolova úsudku část Izraele se bude pro
tiviti Kristu potud, dokud „plnost pohanů“ nevstou
pí do Církve; potom se podrobí i Židé. Pavel tím ne
chce říci, že jednoho dne všichni národové budou
sestávati pouze z věřících a že po nich všichni Židé
se stanou křesťany. Jemu, který předpovídal věřícím
velké odpadnutí, nebylo neznámo, co Ježíš pravil:
„Avšak nalezne Syn člověka víru na zemi, až při
jde ?“" Představuje si však budoucnost dvou skupin
lidí, pohanů a Židů. Vidí doby, podobné době naší;
víry v duších ubývá zde i tam, u toho neb onoho ná
roda; ale není také na zemi jednoho místa, kde by
nebylo hlásáno jméno Kristovo. Oběť krve v denní
nepřetržité oběti mše svaté skrápí celou zeměkouli
neustálým proudem spasitelného života. Takto chá
páno, není proroctví Pavlovo příliš vzdáleno svého
splnění.
Zbývá již pouze obrácení Izraele; neboť Bůh strpěl,
aby se lidé uzavřeli v nevěru. Mluveno Pavlovou řečí
by to znělo, že je sám uzavřel v nevěru, aby je pak

z ní vytrhl — milosrdenstvím.
A mystik, aniž by se děsil záhady předurčení, kon
čí chválou tohoto tajemství:
„O hlubokosti bohatství a moudrosti i vědomosti
Boží! Jak nezpytatelné jsou soudy jehol“
Co přinesl Pavel svojí epištolou podstatného?
Celkový přehled o náboženské minulosti a o budouc
nosti lidského pokolení.
Před jeho zrakem je pro minulost jen úplné za
vržení. Všichni lidé jsou pod zákonem smrti, dílem
to Adamovým, nikdo není spravedlivý. Zákon Mojží
17)Lukáš XVIII, 8.
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šův přináší sice poznání hříchu, pokud uráží nejvyšší
dobro, nikoli však sílu býti ctnostným a zasloužiti si
věčné blaženosti.
Budoucnost, která se stala od smrti a vzkříšení
Kristova přítomností, otevírá naopak neohraničené
naděje. Všichni jsou ospravedlnění Věrou, bez skut
ků zákona; Bůh není pouze Bohem Židů, ale též Bo
hem pohanů.
Člověk jest zajisté podroben utrpením a žádostem
těla. Všecko stvoření s námi lká, očekávajíc, až bu
deme přijati za syny Boží, to jest, až bude obnoven
celý svět po blahoslaveném příchodu Páně, stav mí
ru a slávy, kdy tvorové budou míti podíl na promě
nění svatých. Zkoušky tohoto světa nejsou ničím
u srovnání s tímto vznešeným životem. Naše tělo
může ovšem pociťovati zákon hříchu, ale milost Bo
ží pomůže naší nemoci. „Ten, jenž ani vlastního Sy
na neušetřil, nýbrž za nás všecky ho vydal, kterak
i s ním nedá nám všeho? Kdo bude žalovati na vy
volence Boží? Bůh jest to, jenž ospravedlňuje. Kdo
jest, jenž by je odsoudil? Kristus Ježíš to jest, jenž
jest na pravici Boží, jenž se též přimlouvá za nás.
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Soužení-li nebo
úzkost, nebo hlad, nebo pronásledování, nebo meč?
Ale v tom všem vítězíme úplně skrze toho, jenž si
nás zamiloval.“m
Pavel nemluví jako metafysik neb moralista, kte
rý předčítá veřejnou přednášku. Mluví-li o hladu,
o nahotě, ví ze zkušenosti, co tato slova znamenají.
Zmiňuje-li se „o meči“, vystupuje před námi obraz
mučení, kterým skončil svoji životní dráhu v témž
Římě, který svojí krví získává pro sebe.
Chce, aby víra se rozvíjela ve skutcích. Jeho theo
logické výklady jsou tak soustředěné a tak subtilní,
že se tážeme, jak mohli je chápati průměrní věřící;
vedou však ku předpisům jasně prostým.
19)Rím. VIII, 32—37.
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Četná z těchto pravidel velice zevšeobecněla a ná
ležejí k základům obecné evangelické morálky.
„Lásku mějte nelíčenou, nenávidíce zlého a při
držujíce se toho, co jest dobré. V příčině lásky bra
trské vespolek se milujte srdečně . . . Dobrořečte těm,
kteří vás pronásledují . .. Radujte se s radujícími,
plačte s plačícími. Buďte stejného smýšlení k sobě
vespolek, nemyslíce vysoko, nýbrž sklánějíce se
k nízkým.“
Jiná jsou opět židovskou vzpomínkou na Starý
Zákon:
„Lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-li, dej mu
piti, neboť to čině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu
jeho.“lg

Jiná napomenutí zdají se býti přizpůsobena poli
tickému stavu, který mohl u křesťanů vzbuditi ne
rozhodnost: buď se vzbouřiti nebo poslouchati.
Pavel (a Petr dává tentýž předpism)zavazuje vše
chny křesťany, aby byli poddáni vrchnostem. „Ne
boť není mocnosti, leč od Boha.“ Pro Židy jediným
a svrchovaným vládcem byl Bůh; zelóté, nepřístup
ní národovci, usuzovali podle této zásady: „Poněvadž
Bůh jest jediným Pánem, musíme platit chrámu de
sátky, nikoli však poplatek Césarovi.“'-'1Ježíš odsou
dil rozhodným slovem tuto anarchistickou nesmlou

vavost.22 Ale někteří křesťané se mohli odvolati na

jiná slova Mistrova: „Synové tedy jsou svobodní“l
a odepříti poslušnost knížatům nebo úředníkům po
19)Citát z Přísloví XXV, 21—22. Pavel nechce říci, že má
me činiti dobro nepřátelům Božím, abychom je v očích Božích
učinili více trestuhodnými a zvětšili jejich vinu, ale že je
nutno přemáhati zlo dobrem a obměkčiti nepřátele palčivým
pro ně poznáním, že by se příliš provinili, kdyby vzdorovali
naší dobrotě.
20)I. Petr. II, 13: Poddáni bud'te všelikému lidskému zři
zení pro Boha.
21)Viz Jeronym: V epišt. k Titovi II, 1.
22)Mat. XXII, 21.
23)Mat. XVIII, 25.
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hanským. Pavel žádá, aby byli dobrými poddanými
a vzornými občany „pro svědomí“, netoliko pro
hněv.
Jeho napomínání vychází z mystické jistoty. Kní
že nebo jím určený úředník představuje tyto vlast
nosti Boží: moc, spravedlnost a milosrdenství. Kní
že by nevykonávalo svoji moc, kdyby to byl Bůh ne
dovolil. Zdá se, že se Pavel domnívá, že vrchnost
bude Spravedlivá: „Neboť jest služebníkem Božím,
tobě k dobrému. Činíš-li však zle, boj se; neboť ne
nadarmo nosí meč.“
Můžeme se domnívati, že římský majestát ho
ohromil, tak jako oslnil Josefa? Viděl v říši aspoň
sílu
udržující
ustanovenou
pro organisaci,
dobro lidí.
Obdivoval
u 1pořádek,
ímanů jejich
smysl pro
jednotnost jejich nazírání a spravedlivého ducha je
jich zákonodárství. Každý vzdělaný pozorovatel ori
entálního zmatku byl by tak smýšlel jako on." Ces
toval velice mnoho, a proto dovedl oceniti rozdíl mezi
říšskými silnicemi a jinými. Ač byl římským obča
nem, zřídka jen užíval toho titulu; nebyl pyšný na
to, že zaujímá místo mezi pány světa, ale jednota
říše otevírala víře možnost velkého rozmachu a to
bylo v Pavlových očích pravou velikostí Říma, jeho
důvodem bytí v naději na nadpřirozenou budoucnost.
Pokrytecká krutost a Tiberiovy neřesti nebyly
Pavlovi neznámy, ani ohavnosti Kaligulovy. V době,
kdy apoštol psal tuto epištolu (roku 56), dal Nero
již otráviti Britannica, měl v úmyslu zavražditi svou
matku a procházel se za noci v ulicích, požívajících
špatného jména; oděn jako otrok, přepadal chodce
& mísil se ve sprosté rvačky.25 Seneka však ještě

řídil státní radu císařovu; komediantský demagog
zachovával masku vznešenosti a snažil se zůstati po
pulárním pomocí neobyčejné štědrosti.
Apoštol posuzuje římskou moc podle celkové její
'N)Řím. VII, 1. „Mluvimť k těm, kteří zákon znají.“
25)Viz Tacitus: Annales XIII, 25.
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politiky, považuje za dobré ukázati ji jako legitim—
ní. Předvídal, že křesťané s ní nebudou žíti vždy
v míru?
Nestaví křesťany jako vzbouřence proti tyranům
tohoto světa; varuje je spíše před falešnými askety,
kteří se jako Orfeovci vyhýbají všemu masu ze ži
vých zvířat, a před křesťany ze Židů, kteří by rádi
v této klidné a silné římské církvi zaseli rozkoly.
Omlouvá se však přece, že se odvážil vysvětlovati

Římanům pravdy, které již znají a které dokazují
svým životem. Učinil tak proto, aby sloužil mezi po
hany Evangeliu Božímu; jest „přisluhovatelem“ Je
žíše Krista, přinášeje mu v oběťvíru pokřtěných ná
rodů, aby mu byla vzácná.
Zároveň chce slíbiti Římanům svoji návštěvu ji
ným způsobem než příležitostným poselstvím, sdě
luje jim své duchovní dary, aby v nich oživil pravdy,
které již slyšeli.

Nepřišel-li k nim dosud, stalo se tak proto, že pra—
coval v krajinách, kde Kristus nebyl znám. Nyní vy
konal na východě, co od něho žádal Duch svatý.
Není již více místa v těchto krajinách, kde by mohl
založiti církev.
Západ ho volá, půjde do Španělska a Řím bude míti
na cestě.
Dvakrát jmenuje Španělsko; měl pevný úmysl do
sáhnouti nejzápadnějších částí obydleného světa,
sloupů Herkulových. Usiluje na konec 0 to, aby cí
tili, že si nechce přivlastniti římskou církev, poně
vadž ji jiní založili.
Nyní chce podniknouti cestu do Jerusalema. Po
nese tam bohatou sbírku od církvi v Macedonii a
v Acháji, a tím chce říci Římanům, že i oni mají
mysliti na chudé. Ale předvídá vážná nebezpečí.
„Prosímť vás však pro Pána našeho Ježíše Krista
a pro lásku Ducha svatého, abyste mi pomáhali ve
svých modlitbách za mne k Bohu, abych byl vy
svobozen z nevěřících, kteří jsou v Judsku, a aby
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moje odevzdání daru v Jerusalemě bylo přijemno
věřicím.“

Jaká předtucha jest v této důvěrnosti! Pavel znal
tvrdou nenávist Židů v Judsku a nedůvěru, nahro
maděnou mezi křesťany v Jerusalemě od té doby,
kdy prohlásil obřízku za zbytečnou & zákon za pro
mlčený. A přes to se vydává na cestu v pokorném po
drobení, aby položil k nohám Jakuba a presbyterů
almužnu trpělivé a vynalézavě lásky.
Vpravdě se vrhá do jámy lvi! Zde se ukáže snad
největším!
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XVI.

PAVEL JDE NAPOSLED DO JERUSALEMA.

Jeho zatčení.

Apoštolova narážka na léčky Židů byla dvojím
proroctvím. Ještě před spiknutím, které ho očeká
valo v Jerusalemě, dověděl se v okamžiku, kdy
opouštěl Korinth, že mu Židé připravují úklady na
lodi, na níž měl odplouti. Chtěli ho zavražditi v noci
na moři, nebo ho chtěli hoditi do moře? Oznámili
snad námořním lupičům, že cestující, který má u se
be velikou částku peněz, vystoupí v určitou dobu
v jistém přístavu ?
Když byl varován, rozhodl se Pavel, že půjde po
souši aspoň až do Macedonie. Vydal se na cestu s ně
kolika společníky; jejich přítomnost ho bude chrá
nit, a jak oznámil v listě ke Korinthským,1 obklopil
se ctihodnými posly na cestu, aby mohl sbírku do
nésti na místo. Známe jména mnohých. Byl mezi ní
mi Timotheus, nejhorlivější jeho pomocník, Sopatér
z Berey, syn Pyrhův, muž vznešeného rodu, — proto
jest jmenován jeho otec — z Thessalonických: Ari
starchus a Sekundus; Gaius z Derbe, dva měšťané
z Efesu: Tychikus a Trofimus. Trofima nalezneme
s Pavlem v jerusalemských ulicích, kde jeho přítom
nost bude záminkou k bouři lidu.
Karavana prošla Thébami, Thermopylami a Thes
salií.
V Macedonii se Pavel zastavil u křesťanů ve Fi
1) II. Kor. VIII, 19.
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lippech; setkal se tam opět s velikou láskou! Chtěl
tam slaviti „dni přesniční“. Tychikus a Trofimus
přišli před ním do Troady, snad aby tam dokončili
přípravy ke sbírce.
Většina účastníků této cesty se nalodila v Nea
poli a v pěti dnech dospěla do Troady. Ke konci tý

dne V neděli večer? shromáždil Pavel věřící „k lá
mání chleba“. Poněvadž se měl na cestu vydati pří
štího jitra, prodloužil shromáždění až do půlnoci.
Na znamení slavnosti bylo mnoho světel ve dvoraně,
které bylo používáno za kostel a byla ve třetím po
schodí domu. Světla a velké shromáždění působilo,
že vzduch byl těžký — v tomto ročním období bylo
již horko.
Mládenec, jménem Eutychus — (což znamená

„muž, který má štěstí“) — seděl na kraji otevřeného
okna. Ospalý a unaven dlouhou nábožnou řečí, upadl
v hluboký spánek a spadl dolů s okna. Výkřik lek
nutí přerušil Pavlovu řeč. Nešťastný Eutychus byl
donesen již bez života na lože. Byl mrtev. Pavel se
běhl dolů, položil se na nebožtíka, jak to kdysi uči
nili Eliáš a Elizeus,3 položil ústa svá na ústa jeho,
oči své na oči jeho a ruce své na ruce jeho. Potom
vstal a pravil rodičům:
„Nekormuťte se, neboť jeho duše jest v něm.“
Zdálo se, že neučinil žádného zázraku, nýbrž pro—
stě přivedl k životu omdlelé dítě. A vyšed nahoru
lámal chléb, pojedl a mluvil ještě dlouho až do sví—
tání; potom odešel.
Tímto podivným činem uposlechl zřejmě vnuknutí.
Zajisté, že vzkřísil Eutycha jménem Pána Ježíše. Ale
bezprostřední reakce jeho prvního vzplanutí ukazuje
na židovský způsob jeho mysticismu.
Z Troady došel pěšky do Assu. Tam jest mezi dvě
2) Neděle, která. se nyní slavila místo sabbatu, se jmenovala
ještě „první den po sobotě“. V neděli se slavilo vzkříšení Pá—
ně. Od „Zjeveni“ (I, 10) znamená „den Páně“ neděli.
3) III. Král. XVII, 21 a IV. Kral. IV, 34.
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ma čtverhrannými věžemi ještě ostrý oblouk brány,
již tehdy Pavel jistě prošel.
Nalodil se opět v přístavu Assu a plavil se do Mi
tylén, odtud plula jeho loď kolem mysu Chioského a
zakotvila na noc před tímto ostrovem; příštího dne
pluli k Sámu, potom cestující vystoupili z lodi v Mi
letu.
Pavel mohl z Miletu jíti do Efesu. Ale Efešti by
ho byli zdrželi a on spěchal; chtěl, jako by byl učinil
dobrý Žid, slaviti letnice v Jerusalemě.
Zatím však starší v Efesu &v jiných městech byli
zpraveni, že je Pavel nablízku.
Na jeho zavolání se shromáždili snad v některé
sousední proseuché u moře. Většinou to byli lidé pro
stého stavu, dělníci, drobní obchodníci, muži, kterým
Pavel brzy ukáže své hrubé ruce na znamení bratr
ství a jako příklad pracovité statečnosti.
Mluvil k nim jakoby před nebezpečím, v které se
měl vydávat, rozloučil se s nimi a sdělil jim svá po—
slední přání.
Jeho řeč, jak ji čteme, obsahuje pouze část toho,
co vysvětloval, aniž myslil na to, že bude jeho řeč
napsána. Výjev není o nic menší než v Euripidově
Alcestě odjezd Heraklův, který zdraví krále Admeta,
ženu, kterou zachránil, a jejich šťastný lid. Je však
krásný jiným způsobem. Místo aby z nutnosti šel
vstříc temnému osudu, jde Pavel radostně do Jeru
salema, aby trpěl za svého Pána a aby trpěl jako
jeho Mistr. Nedává těm, které miluje, sladkého svět—
la života, ale dává jim štěstí bez konce. A přec oče—
kávání ráje neubírá ničeho lidskému projevení se
prostě a hluboké něžnosti, která se rmoutí přes ve
likou naději.
„Vy víte, kterak jsem byl s vámi po všechen čas
od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie,“ slouže
Pánu s veškerou pokorou & se slzami i zkouškami,
') V provincii Asie, v Efesu a jeho okolí.
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které se mi přihodily z úkladů židovských, kterak
jsem nic nepominul z věcí užitečných, abych vám
jich neoznámil a vás neučil veřejně i po domech, za
přisahaje i Židy i pohany, aby se k Bohu obrátili a
uvěřili v Pána našeho Ježíše Krista.
„A nyní hle, já vázán jsa duchem? jdu do Jerusa
lema, nevěda, co mi se v něm přihodí, leč že Duch
svatý po městech mi osvědčuje a říká, že okovy a
soužení očekávají mě. Avšak já z toho nedbám ni
čeho, ani nepokládám život svůj za dražší sebe, jen
abych dokonal běh svůj a posluhování slovem, které
jsem přijal od Pána Ježíše, abych totiž osvědčoval
evangelium v milosti Boží. A nyní hle, já vím, že již
neuzříte tváře mé vy všichni, mezi nimiž jsem cho
dil, hlásaje o království Božím. Proto prohlašují s dů
razem dnešního dne, že jsem čist od krve všech,“
neboťjsem neopominul vám zvěstovati veškeren úra
dek Boží. Mějte pozor na sebe i všecko stádce, ve
kterém Duch svatý ustanovil vás biskupy,7 abyste
spravovali církev Boží, kteréž si dobyl svou krví. Já
vím, že po mém odchodu vejdou mezi vás vlci draví,
kteří nebudou šetřit stádce; i z vás samých povsta
nou muži, kteří budou mluviti věci převrácené, aby
přitáhli učedníky k sobě.
Protož bděte, majíce na paměti, že jsem tři roky
ve dne i v noci nepřestával se slzami napomínati jed
noho každého z vás. A nyní poroučím vás Bohu a
slovu milosti jeho, který jest mocen vzdělati a dáti
dědictví mezi všemi posvěcenými.
Stříbra a zlata neb roucha nežádal jsem od ni
koho, jak sami víte; neboť pro potřeby moje a pro
ty, kteříž byli se mnou, sloužily ruce tyto. Ve všem
5) Tento malo jasný výraz má. asi znamenati: „považuji se
již za zajatce" nebo: „vázán vnitřním popudem“.
0) Chce tim říci: Budete-li zatraceni, nejsem tim vinen,
učiniv vše pro vaši záchranu.
7) Biskup znamenal tehdy totéž jako starší, ale ve smyslu
význačnějšiho kněžského poslání.
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ukázal jsem vám, že takto se lopotíce, máme se ují
mati slabých a pamatovati na slova Pána Ježíše, ne
boť on řekl: »Blaženěji jest dáti nežli bráti.<<
A to pověděv, poklekl na kolena a modlil se s ni

mi se všemi. I nastal veliký pláč ode všech a padše
na hrdlo Pavlovo, líbali ho, rmoutíce se zvláště nad
tím slovem, které řekl, že tváře jeho již neuvidí. A
doprovázeli ho k lodi.“
Pavel a jeho společníci byli hnáni dobrým větrem
z Miletu na Kós a příštího dne přibyli na Rhodus a
do Patary.
Loď neplula dále; v přístavu stála jiná, která se
chystala odplouti do Fenicie a na tu vstoupil Pavel
se svými společníky. Po levici nechali Cypr, pluli
k Syrii a přistali v Tyru. Jejich loď tam zastavila,
aby vyložila náklad.
Malá obec křesťanů je přijala v tomto přístavu,
který však již ztratil své dávné bohatství. Zůstali
tam sedm dní, dokud loď nevyplula. Když odjížděli,
křesťané se svými ženami a dětmi je vyprovázeli až
na pobřeží; všichni poklekli, aby se pomodlili, a když
se loď vzdalovala, vraceli se křesťané smutni domů.
V Ptolemaidě vystoupil Pavel z lodi, zdržel se tam
a pozdravil bratry; potom se vydala celá společnost
po pevné zemi do Cesareje, onoho města, do něhož
se měl Pavel vrátiti, spoután pro Krista.
Filip, evangelista“ a jáhen — jeden ze sedmi helé
nistů, na něž Dvanácté vzkládalo ruce — vedl cir
kev v Cesareji; jeho čtyři dcery, panny, byly ob
dařeny darem proroctví. Přijal ve svém domě Pavla
a jeho učedníky a pobyli tam několik dnů. Můžeme se
domnívati, že příznivý vítr a dobré spojení lodní zkrá
tily dobu určenou k cestě, takže mohli býti jisti, že
do letnic dorazí do Jerusalema.
Pavel nalezl ostatně ve Filipovi svatého, který vi
8) Timto jménem nazývali křesťany, kteří, aniž měli titul
apoštola nebo proroka, hlásali od města k městu Ježíše jako
Mesiáše.
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děl Štěpána a prvá léta Církve — současníka Páně.
V této době, co Pavel se zdržoval u Filipa, přišel
k němu prorok jménem Agabus — byl to týž, který
v Antiochii předpovídal hlad v Jerusalemě ?" — a
přiblížil se k Pavlovi. Vzal pás, kterým byl opásán;
pak si jím svázal ruce a nohy, načež slavnostně pro
hlásil:
„Toto praví Duch svatý: Toho muže, jemuž patří
pás tento, Židé v Jerusalemě takto sváží a vydají
v ruce pohanů.“
Tato slova posílila apoštolovo tušení; šel do Je
rusalema, aby tam mnoho trpěl. Jeho společníci a
domácí lidé počali vzlykati. A prosili ho, aby nepo
kračoval v cestě. Ale Pavel je láskyplně pokáral a od
pověděl:
„Co to děláte, plačíce a rozrývajíce mé srdce?
Vždyť já jsem hotov nejen svázati se dáti, nýbrž
umříti v Jerusalemě pro jméno Pána Ježíše.“
Jeho poslušnost podstoupiti zkoušku změnila je
jich strach v podrobení:
„Staň se vůle Páně,“ pravili.
Bolest, jež vznikla v jejich srdcích, když zvěděli,
že Pavel bude trpěti, odporovala jejich víře v Me
siáše, oslaveného utrpením. Ale jejich bezelstná útrp
nost jest pravdivější než nadutá hrdinství ztuhlých
stoiků.
Cesta Pavlova do Jerusalema byla obrazem Ježí
šovy cesty, když se tam ubíral slavit Velikonoce a
věděl, že velikou obětí bude on sám. Pavel viděl pou
ze nejasně, co ho očekává v budoucnosti. Božská ra
dost zářila nad úzkostmí této cesty k utrpení. Zbyla
mu důvěra, že přežije blížící se strasti; cítil, že jeho
poslání není dosud skončeno.
Když dospěli do svatého města, ubytovali se u jis
tého Mnásona z Cypru, „starého učedníka“; Pavel
měl v Jerusalemě sestru, jejíž syn účinně přispěje
") Skutky apoštolské XI, 28.

221

svému zajatému strýci. Bylo by malicherno tázati
se, proč nebydlil pod její střechou.
Bezodkladná věc ho zaměstnávala. Jak ho přijme
Jakub a starší; význační křesťané v Jerusalemě byli
povoláni k tomuto přijetí. Dohadujeme se, že Pavel
složil k nohám starších výsledek sbírky. Přinášel tím
hmatatelný důkaz o horlivosti pohanů. Shromáždění
vyslechlo blahovolně „což Bůh skrze službu jeho či
nil mezi pohany“.
Starší velebili Pána za velké zázraky, které půso
bil skrze Pavla. Přes to někteří z nich, aby snad vy
zkoušeli židovskou upřímnost Pavlovu a aby ho za
bezpečili před útoky Židů, navrhli mu tuto zkoušku
zbožnosti:
„Jsout' u nás čtyři muži, kteříž mají na sobě slib.
Ty vezma k sobě, zasvěť se s nimi a zaprav za ně,
aby si mohli dáti oholiti hlavu, i poznají všichni, že
nepravda jest to, co slyšeli o tobě, nýbrž, že také
sám kráčíš zachovávaje zákon.“
Ti čtyři chudí muži, kteří se nemohli zprostiti sli
bu, byli nazarejci,"" zasvětili se Bohu pro jistou do
bu, která musila trvati nejméně třicet dní a jejich
slib obsahoval tři závazky: že se budou zdržovati
hroznů a vína, že si nedají stříhati vlasů, že se ne
poskvrní dotykem nebo blízkostí mrtvých. Poslední

V níž byla zahrabána mrtvola, stal se nečistým. Pro
hřešil-li se třebas proti své vůli proti jednomu z těch
to tří předpisů, dostal třicet devět ran řemenem,
musil obětovati v chrámu dvě hrdličky nebo dvě ho
loubata a začíti znovu se svým slibem.
Během svého nazareátu si nechal růsti vlasy, po
tom, v poslední den zaslíbení si dal oholiti hlavu a
jeho vlasy byly položeny na výheň a obětovány jeho
jménem. Byla to nákladná obět, poněvadž Mojžíš žá
dal ročního beránka, roční ovcí a skopce, mimo to
10)0 nazareátu viz Numeri, hl. VI, a Marnas: Miriam, str.

154—155.
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též koš nekvašených chlebů a koláče! Když chudí
nazarejci nemohli splniti podmínky zákona, žádali
o pomoc některého šlechetného Izraelitu.
Bez váhání splnil Pavel přání starších.
„Tu Pavel, pojav k sobě ty muže a druhého dne
se s nimi zasvětiv, vešel do chrámu a ohlásil konec
dnů zasvěcení, ——až se podá obět za jednoho kaž
dého z nich.“

Příliš zvědaví vykladači chtěli zjistiti, z jakých
prostředků zapravil Pavel čtyři beránky, čtyři ovce,
čtyři skopce a ostatní. Důležitější je pochopiti, v ja
kém duchu vyplnil podmínky mojžíšské zbožnosti.
Jeho jednání, to jest jasné, nebylo přetvářkou ne
bo ústupkem, aby se přizpůsobil židovskému okolí,
aby splynul s množstvím poutníků a tím odvrátil od
sebe útoky, které předvídal.
Neuposlechl též z pokorné kajícnosti. Nikoli, při
šel do chrámu jako poutník. Bylo to prostě připo
jení se ke skutku zbožnosti. V čem mu zakazovalo
jeho evangelium přispěti chudým lidem vázaným sli
bem, který těžce mohli splniti?
Pavel neměl v úmyslu zrušiti zákon a jeho před
pisy. Jeho skutek lásky dokázal jeho bratřím a jemu
samému, že plní, tam kde jeho zásady to dovolí,
svatou kázeň svých předků. Nalézal v tom asi my
stickou radost. Když opouštěl Korinth, učinil slib,
aniž byl nazarejcem. Není pravděpodobno, že se ho
doufal zhostiti v chrámu podle obvyklého způsobu?
A když se představil kněžím, se čtyřmi nazarejci,
svými chráněnci, vložil do svého prohlášení celou
vážnost zbožného Žida, dal do něho též osvobozu
jící lásku, věděl lépe než kněží, co znamená obětová
ní beránka. On obětoval svůj život, stále ohrožený,
za spásu dobrých nazarejců, za celý Izrael.
Ztrnulý sektář by si byl zakázal krok odporující
jeho zásadám. Každodenní slova Pavlova mohla
vlastně zatratiti jeho čin. To, co pravil Galatským:
„A opět osvědčují každému člověku, který se obře
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zává, že je povinen naplniti všechen zákon,“ opako
val neustále pohanům i Židům. Když splnil jediný
předpis zákona, zavazoval se plnití zákon celý, bez
výhrady. Chtěl se skutečně podrobiti a žil podle toho ?
Prohlašoval příliš často, že zákon není více nezbytný,
že spravedlivý život je z víry. Co není však nutno
přijímati z promlčeného již systému víru, stává se
velice rychle zbytečným a zavrženíhodným.
Ale Církev se mohla jen zvolna oddělovati od sy
nagogy. Ve způsobu modlení a obřadů, v pořadu
slavností nebude rozluka nikdy úplná. Ono důležité
pravidlo všeho organického tvoření: „Příroda nečiní
skoků,“ vztahuje se v jistém smyslu i na věci nad
přirozené. Starý Zákon obsahoval prvky Zákona No
vého. Ježíš zdůrazňoval, že přišel naplniti Zákon, ni
koli zrušiti. Podrobil se v podstatě jeho nařízením,
jako by tím chtěl potvrditi znovu jeho svatost. Pa
vel, jeho učedník, věřil, že může splniti obřad, který
byl úctyhodný svým původem a byl působivý úmys
lem, který jej pronikal. Nazareát byl ostatně asketic
ký způsob zasvěcení, při němž se zbožní oddělovali
na nějaký čas od světa, aby „náleželi věčnosti“."
Zdá se, že Pavel ani nepoložil otázku svému svě
domí: „Mám pravdu, že takto jednám ?“
Vnitřní hlas ho nutil; ostatně jíti do chrámu, mod
liti se tam, veřejně obětovati v obřadu oznámeném a
předem zaplaceném, znamenalo vydati se přímému
pronásledování svých protivníků. A to věděl Pavel,
pravidlo všeho organického tvoření: „Příroda nečiní
dojíti jeho pronasledovatele — tím se neznepokojo
val. Učinil to, co by bvl učinil nejskromnější z pout
níků.
Byl snad opojen, když opět spatřil chrám, nádhe
rou stavby, která se zdála v lesku své síly vzdoro
vati stoletím? Znal proroctví Páně a viděl, že „Přišel
však na ně hněv Boží k vrcholu.“12
") Viz Fouard: Saint Paul et ses missions, sv. 2., str. 467.
|'-')I. Thessal. II, 16.
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Dotkla se jeho osvobozeného srdce pýcha, že je

Izraelita,
stmgal
atrium
pohanů
ke druhé
terase
k když
nádvoří
idů?přes
Zde
varóvaly
nezasvěcené
řecké a latinské nápisy na hlavním štítu pylonu:
„Nechť žádný cizinec nepřestoupí tuto přepážku,
která obklopuje svaté místo a vnitřek. Kdo bude při
tom přistižen, musí obviňovati pouze sebe z toho,
co bude následovati: smrt.“
V minulosti shledával Pavel vyloučení pohanů za
správné. Nyní mu bylo svědectvím o nepřekonatel
ném bludu Izraelitů. Nebyl by uvedl do nitra chrá
mu ani pokřtěného pohana. Přes to ho z toho obvi
ňovali a z této stížnosti mělo povstati proti němu
vzbouření.
Asijští Židé z Efesu, kteří přišli slaviti letnice,
poznali ve městě Pavla, když se procházel s Trofi
mem z Efesu, o němž věděli, že je pohanského pů

vodu, a roztrušovali nyní ohavnou pověst:
„I pohany uvedl do chrámu.“
V onen den, kdy Pavel vstupoval do chrámu k obě
ti nazarejců, někteří z těchto Židů ho zpozorovali
v nádvoří Izraelitů. Vykřikovali kletby, naklánějíce
se přes zábradlí se schodů, které spojovaly druhou
terasu s nižší terasou, plnou lidí a křičeli:
„Muži Izraelští, pomozte, to jest ten muž, který
všecky všudy učí proti lidu i proti zákonu a místu
tomuto. Poskvrnil toto místo svaté.“
Pavel se snažil jim odporovati a odpověděti. Zdola
však se vyřítil zástup lidí a strkal ho na schody.
Vlekli ho k východu chrámu. Takovou měli úctu k to
muto místu, že by se nebyli odvážili poskvrniti okolí
chrámu vraždou. Jakmile zástup prošel severními
branami, strážcové a leviti ihned je uzavřeli na zá
vory. Obávali se, aby tam Pavel nevstoupil a při pro
následování nebyl zavražděn na svatém místě.
Obklopen útočníky byl Pavel synem nevyhnutelné
smrti. Římští vojáci, kteří byli na stráži na Antoni
15
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ově pevnosti, slyšeli z galerie, obklopující chrám,
hluk a sledovali rozrušení lidu.
Bylo „došlo tisícníka čety ohlášení, že se bouří celý
Jerusalem“. Tento rychle pojal žoldnéře a setníky,
které nalezl cestou a spěchal s nimi po dvou scho
dištích na volné místo. Vytaseným mečem rozdělil
tisícník zástup. Pavel stál v kruhu křiklounů, maje
tvář potřísněnou krví. Ale stál tu neohroženě.
„Co učinil? Pusťte ho. Jest nášl“ hřímal tisícník
tak rozkazujícím způsobem, že zuřivci pustili Pavla.
Ale někteří křičeli to, jiní zase ono a tak uprostřed
tohoto hluku nemohl se tisícník dověděti, kdo je ten
člověk a pro jaký přečin ho chtějí zavražditi. Sou
dil pouze, že jeho případ jest asi vážný; z opatrno
sti a aby uklidnil zástup, dal ho svázati řetězy a
rozkázal ho odvésti do kasáren.
Když vojáci se svým zajatcem vystupovali po
schodech, vůdcové, vidouce, že rouhač jim unikl,
obrátili se k zástupu a podněcovali jej: „Pryč s ním!“
Oddíl římských vojáků cítil, že je zaplaven útokem
křičících. Žoldnéři, kteří drželi zajatce, se obávali,
že jim ho vytrhnou, a připevnili jeho řetězy ke svým
rukám.
Nekliden, vystupoval za nimi tisícník Lyziáš. Byl
Řek &velel teprve krátce kohortě, umístěné na věží,
& obával se zuřivosti Židů. Věděl, že v době svátků
náboženské opojení zvyšuje národní fanatismus to
hoto lidu. Vypravovali mu o přepadení, které egypt
ský Zid, vydávající se za Mesiáše, před několika mě
síci chystal proti Jerusalemu. Několik tisíc13trhanů,
které sebral na poušti, následovalo tohoto nepravé
ho Krista až na horu Olivetskou. Tvrdil, že vyžene
l=*)Josef (B. J. II, XXIII) je odhaduje na třicet tisíc,
pisatel Skutků apoštolských na čtyři tisíce. Ten jest jistě
přesnější, neboť tentýž Josef, který jest vždy nakloněn
přepínati čísla, prohlašuje jinde (Antiq. XX, VI), že stačilo,
aby vzbouřenci byli rozprášeni, usmrtiti čtyři sta mužů a
dvě stě zajmouti.
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Římany z města. Při zvuku jeho hlasu budou padati
zdi jako při zvuku trouby Josuovy, při níž padaly
hradby Jericha. Vladař Felix vyšel s jízdou, podpo
rován Židy, proti této hordě a porazil ji. Ale vůdce
uprchl. Lyziáš vida, jak zuřivě lid doráží na Pavla,
myslil, že on jest oním „Egypťanem“. Apoštol v tě
to chvíli vyhlížel asi divoce jako bandita se zježený
mi vlasy, jeho oděv byl roztrhán, vlasy rozcuchány,
plny prachu a poplivány. Až do té chvíle neotevřel
úst — býval by byl jeho hlas slyšán? — Náhle však,
když dostoupil k vrcholu schodů, obrátil se uctivě,
ale energicky k tisícníkovi a pravil:
„Smím něco k tobě promluviti?“
Tisícník byl překvapen, že ho slyší mluviti řecky
& s přízvukem řečníka, vzdělané osoby. Tento zaja
tec nebyl tudíž lupičem, tulákem, který se potlouká
po poušti, neboť by se byl vyjadřoval semitskými
a barbarskými nářečími.
„Umíš řecky ?“ zvolal. „Nejsi tedy ten Egypťan ?“
Pavel s krásnou, klidnou hrdostí mu odpověděl:
„Já jsem Žid z Tarsu, občan nikoli neznámého
města v Cilicii; prosím tě, dovol mi promluviti
k lidu.“
Jako vnuknutí vznikla v něm vznešená myšlenka,
že může hlásati Krista, tváří tvář chrámu, osloviti
„své bratry“, kteří ho nenáviděli, aniž ho znali. Měl
zde před sebou ohromné množství posluchačstva, ce
lý Izrael zde byl zastoupen, Židi z Jerusalema, jejich
kněží, Židi z diaspory & též pohanstvo v osobě Ly
ziášově, jeho setníků a žoldnéřů.
Tisícník svolil, jsa zvědav, co způsobí zajatcova vý
mluvnost. Uvolnili pouta a Pavel se obrátil k výtrž
níkům, kteří ho dosud ohrožovali pěstmi a holemi.
Zvedl ruce zatížené řetězy, na znamení, že bude
mluviti.
Tento malý muž, plamenného zraku, holohlavý,
zpocený, zaprášený, rozedraný, vzpřímený proti ob
rovské bílé věži, vyhlížel náhle mocný jako nabi.
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Jeho pohled a jeho pohyby byly takové, že vzbuzo
valy v zástupu, oddaném mystice, dojem posla shůry.
Počal úmyslně mluvě aramejsky, dialektem židov
ského národa:
„Bratří a otcové, poslechněte moji obranu . . .“
Pod ovládajícím zněním jeho hlasu, pod jasným
zvukem hebrejských slov, křik se tlumil, přechá
zel v mručení, až náhle nastalo hluboké ticho.
Pavel ještě jednou líčil omyl svého mládí, dále své
vidění, které ho osvítilo. Omluvou před palestinský
mi Židy mu bylo, že jim mohl připomenouti, jak dří
ve hájil až do krajnosti tradici farizeů a pronásledo
val ty, kteří se proti ní prohřešovali. Tehdejší nej
vyšší kněz a celý sanhedrin by mohl svědčiti o tom
to jeho chování. Ale na cestě do Damašku ho Ježíš
porazil, podrobil se vůli Boha svých otců. Vznešená
a nádherná řeč, kterou dokazoval božskou jednotu
obou zákonů!
Proč kázal daleko od Jerusalema, jako by se vzda
loval chrámu a svých bratří? Poněvadž jiné zjevení
v chrámě mu rozkázalo:
„Jdi, neboť pošlu tebe daleko mezi pohany.“
Až potud mu posluchači naslouchali němi a zara
ženi. Při slově „pohané“ vybuchla opět pýcha a zášti
lidu proti cizinci. Zástup propukl znovu ve křik:
„Pryč ze země s takovým; neboť nepřísluší mu
žití.“
Rvali, vykřikujíce nesmyslné věci, trhali svá rou
cha, vrhali je do vzduchu, dupali, shrabovali prach &
házeli jej na rouhače.
Tisícník, který nechápal, čím řečník popouzí lid
ke vzteku, chtěl krátkým způsobem skončiti toto roz
rušení. Dal znamení, načež žoldnéři odvedli Pavla do
kasáren. Zavřeli dveře a bezmocný zástup dole kři
čel dále.

Jejich dotírání unavovalo tisícníka a špatná ná
lada jeho se obrátila proti tomu, jenž způsobil toto
odbojné vzbouření. Považoval Pavla za pouličního
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agitátora, hodného ukřižování jako otroka. Jaké pro
vinění mu vyneslo nenávist lidu? Místo, aby se ho
nejdříve sám otázal, dal rozkaz setníkovi. Ten dal
Pavla přivázati ke sloupu, uvázati mu ruce, takže se
jeho nohy sotva dotýkaly země; svlékli ho z oděvu a
dva sluhové se přiblížili s hroznými metlami, opat
řenými železnými hroty, které sloužily k bičování
obviněných, z kterých se mělo vynutiti přiznání.
Pavel se neobával utrpení, jeho tělo znalo již
metly, dovedlo se již chvěti pod jejich ranami. Měl
však jednu radost — v tomto okamžiku, kdy tu
stál obrácen zády ke svým popravčím, s rukama na—
taženýma na kůlu, podobal se svému Mistru Ježíši,
přivázanému ke sloupu před bičováním. Den jeho
umučení však dosud nenastal, měl na tomto světě
vykonati ještě určité dílo. Byli by ho snad ubičovali
až do smrti; obrátil se tudíž k setníkovi, který stál
vedle sloupu se slovem, které mu zachránilo život.
„Jest vám dovoleno bičovati člověka Římana a to
neodsouzeného ?“
Pln překvapení běžel setník k Lyziášovi. Tisícník
přišel a položil Pavlovi tuto otázku:
„Pověz mi, jsi-li ty Říman ?“
A on řekl: „Ano,“ a zajisté dokázal své občanské
právo.
Tisícník, který cítil vážnost takového omylu, po
spichal, aby dal zajatce odvázati a lichotil se k ně
mu důvěrným způsobem.
„Já jsem dosáhl toho občanství ze velikou cenu.“
Pavel pak řekl: „Já však jsem se v něm narodil.“H
Jeho pevná rozhodnost zvýšila strach Lyziášův.
Obával se odvety tohoto Žida, který byl římským ob
čanem. Obával se zuřivosti jerusalemských Židů. Vy
dávaje Pavla bičování, myslil na to, aby se jim zalí
bil. Jaké by bylo jejich rozhořčení, kdyby zvěděli, že
") Za Klaudia prodával římský stát titul občana cizincům.
Z tohoto obchodu vyzískal přemrštěné obnosy. (Viz: Dio Cas
sius, kniha IX, 17, 5.)
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římské úřady chrání prokletého člověka! Tento Řek,
chlubivý a ješitný, demagog a diplomat, nalezl vý
chodisko; nechá obžalovaného předstoupiti před
sanhedrin. Byl to lichotivý ústupek pro sbor, žárli
vě střežící svá práva; zjistí-li, že obžaloby Židů se
vztahují pouze na náboženské rozepře, navrhne pro
kurátorovi — sídlícímu v Caesareji — Pavlovo osvo
bození. Ostatně potomní jeho chování _sevyznačo
valo nelíčenou laskavostí. Poznal v apoštolovi čistou
&vznešenou osobnost.
Příštího dne vyzval sanhedrin, aby se sešel k Pa
vlovu souzení. Sám Ananiáš, nejvyšší kněz, předse
dal shromáždění. Tento stařec měl pověst, že je úžas
ně lačný peněz, posílal své otroky, aby uchvacovalí
desátky z rukou obětujících, a kněží, kteří se tomu
stavěli na odpor, byli mrskání.
Byl to drsný &cynický saducej, věřící pouze v tě
lesné rozkoše, v peníze a ve výsady své kasty.
Pavel stál v polokruhu dvorany, podobající se tě,
v níž viděl Štěpána u vytržení, a Židy, skřípající zuby
a zacpávající si uši. Znepokojovala-li ho vzpomínka
na účast, kterou měl tehdy na jejich provinění, ne
dal toho na sobě znáti. Nepřiznával těmto soudcům
právo souditi jeho náboženství, ale považoval je za
bratry, které chtěl vyléčiti z jejich slepoty. Dříve než
byl tázán, ujal se slova.
„Bratři, já jsem obcoval před Bohem se svědomím
zcela dobrým až do dnešního dne.“
Slovo bratři pobouřilo nejvyššího kněze jako nedo
statek úcty. Kázal těm, kteří u něho stáli, aby ho ude—
řili v ústa. Pavel slyšel rozkaz, aniž rozeznával, od
koho pochází. Dostal ránu, či ji předešel svou odpo
vědí? Pravil tvrdě, zdrcujícím způsobem:
„Bíti bude tebe Bůh, stěno obílená.“"' „Také ty zde
15)Tento obraz, zhušťujici v sobě více výčitek, jest snad
vzpomínkou na Ezechiele (XIII, 10); připomíná zároveň bílý
oděv toho, který předsedal sanhedrinu, jeho vetché stáří a
především jeho pokrytectví.
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sedíš, abys mě soudil podle zákona, a proti zákonu"
velíš mě bíti?“
Podivný a strašný výpad! Pavel nevěděl, že míří
na Ananiáše a nejvyššího kněze samého; přes to pro
rokuje a jeho proroctví se mělo splniti: v září r. 66
17. dne toho měsíce byl Ananiáš pronásledován
vzbouřenci a skryv se se svým bratrem Ezechiášem
ve vodovodu, byl objeven a zardousen.'7
Soudní sluhové namítali:
„Božímu veleknězi zlořečíš?“
A Pavel řekl: „Nevěděl jsem, bratři, že to je vele
kněz. Vždyť jest psáno: Knížeti lidu svého nebudeš

zlořečiti.“18

Ananiášova surovost otřásla celou jeho bytostí a
prorocké hnutí se přidružilo k jeho spontánnímu roz
hořčení. Ananiáš byl z rodiny Anáše, který odsoudil
Ježíše. Z úst Pavlových slyší oznámení trestu, který
ho očekává. A jako Ježíš Pavel vrhá na hlavu kníža
tům kněžským jejich pokryteckou nedůslednost.
Tito obhájci zákona sami jej přestupují a boří!
Však ihned béře zpět, co řekl; nebude pohoršením
duším slabým, on, jehož obviňovali, že ruší zákon.
Chtěl mu zůstati podroben.
Co se přihodilo v dalším přelíčení? Zpráva Lyziá—

šova prokurátorovi dává na srozuměnou, že se se
dění proměnilo v náboženskou hádku. Shromáždění
farizeové se přeli se saducejci; první připouštěli bu
doucí život, druzí jej popírali. Pavel vida, že se do
stali do sporu, snažil se do jejich utkání vmísiti svoji
křesťanskou theologii.
„Bratří,“ volal, „já jsem farizejem a synem fari
zeův; pro naději ve vzkříšení z mrtvých jsem sou
zen.“
Chtěl dojíti k tomu, aby pojmenoval vzkříšeného
10)Jak jsme již viděli, zajišťoval židovský zákon obžalova
nému ohledy jakož i svobodu se hájiti. (III. Mojž. XIX, 15.)
17)Josef: Bellum jud. II, 31.
15)II. Mojž. XXII, 28.
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Ježíše; v právní formě to byla obratná dialektika;
přítomný tisícník se setníky a se žoldnéři považoval
nyní nevinu obviněného za zřejmou a Pavel svým
prohlášením uvedl farizeje a saduceje do divoké
hádky.
Jen málo chybělo a byli by na něm ukojili svou
mstu. Tisícník nechtěl vzbuditi zdání, že ho chrání
brannou mocí, proto ho ponechal samotného v polo
kruhu mezi soudci, zákoníky a soudními sluhy. Jistý
počet saduceů povstal se zaťatými pěstmi a utvořili
kolem malého Žida hrozivý kruh. Byli by ho vy
vlekli ven, porazili na náměstí a snad usmrtili. Ti
sícník a jeho lidé ho v čas osvobodili. Opustil živ a
zdráv toto doupě smrti. Řím ho zachránil před Izra
elem.
Dva dni hlubokého pohnutí ho vyčerpaly. Večer
měl jednu z oněch krisí sklíčenosti, v nichž si přál
pouze jedno: „umříti a býti s Kristem.“ Viděl z blíz
ka, uprostřed jejich moci, nevyléčitelný odpor Židů
proti pravdě. Věděl, co ho očekává, padne-li jim do
rukou. Ale Pán ho navštívil v jeho vězení a pravil
mu: „Buď dobré mysli, neboť jako jsi svědčil o mně
v Jerusalemě, tak musíš svědčiti v Římě.“
Židé se však nechtěli s tím spokojiti. Pavel byl ob
viněn ze zločinu, kterého se dopustil uvnitř chrámu,
sanhedrin se prohlásil za povolána ho souditi.
Knížata kněžská budou jistě žádati, ať se ještě
jednou dostaví před soud, aby ho mohla vyslech
nouti důkladněji.
Měla v úmyslu jeho věc skončiti. Již příštího dne
zosnovali spiknutí. Židé, kteří dychtili po jeho zni
čení, přisahali hroznou přísahou, že nebudou jisti ani
piti, dokud nezabijí Pavla." Šli ke knížatům kněž
19)Jejich na pohled nepravděpodobný a fantastický slib
znamenal prostě přísahu: „Je nutno, aby Pavel byl co mož
no nejdříve usmrcen.“ Židé připouštěli takové přepjaté způ—
soby slibu. Vzpomeňme na Jakuba, který přísahal, že nebude
píti ani jisti, dokud nespatří vzkříšeného Pána. — V Abo
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ským a získali je pro svůj útočný záměr, totiž aby
Pavel byl předveden před sanhedrin a pak by ho
mezi věží Antoniovou a chrámem usmrtili.
Spiklenců bylo přes čtyřicet, někteří se příliš ne
tajili se svým tajemstvím nebo je snad vyzvěděli fa
rizeové, kteří řekli v sanhedrinu o Pavlovi, že na
něm viny nenalézají. Synovec Pavlův se o tom do
věděl, i spěchal do kasáren a tam obdržel dovolení
navštíviti svého strýce a varovati ho před tím, o čem
slyšel, že se naň chystá. Pavel prosil jednoho setníka,
aby dovedl mladíka k tisícníku Lyziáši. Ten ho las
kavě přijal. Jakmile však vyslechl jeho zprávu, do
poručoval synovci, aby nikomu neříkal, že mu to
oznámil.
Chtěl zachrániti Pavla, a při tom si neublížiti; pře
devším se chtěl zbaviti nepohodlného zajatce. Za
volal dva setníky a dal jim tyto rozkazy:
„Přihotovte dvě stě vojínů, aby šli do Cesareje,
též sedmnácte jezdců a dvě stě kopiníků od třetí
hodiny noční.“ Ať připraví také zvířata jezdecká,
aby posadíce na ně Pavla, dovedli ho zdráva k vla
daři Felixovi“
Ve skutečnosti jedině prokurátor mohl rozhod
nouti o tom, má-li býti Pavel osvobozen. Tisícník
ustanovil jednoho z důstojníků — onoho, který velel
jízdě — aby mu odevzdal tuto zprávu:
„Klaudius Lyziáš vzkazuje velmožnému vladaři
Felixovi pozdravení.
„Tohoto muže Židé jali a bylo již na tom, že bude
od nich usmrcen; i zakročil jsem s vojskem &vytrhl
ho, zvěděv, že jest Rímanem. A chtěje též znáti, z če
ho ho obviňovali, uvedl jsem ho do jejich rady.
I shledal jsem, že na něj žalují ve věcech zákona je
jich, že však nemá žádného zločinu, hodného smrti
da Zara čteme: „Slíbil-li člověk, že nebude jisti, běda mu,
bude-li přes to jisti, a běda též, nebude-ll jisti. Jí-li, hřeší
proti svému slibu, nejí-li, hřeší proti svému životu.“
20)Kolem devíti hodin večer.
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nebo vězení. Poněvadž mi však bylo pověděno o úkla
dech, které muži tomu ustrojili, poslal jsem ho k to
bě, přikázav i žalobníkům, aby svou při vedli před

tebou. Buď zdráv!“
Můžeme snad shledati přemrštěným, ano i směš
ným, že bylo použito tak silného oddílu k převezení
Pavlovu. Je to však vysvětlitelno; Lyziáš se obával
Zidů, jeho slova: Abys žádnému nepravil . .. vyzná
vají naivně jeho neklid. Svědčí o tom i jeho opatření.
že vyzval žalující, aby své stížnosti přednesli Feli
xovi. Chtěl zdůrazniti svoji bdělost. V něm shledá
váme Orientálce se sklonem k přepínání, oheb
ného, chlubného a zbabělého Řeka z doby úpadku.
Jeho zpráva pozměnila pravdu v jednom bodu. Podle
jeho listu bychom se domnívali, že vymanil Pavla
ze židovského obklíčení, když se dověděl, že je řím

ským občanem. Ve skutečnosti v tom okamžiku
o tom nevěděl. Od koho by to byl mohl věděti? Chce
však ukázati, jakou cenu přikládá titulu Říman, on
občan nedávného data, povýšenec, který zaplatil dra
ze svoje šlechtictví.
Pavel této noci vstoupil na mezka nebo velblouda
&vznešeně vyjel z Jerusalema s průvodem, který byl
hoden krále. Opustil svaté město, aby se tam nikdy
nevrátil. Očekával ho však Řím. Tato řada vojáků a
důstojníků, kteří ho obklopovali a chránili před ne
viditelným nebezpečím — to jest již římská moc,
mobilisovaná ke službě víry. Zítra možná budou mezi
těmito vojáky křesťané. Nazvou Pavla svým brat
rem, budou s ním lámati chléb lásky, pokleknou pod
rukou apoštola &jeho slovo jim bude Slovem Božím.
Zajatec odchází jako dobyvatel.
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XVII.

ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI.

Cesarea vystavěná Herodem měla vzhled římské
ho města; byla opatřena rozsáhlým přístavem,
s nímž sousedila klenutá skladiště. Její ulice byly za
loženy podle přesného plánu; mnohé domy měly
vzhled domů italských: peristyl, dvůr posázený křo
vinami jako v Pompejích. Augustus &Césarové tam
měli své sochy a chrám. Věž paláce, v níž byl za
vřen svatý Pavel a jejíž jedna strana ještě dnes
stojí, jest věží římského hradu.
Pavel přišel k večeru1 se svým průvodem sedm
nácti jezdců. Pěší vojáci ho opustili v Antipatridě &
vrátili se do Jerusalema, jakmile přešli hory, kde jim
snadno mohli Židé nastrojiti nějakou léčku.
Když prokurátor Antonius Felix přečetl list a
zprávu tisícníkovu (elogium), ihned vyslýchal Pavla.
Tázal se ho, z které provincie pochází. Pavel, přes to,
že byl cestou unaven, byl by se nejraději ihned hájil;
neboť spěchal, aby obdržel osvobozující rozhodnutí
a aby mohl odplouti do Italie. Ale Felix se tomu vy
hnul; odložil jeho věc na pozdější dobu.
„Vyslechnu tě, až tvoji žalobníci přijdou.“
Zdá se, že k němu vstupující apoštol ho již při prv
ním setkání zneklidnil; měl se proto na pozoru.
Tento Felix, bývalý otrok, Arkad'an rodem, byl
opovrženíhodným úředníkem, který plně si zaslou
žil úsudku Tacitova:
„Ve všech krutostech a prostopášnostech vyko
nával moc krále, s duší otroka.“2
') Z Antipatridy do Cesareje museli za den uraziti 26 mil.
2) Tacitus: Historiae V, 9.
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Propuštěnec Klaudiův a bratr jeho milce Pallasc

se domníval, že 'e mu vše dovoleno.
Měl za ženu idovku Drusillu, kterou vzal králi
Azizovi, jejímu choti. Dohodoval se se zákeřníky, aby
mohl míti účast na jejich kořisti a zároveň s kni—
žaty kněžskými, aby je zabezpečoval proti zákeř
níkům.
Předvídal ihned, že v Pavlově procesu se střetnou
různé zájmy, tudíž možnost vyzískati penize. Proto
místo aby mu dal svobodu, rozkázal, aby zadrželi
Pavla v paláci Herodovu.
V Jerusalemě zatím Lysiáš pospišil uvědomiti Ana
niáše a význačné židovské osobnosti, že mohou svo
je žaloby přednésti prokurátorovi. Ti času nemařili.
Po pěti dnech přibyli do Cesareje vyslanci židovské
rady, doprovázeni mladým latinským advokátem,
jménem Tertullus. Členové sanhedrinu přednesli

prokurátorovi své stížnosti proti Pavlovi. Na druhý
den ráno byl vězeň přiveden do soudcova praetoria;
Tertullus mluvil proti němu, nebo spíše opakoval
řecky obžalobu, kterou mu našeptal sanhedrin.
Počal obvyklým pochlebovánim římskému moc
náři. Chválil „mnohý pokoj“, z něhož se těší Judea,
díky Felixově opatrnosti a potom bez vší přípravy
napadl muže, který je morovou nákazou a strůjcem
nepokojů mezi Židy po všem světě a náčelníkem sek
ty nazaretské. Pavel se pokoušel poskvrniti chrám,
Zidé ho jali a chtěli ho souditi podle svého zákona.
Ale tisícnik Lysiáš ho násilně vytrhl z jejich rukou a
rozkázal žalujícím, aby šli k prokurátorovi.
Domyslitelný závěr, který se neodvážil vysloviti,
měl býti: „Pře tohoto muže náleži nám, vydej nám
ho.“ Tertullus, Ananiášem zaplacený mluvčí, uváděl
těžkopádně a neobratně své důvody. Každá zuřivá
nenávist je neobratná. Zahmujíce tisícnika výčitka
mi, členové sanhedrinu popudili proti sobě prokurá
tora. Pavel se mohl nyni snadno hájiti. Na počátku
své řeči pochválil Felixe, aniž se ponižoval. „Věda,
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že již po mnoho roků jsi soudcem tohoto národa,
budu se hájiti myslí dobrou.“
Přišel do Jerusalema, aby se klaněl. Mohou pátra
ti, k čemu použil svého času od prvého do sedmého
dne své pouti. Ani jednou nemluvil v chrámu s ně
kým, ani nebyl příčinou shluknutí v synagogách ne
bo na ulicích. Vyzval své protivníky, aby mu doká
zali jediné provinění.
„To však vyznávám před tebou,“ pokračoval, „že
podle toho učení, které nazývají sektou, tak sloužím
Bohu otců, věře všemu, co jest psáno v zákoně a
v prorocích a maje v Boha naději, kterou také oni
chovají, že bude vzkříšení spravedlivých i nespraved
livých. Proto též sám se snažím, abych měl vždycky
svědomí neposkvrněné před Bohem i před lidmi. Po
několika letech však jsem přišel, abych přinesl pro
svůj národ almužny a oběti.“
Obraz této řeči opětně dokazuje, jak prostá a ne
zvratná byla dialektika apoštolova. Učení křesťan
ské není vzpourou proti zákonu, Pavel nepřináší ni
čeho nového, ničeho kacířského, když hlásá vzkříšení
a soud. Co však zjevuje Židům, co však oni popírají
&neuznávají, jest Soudce, vkříšený Kristus.
Zdá se, že zde před Felixem nešel Pavel až k zá
kladům svého učení. Prokurátor znal snahy sekty
nazarejských; dal asi Pavlovi znáti, že jeho obha
joba stačí. Prohlédl prázdnotu židovských obvinění.
Přes to chtěl šetřiti Ananiáše a vlivné saduceje.
Místo aby propustil Pavla na svobodu, odročil roz
sudek pod záminkou, že chce doplniti své pátrání.
„Až přijde tisícník Lysias, rozhodnu ve vaší věci.“
Ač Pavel zůstal uvězněn ve věži Herodově, setník,
který ho střežil, obdržel rozkaz, aby mu polehčil.
Byl osvobozen od pout, jeho přátelé mu mohli po
sluhovati, ano i navštěvovati ho. Evangelista Filip
a jiní věřící z Cesareje a zajisté i jeho společníci na
pouti, Lukáš, Timotheus, Aristarch z Thessaloniky
mu přinášeli zprávy z Jerusalema. Apoštolovi bylo
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vším šířiti Evangelium, kázati a lidi vésti k Pánu.
V letech jeho zajetí jeho velký hlas neumlkl ani na
jeden den. I kdyby byl na dně hluboké propasti, byl
by pěl o slávě Kristově, byl by doplňoval, co chybělo
utrpení Páně pro Církev, jeho mystické tělo. Jeho
hodnost římského občana, jeho přesvědčující moc
vzbudily všude pro něho jisté ohledy, takže každé
jeho vězení se stalo kazatelnou, na níž jeho bolestné
postavení se stává komentářem a širším rozvedením
jeho učení. Ve vězení znepokojoval okolí Felixova,
ano i prokurátora samého. Drusillu pojal rozmar
spatřiti Pavla a slyšeti ho mluviti. Byla jako její ses
tra Berenice kosmopolitickou židovkou, byla ctižá
dostivá, perversní a zabývala se mystikou. Vábily ji
okkultní vědy. Navštěvovala kdysi Šimona kouzel
níka. Felix užil vlivu tohoto čaroděje, aby ji pohnul
opustiti jejího manžela Azize a žíti s ním. V té době
bylo ji asi patnáct nebo šestnáct let; byla krásná.
Zvědavost v ní vzbudila zájem o židovského ka
zatele. Byv přiveden před ní a před Felixe, mluvil
k nim Pavel o víře v Ježíše Krista. Ale s tvrdostí
proroka jako Jan Křtitel před Herodem Antipou
mluvil „o spravedlnosti a čistotě a o budoucím sou
du“. Ulekaný Felix ho přerušil: „Pro nynějšek jdi,
a v čas příhodný tě povolám.“
Ještě více otřesena apokalypsí Nazarejského nežli
Felix, Drusilla se už nedožadovala nového rozhovo
ru. Měla později zahynouti v Pompejích pod popelem
sopky i se synem, kterého porodila Felixovi.
Prokurátor povolával Pavla dosti často, doufaje,
že křesťanské obce mu nabídnou za jeho osvobození
velké výkupné. Poněvadž však Pavel odporoval této
jeho žádostivosti, protahoval Felix proces. Byl to je
ho nespravedlivý zvyk. Josef by byl mohl o něm říci
totéž, co řekl o jednom z jeho nástupců Albinovi.
„Držel ve vězení ty lidi, kteří mu ničeho nedali.“a
*) Josef: Bellum Jud. II, 24.
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Upadl však v nemilost i on. V roce 55. sesadil Nero
Pallase, stvůru Agrippiny, s jeho úřadu; ale pro
puštěnec měl ještě dosti vlivu, aby mohl chrániti Fe
lixe. Když však potom císaře ovládla Poppea, do
sáhla prokurátorova sesazení. Židé ji nutili, aby jed
nala; byli by snadno dokázali zločiny a násilí, na něž
si stěžovali.
Dříve než odejel, rozkázal Felix, aby Pavel byl
znovu zavřen do žaláře. Doufal, že touto nízkou úslu
hou získá pro sebe stranu saducejů a odvrátí od sebe
hněv jejich odvety.
Pavel byl vězněn po dvě léta a nebylo viděti konce
této zkoušky. Když mu dali znovu řetězy, byly dvoj
násob těžké. Ale jeho duše naslouchala žalmu svého
osvobození, slibu Páně: „Musíš svědčiti i v Římě.“
Porcius Festus byl zvolen za nástupce Felixova,
poněvadž byl úředníkem horlivým, spravedlivým a
moudrým. Sotva tři dny po svém příchodu se vy
dal na cestu do Jerusalema. Chtěl dokázati vůdcům
Izraele svoji péči o jejich zájmy. Využívajíce jeho
náklonnosti, Pavlovi nepřátelé silně přitížili vězni
u Festa, žádajíce ho, aby byl přiveden do Jerusale
ma, kde jim náleží ho souditi. Festus, který byl včas
zpraven, že mezi Cesarejí a Jerusalemem chystají
útok na Pavla najati vrahové, zklamal členy židov
ské rady svou přesnou odpovědí, že brzy musí ode
jíti:
„Ti tedy z vás,“ vece, „kteří mají moc, sestupte se
mnou, a je-li na tom muži nějaká vina, žalujte na
něj.“
Na druhý den, jakmile se vrátil, dal Pavla při
vésti do soudní síně. Před soudním dvorem, s po
výšeného místa, kam ho dal Festus postaviti —
aby na něho lépe viděl — ovládal obžalovaný své
žalobce, kteří se usadili v polokruhu, jako když za
sedal sanhedrin.
Nejvyšší kněz Ismael, syn Fábův, přišel, aby ho
obžaloval. Nejvýmluvnější Zidé zdvojnásobili s vy
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chytralou falší svá klopotná nařčení. Nejvážnějsím
obviněním bylo, že ho líčili jako buřiče. Utoče na ži

dovské tradice, tak tvrdili, tento muž vzdoruje řím
skému národu, který se zavázal je chrániti. Slibuje
jménem jakéhosi Ježíše království, vyšší než pozem
ské říše. Pavel též hlásá zánik těchto říší a vše
obecný soud před soudnou stolicí krále, před nějž
budou pohnáni všichni králové země. Nebezpečné
učení pro římský mír a zároveň urážka Cesarova.
Kdo takto učí, je pohoršením a nesmí býti ponechán
na živu. Žalobci však nemohli uvésti jediné věci,
která by ospravedlnila jejich štvaní.
Pavel odpověděl s jistotou nevinného: „Neprohře
šil jsem se ničím ani proti zákonu židovskému, ani
proti chrámu, ani proti císaři.“
Festus věděl dobře, že celý proces se točí kolem
náboženské rozepře a kolem „toho Ježíše, kterého
Pavel prohlašoval za živého“. Divoké naléhání Židů
mu bylo nemilé, na druhé straně však spravedlnost
jakož i římský zákon mu přikazovaly, aby chránil
římského občana. Napadla ho obratná vytáčka, kte
rá by uspokojila Židy a uklidnila jeho svědomí. Náh
le se otázal Pavla, aniž měl záludnou myšlenku klásti
mu nějakou léčku:
„Chceš jíti do Jerusalema a tam býti souzen o tom
přede mnou ?“

Pavel věděl,že prokurátor nemůže nutiti římského
občana, aby se bez možnosti odvolání podrobil roz
hodnutí židovského soudu. Otázka Festova mu ještě
jasněji uvedla na vědomí jeho výhodné postavení.
Pavel však odpověděl: „Před soudem císařským
stojím, zde mám býti souzen. Židům jsem v ničem
neublížil, jakož i ty dobře víš. Provinil-li jsem se te
dy anebo spáchal-li jsem něco smrti hodného, ne
zdráhám se umříti; pakli však není nic na tom,
z čehož mě tito obviňují, nikdo mě nemůže jim vy
dati. K císaři se odvolávám.“
Pod touto hromovou ranou sklonili Židé čela. Fe
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stus se vzdálil, aby se poradil se svými přísedícími.
Vrátil se a vynesl rozsudek.
„K císaři jsi se odvolal? K císaři půjdeš“ Slova
k císaři se odvolávám, kdyby je byl vyslovil jiný
Žid, byla by znamenala pouze důvěru Izraele ve vyš
ší moc, která vládla nad stranami a nad zájmy jed
notlivců. Ve své většině byli Židé získání leskem a
vážností říše; věřili v její pevnou budoucnost, bojo
vali v jejím vojsku, kde byli pokládáni za dobré vo
jáky. Když Jerusalem byl v 70. roku rozvrácen, byli
tím vinni Židé z diaspory, kteří příliš lnuli k Římu
a byli příliš sobečtí, než aby se vzepřeli proti Římu.
V ústech Pavlových má odvolání se k Cesarovi
větší a rozhodnější význam. Církev skrze něho pro
hlašuje soudnictví synagogy za propadlé, svěřuje
svou při císařství, které v budoucnosti bude hledět
zahladiti Církev, jež tenkrát u něho hledala ochranu.
Ostatně Církev ta zaplaví císařskou říši a zvolna ji
obrátí, kdežto Izrael až do plnosti časů bude se jí
stavěti na odpor.
Pavel přece půjde navštíviti věřící v Římě, bude
předveden před Césara a César uslyší slovo Boží. Pro
kurátorovo rozhodnutí zřejmě působí Pavlovi radost.
Po několika dnech navštívil Festa mladý král
Agrippa II. a jeho sestra Berenice. Agrippa byl vy
chován v Římě v okolí Klaudiově, aby se stal malým
králem, z jakých si římská říše dělala své otroky.
Žil ve společnosti Berenice; jejich důvěrnost byla Ži
dům pohoršením. Berenice ovdověvši po prvém choti,
svém strýci Herodovi, bydlila se svým bratrem; je
jich spojení rozpoutalo zlé jazyky; aby je přinutila
k mlčení, nabídla svoji ruku králi Cilicie Polemonovi.
Ten ji přijal, poněvadž byla nesmírně bohata. Ona
ho však opustila a vrátila se ke svému bratrovi. Poz
ději se zalíbila starému Vespasianovi nádherou svých
darů.“
') Tacitus: Historlae II, 81.
16
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Tato Orientálka, čarovnější, ale při tom zkaže
nější než Drusilla, měla záchvaty nábožnosti. Přišla
do Jerusalema, aby splnila nazarejský slib.5 Zaměst
návala se asi chvílemi křesťanskou vírou. Její sestra
jí vypravovala o Pavlovi, i byla by se k němu ráda
přiblížila.
Festus předešel její přání; přál si sám poznati, ja
kým dojmem bude působiti na Agrippu muž, jenž měl
býti poslán k Césarovi. Takto bude moci ve své zprá
vě lé e naznačiti, zaslouží-li Pavel tvrdošíjně nená
visti idů.
Na druhý den při oficielním přijímání důstojníků
pěti kohort posádky, před okázalým komonstvem
Agrippy a Berenice, byl uveden Pavel, spoután na
rukou, zestárlý vězením, pokořen zajetím a přece
zcela nenuceně se chovající, s tváří zářící vážnou ra
dostí a s pevnou důvěrou, že svědectví jeho nebude
marné. Agrippa, dojat jeho bolestným a svatým
vzhledem, sám ho vyzval, aby se hájil.
Pavel rozpjal ruce (jeho lehké řetězy mu dovo
lovaly tento navyklý pohyb)." S počátku mu naslou
chali jako podivnému a zvědavost budícímu blouz
anCI.
Počal líčením svého bludu, vyprávěl o vidění, které
přeměnilo jeho duši. Trval na židovské orthodoxii
svého učení.
„A nyní stojím před soudem pro naději v zaslíbe
ní, dané od Boha našim otcům, jehož dvanáctero po
kolení naše, sloužíc dnem i nocí Bohu, doufá dosíci.
Pro tu naději jsem žalován od Židů, králi . .. Pro tu
příčinu Zidé uchopivše mě ve chrámě, pokoušeli se
mě usmrtiti; ale s pomocí Boží stojím pevně až do
dnešního dne a vydávám svědectví před malými i vel
kými, nemluvě nic než to, co proroci a Mojžíš pově
děli, že se stane: Ze Kristus měl trpěti, že měl první
5) Josef: Bellum judaicum 1.II, 26.
') To byl též, jak jsme již viděli, tradicionelni pohyb řeč
níků.
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z mrtvých vstáti a zvěstovati světlo lidu izrael
skému i pohanům.“
Až k této větě překvapení a u některých odhalení
tajemství působilo, že naslouchali mlčky. Ale Festus
jako zástupce božských Césarů nemohl připustiti,
aby Zid v jeho přítomnosti líčil nějakého vzkříšené
ho Mesiáše všeho lidstva jako jedině pravého Boha,
kterého očekával Mojžíš a proroci. A mimo to mu
připadala hypothesa o vzkříšení a soudu pře
mrštěnou.
„Ty blázníš, Pavle,“ řekl náhle. „Mnoho učenosti
tě přivádí k bláznovství“
Hrubé a prudké oslovení přerušilo Pavlovu řeč, ale
nepřivedlo ho z míry.
On pak řekl: „Neblázním, velmožný Feste, nýbrž
mluvím slova pravdy a střízlivosti. Ví zajisté o těch
věcech král, k němuž také neohroženě mluvím; ne
boť nemyslím, že by ho bylo tajno něco z těch věcí;
vždyť se to nedělo pokoutně. Věříš, králi Agrippo,
prorokům? Vím, že věříš“
Agrippa, jsa vzdálen toho, aby odbyl toto odváž
né oslovení, zdvořile odpověděl Pavlovi:
„Málem bys mě přemluvil, že bych se stal křes
ťanem.“
Slovo řečené do vzduchu, slovo knížete diletanta
a světáka, o němž se však přes to nesmíme domýšle
ti, že by bylo řečeno ironicky. Agrippa byl skutečně
zaujat přesvědčující silou věřícího Pavla; neuvažoval
o tom, co by od něho vyžadovalo obrácení.
S rozkošnou a dvornou půvabností ho Pavel po
vzbuzoval:
„Dej Bůh, abyste ať málem, ať mnohem, nejen ty,
nýbrž také všichni, kteříž mě dnes slyší, stali se ta

kovými, jakým i já jsem, kromě okovů těchto“
Pavel vyznává, že řetězy ho nepříjemně obtěžují;
ale přijal by veškeré břímě pozemských bolestí, kdy
by za tuto cenu jeho bratři obdrželi neocenitelný
dar, kterého se jemu dostalo. V tomto duchaplném
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zvolání zarl podivuhodná láska. Řečnický ten obrat
není jen vyvrcholením té episody, jest jejím zákla
dem, poněvadž má smysl jen tehdy, když uzavírá
scénu, líčenou historikem.
Úsměvy a souhlasný šepot svědčily o tom, že si
Pavel získal posluchače; vzdalujíce se pravili po
zvaní hosté mezi sebou:
„Člověk tento neučinil nic hodného smrti nebo
okovůf'
Agrippa dokonce navádí prokurátora k výkonu,
kterého se on neodvažuje:
„Mohl býti propuštěn člověk tento, kdyby se byl
neodvolal k císaři.“
Se spoutanýma rukama vystoupí Pavel na půdě
Italie. Za hosta, jakým byl on, měl Řím zaplatiti ces
tu až ke konečnému cíli. Ale Pavel skoro že by ho
byl ani nedosáhl.

XVIII.

DĚSNÁ PLAVBA.

Bližil se podzim, posty Kipuru již minuly. Počasí
bylo stále jasné, vanul příznivý vítr. Loď, na níž se
plavil Pavel, byla loď pobřežní a plula z Adramytty
do Mysie. Na lodi byli ještě jiní vězňové, možná že to
byli odsouzenci, určení k tomu, aby pro potěšení li
du v Římě byli předhozeni divokým zvířatům v cirku.
Doprovázel je setník, který byl nad Augustovým
houfem, a oddíl vojínů.
Někteří z Pavlových učeníků, Timotheus, Lukáš,
Aristarchus Macedonský z Thessaloniky, mohli se
plaviti s Pavlem jako cestující. Moře Pavla unavova
lo, zvláště v bídném tělesném stavu, do něhož ho
uvedlo dvouleté věznění. Cestoval jistě jen na palu
bě, jsa vydán bouři a dešti, nebo v páchnoucím mezi
palubí, mezi ubožáky, kteří tam byli vtěsnáni.
Jižní vítr donesl loď za den až do Sidonu; tam při
stála. Setnik, snad že Pavel získal si již jeho úctu,
snad že měl rozkaz, aby s ním dobře zacházel, do
volil mu vystoupiti na zemi. Malá tamější církev
oslavila jeho přítomnost; napomínal věřící a oni ho
zasypali důkazy své náklonnosti.
Vítr se obrátil k západu. Nebylo možno dosáhnouti
otevřeného moře. Loď se chránila za pohořím Cypru
u východního pobřeží a plula v dohledu pobřeží Ci
licie &Pamfylie. Z dáli mohl Pavel rozeznati krajiny,
kde rozséval Evangelium. Spatří je ještě svým těles
ným zrakem?
Loď dosáhla přístavu Myry v Lycii. Tam kotvila
dosti velká loď, která připlula z Alexandrie, naložená
obilím. Měla plouti do Brindisi nebo do Neapole. Na
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této lodi zajistil setník místa pro sebe a své lidi. Přes
to, že vanul jižní vítr, loď se vydala na cestu; po
mnohých dnech zdlouhavé plavby dosáhla Knidu.
Jsouc chráněna Krétou, plula klidnějšími vodami.
Čím více se však blížila ke hrotu velkého ostrova,
tím bylo moře bouřlivější. Obeplula břeh Salmony a
sotva nalezla útočiště v zálivu zvaném „Dobré pří
stavy“ nedaleko města Laséy.
Toto místo, přes své jméno, skýtalo ubohé útočiš
tě proti západním a jihozápadním větrům. Kormidel—
ník a správce lodi se rozhodli plouti k západu, až do
přístavu Feniky, kde chtěli vyčkati příznivější po
hody.
Pavel, který byl prorockým vnuknutím upozorněn
na nebezpečí, snažil se je od toho odraditi:
„Muži, vidím, že plavba bude s nesnází a s velikou
škodou nejen pro náklad a pro loď, nýbrž i pro ži
vot náš.“
Správce lodi pokrčil rameny, neboť rozuměl své
mu řemeslu. Do čeho se to plete ten podezřelý cestu
jící, ten prorok neštěstí, ten šibeničník? Setník též
odmítl radu, ač ji Pavel jistě několikrát opakoval.
Byl by mohl své lidi vyloditi v „Dobrých přísta
vech“, ale podle lidského rozumu poslouchal kormi
delníka a správce lodi.
Když počal vanouti jižní vítr, zvedli kotvu, pluli
pokud možno nejblíže kolem břehu Kréty, jejíž strmé
břehy spadaly příkře do divokých vln.
Náhle však zavanul nad mořem, z hor ostrova se
verovýchodní vítr, jako když se na ráz prolomí dveře.
„Eurakylonl“ zvolali námořníci. „Euryklydon! —
kam uprchneme?“
Správce lodi rozkázal utáhnouti plachty a nechal
lod' unášeti prudce dujícím větrem. Byla již noc a
na palubě bylo vše poděšeno.
Pavel rád řikával: „Všecko stvoření spolulká,“ a
v této chvíli přemýšlel o výkladu, který tomuto in
spirovanému slovu dávala tato bouře. Křik námoř
246

níků, pleskání vesel, hvízdání lanovi, praskání žebro
vi, nařikavé vytí do sebe vrážejících úderů větrů,
stříkání mořské pěny, nárazy vln rozražených vět
rem, šlehání deště a kolem propast podobná, jak ji
popsal Job, divě rozcuchané hlavě starcově. Ale
v tomto zmatku neustal Pavel cítiti přítomnost Kris
ta osvoboditele. Kdyby ho byl spatřil kráčeti na vzdu
tých vlnách, byl by mu šel vstříc s jistotou jako Petr.
Prodělal již po třikráte ztroskotání lodi, při plavbách,
kterých neznáme,1 byl jist celou svoji vírou, že i ten
tokráte unikne.
Zvolna se rozednívalo, ale slunce se neobjevilo.
Nízké mraky pluly po obloze a zdálo se, že tančí jako
loď ve větru. Nekonečné bylo vzdouvání vln & hory
vody klesaly divoce do propasti.
V dáli se objevil malý ostrov; bylo viděti jako hře
by ostré vrcholky hor, o něž se trhala mračna, a
o břeh, k němuž se nebylo možno dostati, se tříštily
dravé vlny.
Správce lodi poznal ostrov Kaudu (dnes Gozzo),
který leží dvacet pět mil na jih od Kréty. Ostrov
vzdoroval vichrům jako stěna. Když pluliza ním,
měli chvíli ulehčení. Muži vytáhli na palubu pevnou
šalupu, kterou až dosud vlekli za sebou. Správce lo
di se obával, aby nebyla odnesena větrem. Opásali
kostru lodí lany v obavě, aby trámoví neprasklo, &
spustili vlečnou kotvu, aby, zabraňujíc uchýlení se
lodi, zvolňovala její bleskurychlý běh. Obávali se,
aby nebyli hnáni směrem k Africe a neztroskotali na
Velké nebo na Malé Syrtě uprostřed pouště.
Kdykoli loď klesla do propasti vln, zvedala se tak
šikmě a tak těžce, že se mohla náhle převrhnouti.
Aby jí ulehčila, vrhla posádka třetího dne do moře
stoly, lavice, zbytečnou výstroj lodi, jakož i větrem
polámaná rahna, která pokrývala palubu.
Orkán neustával. Zdálo se, že jej jitři horda dé
1) II. Knr. XI, 26.
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monů. Ani slunce, ani hvězdy nezazářily po třináct
dnů. Nevěděli, kde jsou, ani kam plují. Voda poško
dila velkou část beden s potravinami. Ze dvou set
šedesáti šesti osob, které se nalézaly na lodi, ne
jedla většina od počátku bouře téměř ničeho, proto
že ochuravěly a protože se také zásoby tenčily. Od
vaha mizela, lidé považovali již vše za ztracené. Sám
Pavel jen s námahou udržoval svoji neohroženost;
cítil více než jindy odpor mocností zla proti jeho
cestě, jako by mu chtěly zameziti přístup do věčného
města.
Modlil se vroucně za duše žijících s ním na
lodi a prosil o znameni.
Jedné noci — byla to třináctá noc — ukázal se
mu anděl a těšil ho:
„Neboj se, Pavle, před císařem musíš státi, a hle,
Bůh daroval ti všecky ty, kteří se plaví s tebou.“
Ráno se počasí ještě nezměnilo. Stále táž nevzhled
ná obloha, moře siné nebo černé jako smůla a ne
úprosný vichr. Přes to Pavel přecházel na palubě
mezi skupinami sklíčených lidí a oznamoval jim svo

ji božskou jistotu:
„Muži, měli jste zajisté uposlechnouti mne a ne
odjížděti od Kréty a si uspořiti tu nesnáz a škodu.
A nyní napomínám vás, abyste byli dobré mysli;
nebudet' ztracen žádný život mezi vámi, nýbrž jen
loď. Neboť této noci přistoupil ke mně anděl toho
Boha, jemuž přináležím a jemuž sloužím . .. Proto,
muži, buďte dobré mysli, neboť věřím Bohu, že se
stane tak, jak mi bylo pověděno. Musíme však býti
vrženi na nějaký ostrov.“
Skutečně, čtrnácté noci, kolem půlnoci, slyšeli
muži posádky uprostřed dunění vln významný hluk.
Vlečná kotva se dotýkala dna, země byla blízko.
Spustili olovnici pouze dvacet loktů a o kus dále je
nom patnáct. Chvěli se, aby se loď neroztříštila
o skalisko. Spustili ze zadní části lodi čtyři kotvy.
Dávali přednost jednomu nebezpečí před druhým.
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Ale do lodi teklo; i nehýbajíc se, mohla ještě přede
dnem býti rozbita vlnami.
Námořníci chtěli použíti zmatku a ve tmě uprch
nouti.
Spustili šalupu na moře, předstírajíce, že chtějí
také s přidy lodi spustiti kotvy. Pavel tam stál opřen
o lodní zábradlí. Poznal jejich úmysl a pravil setní
kovi a vojínům:
„Nezůstanou-li tito na lodi, vy nemůžete býti za

chováni“

Šalupa se spouštěla, ale vojáci přes pokřik ná
mořníků přeřízli lana a člun spadl do moře.

Jako vždy tak i v tomto kritickém okamžiku vy
stupuje Pavel jako vůdce. Nadpřirozená jistota do
dává jeho slovům autority, které nemá ani správce
lodi, ani setník. Tento mystik bdí nad šalupou, kte
rá má býti spuštěna. Ale jeho praktickou geniálnost
korunuje a proměňuje v cosi vyššího jeho kněžská
velikost.
Dosud nenastal den; v bouři se kymácejicí svítil
ny osvětlují vyčerpané tváře, chvějící se těla. Pavel
chodí sem a tam mezi lidmi, promlouvá k nim a jeho
mocný hlas přemáhá bouři moře jako hrozivé vytí
zástupů.
„Je to dnes již čtrnáctý den, co čekáte a lačni zů
stáváte, ničeho nepožívajíce. Proto vás prosím, aby
ste pojedli, je to k vaší záchraně, neboť nikomu z vás
neztratí se vlas s hlavy.“
Pavlova řeč měla bezprostřední smysl i tajemně
symbolický význam. Myslil na spásu duší; jidlem,
k němuž je vyzýval, bylo svaté přijímání křesťanů.2
„Když to pověděl, vzav chléb učinil díky Bohu pře
de všemi a rozlámav jej, počal jisti. I nabyli všichni
mysli a pojedli také oni.“
Aniž dočkali svítání, počali vyhazovati náklad obí
2) Text nepravi, že Pavel skutečně slavil Večeři Páně, po
něvadž by mohl rozdělovat proměněný chléb jenom křesťa
nům.
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lí z lodi do moře:1 Měli naději, že uniknou ztrosko—

tání, když nákladu zbavená loď popluje ku břehu.
Den konečně před nimi osvítil zemi, které však
oni nepoznali. Byla to opuštěná zátoka, uzavřená na
pravé straně vysokou skalní stěnou a na levé straně
bylo úbočí méně skalnaté. Ostrůvek uprostřed dělil
zátoku na dva díly.
V pozadí zátoky se prostíralo nízké pobřeží, které
je k sobě vlídně zvalo. Kormidelník a správce lodi se
rozhodli, že tam nechají loď ztroskotati. Uvolnili la
na, která vedla od zádi lodi ke kotvám, uvolnili kor
midlo, které během bouře připevnili. Vytáhli přední
plachtu proti větru a blížili se ku pobřeží. Náhle
však se kýl dotkl písčiny mezi dvěma proudy, přída
se zaryla do písku, vlna zvedla záď a roztříštila ji.
V tomto okamžiku vojáci měli ďábelské vnuknutí:
chtěliť usmrtiti všechny zajatce. Setník však chtěje
zachrániti Pavla, zamezil toto krveprolití a poručil
těm, kteří uměli plovati, aby se pustili do moře a pla
vali k zemi, jiní pak na prknech a někteří na troskách
lodi aby hleděli se dostati ku břehu. A tak všichni
zdraví vyšli na zemi, jak to byl Pavel předpověděl.
Kde byli? Spatřil-li je některý rybář nebo rolník,
spěchal jistě trosečníkům ku pomoci. Ale tito bar
baři mluvili řečí hrdelní, které Helleni a Římané
málo rozuměli. Do svého punického dialektu přimě
šovali však vždy nějaká řecká slova. A tu se dově
děli, že země, na níž se vylodili, jest, jak pravil Pa—

vel, ostrov a nazývá se Melita. Náležel tehdy k pro
vincii sicilské a setník byl uklidněn, když se dověděl,
že „kníže ostrova'“ Publius má letohrádek nedaleko
místa, kde právě přistali.
Trosečníci, promočení deštěm, v ledovém větru,
3) Srovnej Tacitus: Annales II, 23. Líčení bouře, při níž Ri
mané házeli přes palbu koně, zbraně i zavazadla.
') Dva nápisy, které byly nalezeny na Maltě, zmiňují se
o tomto titulu a dosvědčují zde jakož i jinde přesnost zpráv
spisovatele Skutků apoštolských.
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polonazí neměli tolik síly, aby se mohli odebrati do
nitra ostrova. Domorodí obyvatelé mezitím přichá
zeli z blízkých vesnic a slitovali se nad nimi. Připra
vili hranici chrastí a zapálili veliký oheň. Vždy čin
ný Pavel, místo aby se zahříval u ohně jako druzí,
pomáhal maltánských venkovanům a vojákům při
kládati na oheň. V jedné z otepí roští, kterou vrhl na
oheň, byla zkřehlá zmije, která, oživši teplem, se za
věsila Pavlovi na ruku a kousla ho. Krev mu tekla
z rány.5 Pavel hodil zmiji do ohně a pokračoval ve
své práci. Domorodci pravili mezi sebou:
„Kdo je ten muž?“
„Ach,“ odpověděl jeden z vojáků, „to je taškář,
kterého vezeme do Říma, aby tam byl souzen.“
Venkované soudili: „Jistě vrahem jest člověk ten
to, nebot' ač z moře vyvázl, pomsta nedá mu žití.“
Oni pak očekávali, že oteče aneb padna náhle ze
mře. Když však dlouho čekali a viděli, že nic zlého
se mu neděje, obrátivše, pravili, že jest bohem.“
Pavel a jeho společníci byli velice laskavě přijati
od knížete ostrova. Otec Publiův ležel, měl horečku
a úplavici. Pavel se k němu přiblížil, vložil na něho
ruce a stařec vstal uzdraven. Když se o tomto zá
zraku roznesla pověst po ostrově, mnozí nemocní, ze—
jména horečkou, přicházeli a prosili, aby se jich do
tekl anebo aby pronesl k nim slovo uzdravujícíf
Když jim ulehčil, zahrnovali ho poctami a důkazy
lásky.
Pavel pobyl na Maltě (ostrově medu) tři měsíce,
až do března. Po tak těžkých zkouškách byl tento
zimní pobyt pro něho velikým dobrodiním. Pod afric
kým sluncem tohoto pobřeží posílil Pavel své staré
vyčerpané tělo pro budoucí boje. Řím nebyl již při
liš vzdálen. Při svém odjezdu, když stál na palubě
alexandrinské lodi, která ho měla dopraviti do Poz
5) Úvahy domorodců dokazují, že Pavel byl silně pokousán.
') Na ostrově obvyklou asi nemoci byla již tehdy maltán
ská zimnice, kterou připisují tamnímu kozimu mléku.
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zuoli, pohlédl na pohostiný ostrov, vysilaje k němu
své požehnání.
Ostrov ten na něho dosud vzpomíná. Spatřil jsem
Maltu, nikoli tak, jak se v dešti a ve vichru zjevila
zraku Pavlovu, ale v nádheře míru. Nad zářícím mo
řem se vypínalo město La Valletta, obklopeno ma
jestátními hradbami, zvedalo své dómy, hlásající je
ho křesťanskou nádheru, v níž jako by se spojoval
Východ se Západem. Myslil jsem na to, jak nejvzne
šenější minulost ostrova jest v jistém smyslu Pavlo
vým dílem. To on vztyčil kříž na jeho pobřeží. On
by byl miloval maltézský řád, výkvět cudného a vá
lečného křesťanství, to rytířstvo, jež tak hrdě no
silo „přilbu a štít víry“. Byl by se podivoval těmto
hradbám, zbudovaným jako nerozborná bašta proti
nevěřícím. Nezanechal na Maltě zaručené stopy své
ho pobytu, nemluvil o ní v žádné epištole, ale vše tam
vypráví o jeho slávě.
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XIX.

V ŘÍMÉ. - VĚZEN KRISTÚV.

Dříve než Pavel vstoupil do Říma u brány kapen
ské, octl se jakoby ve známém mu městě. Křivo
laké uličky mu připomínaly předměstí orientálních
měst. Kráčel kolem temných stánků, odkud vychá
zela vůně koření a smažených ryb. Hemžíci se děti,
nešvarné ženy s tlustými boky, čela mající ovázána
stuhou a vláčející své sandály, když se s amforou
na hlavě ubíraly ke studni; hadrnící, žebráci, proda
vači zápalek byli samí Židé. Žili tam jako doma.
Pozorovali vězně, který kráčel mezi vojáky a šeptali
si mezi sebou:
„To je jeden z nás.“
Bylo mu projití celým městem, než byl uveden do

tábora pretoriánů, postaveného poblíž Via Nomen
tana, v severovýchodní části Říma. Po dvouletém po
bytu mezí vojíny v Cesareji Pavla již nic nepřekva
pilo v táboře. Sotva si všiml rozsáhlosti dvorů a sta
veb, krásných postojů lidí a vysokých chocholů přil
bic pěšího vojska. Naproti tomu pozorně naslouchal
řvaní lvů, kteří tam byli chování v kamenné ohra
dě ještě s jinými divokými zvířaty, určenými ke
hrám v cirku.
Zpráva prokurátora Judeje a vše to, co dobrého
mohl o jeho chování říci setník Julius, bylo důvo
dem, aby Pavlova vazba byla zmírněna. Vazba tato
se nazývala „custodia militaris“. Vězeň mohl bydliti
v blízkosti tábora, mohl se volně procházeti, ovšem
v řetězech a veden vojákem na oprati; jeho strážce
musil dnem i nocí bdítí nad jeho konáním.
Domníváme se, že při svém příchodu se uchýlil do
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domu některého věřícího. Byli Priscilla a Akvila ješ
tě v Římě? Vrátili se asi později do Asie.1 Pavel
o nich nemluví ve svých listech ze zajetí. Ostatně,
bydlili na druhém konci Říma, na Aventinu.2 Nemohl
proto býti jejich hostem.
Tři dny po svém příchodu pozval vynikající Židy
ze židovské čtvrti na poradu. Připoután k legionáři
stráže, nemohl snadno kázati v synagoze. Židé přišli
ze zvědavosti do jeho obydlí.
Vysvětlil jim sběh okolností, za nichž by jej byli
Římané rádi propustili na svobodu. Naléhání židov
ské rasy, která trvala na tom, aby ho mohla souditi,
ho přinutilo k odvolání se k císaři. Pavel opakoval
před nimi svá stálá ohrazení.
„Nebo pro naději lidu izraelského jsem svázán
timto řetězem.“
Odpověď Židů byla zdvořilá a opatrná:
„My jsme ani psaní o tobě z Judska nedostali,
aniž kdo z bratrů přišed co špatného o tobě nám
oznámil nebo pověděl. Avšak žádáme si poslechnou
ti od tebe, co smýšlíš, neboť o této sektě jest nám
známo, že se jí všude odporuje“
Tito Židé zajisté slyšeli vypravovati něco o křes
ťanských novotách, o víře v Ježíše jako Mesiáše a jis
tě se stavěli více nevědomí, než ve skutečnosti byli,
doufajíce pohnouti apoštola, aby je bez úmyslného
zamlčování poučil. Znamenalo to snad, že mu strojí
léčku, jako spojenci asijských Židů? Jejich upřím
nost se zdála býti pravděpodobnou, když praví: „My
ani psaní o tobě nedostali.“
Na počátku jara, kdy plavba po moři sotva počala,
poslové z Orientu přicházeli jen v dlouhých obdobích
do Říma, takže Židé v Jerusalemě nemohli ještě za
přísti intrik, aby zničili toho, který jim v Jerusalemě
unikl. Jak se zdá, nemohli proti němu v době dvou
let ničeho učiniti. Jestli přec skrytě proti němu pra—
1) 11. Tím. IV, 19.

2) Viz Marucci: Archéologie chrétienne, sv. I., str. 9.
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covali, zajistil nějaký mocný vliv apoštolu období
klidu.
Zidé s ním ujednali den, kdy jim měl vysvětliti
svoji věrouku.
Pavel
zatím najaltam
byt,bratry
při němž
velký
sál;“
shromažďoval
a též bzyl
idydosti
a pohany,
kteří toužili poznati cestu. Nejprve ho navštívili Zi
dé a přišli v dosti velkém počtu. „I vykládal jim, vy
dávaje svědectví o království Božím a snaže se od
rána do večera přesvědčiti je o Ježíši jak ze zákona
Mojžíšova, tak z proroků. A někteří uvěřili tomu, co
pravil, jiní však nevěřili. Jsouce pak mezi sebou ne
svorni, odcházeli.“ Pavel si byl jist svým neúspě
chem, ale nešetřil jich. Jako hřeb vrazil do jejich
tvrdých lebek proroctví Isajášovo:
„Jdi k lidu tomuto a řekni: Ušima budete poslou
chati, a nesrozumíte a hledíce, budete se dívati a
neuvidíte.“
A k tomuto proroctví připojil zároveň naději:
„Budiž vám tedy známo, že pohanům byla poslá
na tato spása Boží a ti budou slyšeti.“
Slyšeli pohané mluviti Pavla? Některé věty v epi
štolách to dávají tušiti:
„Chci však, bratři, abyste věděli, že postavení mo
je vyšlo spíše na prospěch evangelia, takže okovy
moje staly se v Kristu zjevny mezi celou stráží“ a
všemi ostatními a že většina bratrů důvěřujíc v Pá
nu mým okovům, větší měrou se osměluje mluviti
beze strachu slovo Boží.“-"

Stačilo, když Pavel ukázal svá zápěstí, zraněná ře
tězy. Toto kázání povzbudilo u vlažných vůli, aby
šířili víru. V Římě nebylo do té doby mučedníků.
8) Domněnka, která. tento byt staví na místo kostela S. Ma
ria ln via lata, dnes odpadá. (Viz Marucci, sv. I., str. 12.)
*) Chce říci v ležení pretoriánů. Výklad slova praetorium
slovem soudní dvůr by byl svůdný, ale toto slovo nemělo nl
kdy toho smyslu.
15)Filip. I, 12—14.
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Ale Pavel již probouzel touhu po mučednické smrti.
Nebyli-li křesťané až dotud pronásledováni, měli
přece pověst podezřelých. Pomponia Graecina, ma
trona ze znamenité rodiny, byla V roce 57 obžalová
na pro „cizí pověru“.“ Byla křesťankou a tato nová
pověra byla posuzována jako škodlivá.7 Římané si
uvědomovali, že náboženství, vyšlé ze židovství, se
s ním nemůže zaměňovati; vylučovalo všechny bohy
& uznávalo jen jediného Boha a bylo nebezpečné
Césarovi i státu. Nedůvěřovali křesťanům pro je
jich kajícný život, který mlčky odsuzoval pohanské
hanebnosti.
Můžeme si pak velice snadno představiti, jak Pa
vel zavrhoval Rím za dob Nerona v letech 59 a ná
sledujících.
Císař dal usmrtiti svoji matku. Cynismus jeho
ohavnosti se stával čímsi obludným. Život bohatých
se podobal chmurné frašce, končící a znovu počína
jící jako Trimalchionův hodokvas v tom okamžiku,
kdy služebnictvo, natažené v kalužích vína, chrápe
u nohou hostů, kteří rovněž všichni usnuli. Světla
dohasínají; do sálu vstupují dva Syřané, aby odci
zili ještě zbylé plné láhve; převrhnou stoly„ padající
pohár poraní služebnou do hlavy a ta vykřikne. Vši
chni se probudí a počnou znovu píti.
Ohyzdnost této společnosti by se dala nejlépe vy
stihnouti obrazem ryby,s kterou Juvenal viděl „vy
krmenu nečistotou kanálu, jímž se obyčejně prodí
rala až ke stoce suburrské.“
Ukrutnost byla větší než hýřivost a jiné neřesti.
Římská dáma, která prohlížela vzory nových šatů,
pro pobavení dávala při tom rozdírati otroky biči a
metlami. Nero, můžeme-li věřiti Suetoniovi, měl
v úmyslu vydati živé oběti Egypťanu, který jedl rád
syrové maso.
0) Tacitus, Annales XIII, 32.
7) Suetonius, Nero, 16.
8) Satyry V.
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Říše byla strojem na drcení lidí. Ale za tyranstvím
se skrývala nečistá bázeň. Podlézavost senátu sotva
zakrývala nenávist patriciů proti vládě vojenské de
magogie, za níž jejich majetek a jejich životy byly
vystaveny svévoli udavačství. Řím sice barbary
držel za vlasy, ovšem jen ony barbary, kterých jeho
ozbrojená ruka mohla dosáhnouti, cítil však, že je
jich nesčíslné a nezkrocené davy hučí vyhrůžně za
jeho zády.
Nalezneme v Pavlových listech stopy dojmů, které
asi doléhaly na jeho duši, když patřil na císařské
orgie? Petr ve své prvé epištole“ a Jan ve Zjevení
nazývá Řím Babylonem. Když Pavel psal Filipen
ským,10omezuje se na narážku o zkaženosti zvrhlé
ho věku:
„Abyste byli bez úhony & čisti, neposkvrněnými
dítkami Božími uprostřed pokolení nešlechetného &
převráceného, mezi nimiž se jevíte jako světla na
světě, chovajíce slovo života.“
A ke konci opatrně naznačuje, v jakém okolí při
nesl plody jeho apoštolát:
„Pozdravují vás všichni věřící, zvláště ti, kteří jsou
z domu císařova“
Tehdy bylo pronásledování ještě nejasnou vyhrůž
kou. Pavel doufal, že ho soudní dvůr Césarův osvo
bodí. Měl jiné věci na práci, než souditi svého soudce.
To vzal Bůh na sebe.
Zdá se, že v této době nebyli pouze pohané příči
nou smutku apoštolů. I mezi věřícími nalezl nepřá

telskou a žárlivou stranu.
„Druzí ze sobectví zvěstují Krista. z pohnutky ni
koli čisté, domnívajíce se, že mým okovům způsobí
soužení.““
Toto nepřátelství mu zajisté působilo bolest, sice by
se nebyl o něm zmiňoval. Nechtěl se však jím dáti
“) Petr I. epišt. V, 13.
10)Filip. I, 15—16.
11) Filip. I, 17.

„
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zmásti. Dalo mu příležitost, aby pokořil svoji osobu.
Podivuhodné přání zatlačiti sebe do pozadí mu
vnuklo tuto úvahu:
„Co z toho? Jen když každým způsobem, ať pod
záminkou, ať opravdově zvěstuje se Kristus. A z to
ho se raduji.“"—'

Od koho vycházela ta protivenství, jimiž trpěl?
Není pochyby, že křesťané ze Židů nebyli úplně ne
vinni. Je též možno, že křesťané, kteří byli v Církvi
již dlouhou dobu, pohlíželi zasmušile na velkou Pa
vlovu převahu. Měl ve své minulosti mnoho duchov
ních předností, mnoho dobrodružství, mnoho vítěz
ství. A jeho řetězy mu pletly jakousi korunu. Jeho

nadšení, jeho prudkost ohromovaly opatrnost sta
rých Římanů. Shromažďoval kolem sebe a vedl na
dšené učeníky: Timothea, Aristarcha, Tychika, Jana
Marka, Lukáše „milého lékaře“ a ještě jiné, které
získal. Někteří zlomyslní lidé považovali jejich sku
pinu za nějakou zvláštní církev uprostřed církve již
stávající a vzkvétající.
Přes tato protivenství, čím déle dlel Pavel v Rí

mě, tím lépe chápal, že povolání Boží mělo pro něho
tak jako pro Petra nezměrný význam v budoucnosti.
Řím bude hlavou křesťanstva, celého křesťanského
světa, jako byl hlavou říše, jako Kristus byl hlavou
své Církve.
Přes to však pohlížel s láskou k církvím v Orientu,
které byly jeho dílem nebo dílem jeho bezprostřed
ních učedníků. Na jejich svaté přejde odkaz jeho in
spirovaného učení.
Církve tyto velmi potřebovaly býti utvrzeny na
cestě. Působilo na ně mnoho zvráceností. Především
židovský kvas, který nebylo možno zahladiti.
„Chraňte se těch psů, chraňte se těch špatných
dělníků, chraňte se té seřízky,“ volá k nim apoštol.
„Neboť obřízkou jsme my, kteří Sloužíme duchem
12) Filip. I, 18.
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VIVO
Bohu a honosíme se v Kristu Jez1s1a
neskládáme

důvěry své v těle.“13

Zidovská propaganda se snažila pouze vnutiti
skutky mojžíšského zákona. Mezi vzdělanými Židy
byla rozšířena gnose, vyšší náboženská věda, směs
podání rabínského, orientální theosofie a řeckých
idei. Jaká asi byla, vidíme nejasně z Filona &ze slov,
jimiž apoštol bojuje proti ní. Učila jako dogma stě
hování duší 2 hvězdy na hvězdu a pohyby hvězd prý
řídí náš osud.“ Zdá se, že se do křesťanské prakse
snažil vlouditi se asketismus essenského původu.
To vedlo k neblahému omylu: Jsme čísti, jsme do
konalí, dobro je v nás. Jest proto marné lopotiti se,
abychom ho dosáhli.
Proto Pavel s celým důrazem praví křesťanům
v Orientu:
„Milostí totiž jste spasení skrze víru — a to ni
koli ze sebe, Boží jest to dar.“15
A dává sebe za příklad svým milovaným Filipen
ským:

nm!

„Ne, že bych toho byl dosáhl aneb již dokonalý byl,
nýbrž usilují, abych též uchvátil, ježto jsem také byl
uchvácen od Ježíše Krista.“
Nikdy se tak výrazně nedovolával podstatného ta
jemství: Kristus a jeho Církev jsou jedno jako hlava
a údy; chceme-li my údové míti život, musíme jej
obdržeti od hlavy, žíti skrze ní, s ní a v ní.
Obě epištoly k Efeským“ i ke Kolossenským jsou
plny tohoto vznešeného „zjevení“. Nikdy nedosáhla
Pavlova výmluvnost této metafysické nádhery a
plnosti. Podobá se paladinům legend, kteří proklávše
draka, zmocňují se v jeho doupěti neznámého pokla
13)Filipen. III, 2—3.

“) Viz Toussaint, Commentaire de l' Epitre aux Colosslens.
15)Efes. II, 8.

") Dnes se všeobecně připouští, že epištola řečená Efeským
náležela církvi v Laodlcii. (Viz v předmluvě P. Vostéa k jeho
komentáři důvody, které vysvětlují, proč byla Laodicie na
hrazena Efesem.)
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du. Zatím co bojuje proti bludu, zároveň vynáší na
světlo pravdy, které bychom považovali za nedosaži
telné. Rád je podává v alegoriích &v obrazech. Vidí
živé kameny stavby, podpořené úhelným kamenem,
oním, který spojuje obě zdi (Izrael a pohany), jak
rostou v „chrám svatý v Pánu“. Toto podobenství,
vzpomínka na chrám, bylo jasné především Židům.
Ale pohané obeznalí s gymnasiem chápali lépe toto
srovnání: „Z něho celé tělo, jsouc spojováno & sva
zováno každým kloubem služebným, podle působi
vosti v míře jednoho každého údu, bere vzrůst svůj
ke vzdělání svému v lásce.“17

Mystik vystupuje od obrazu k vrcholu čisté ideje,
až k intelektuálnímu vidění podstaty. V zajetí, v ho
dinách osamělosti se Pavel se vší zralosti své víry po
vznášel k nevýslovným rozjímáním a zachoval je
v zářící a hluboké řeči, v téže řeči, jaká ozáří celé

Evangelium Janovo, i když Pavel nemluví jako Jan

0 Slově. Věděl, že Kolossenštím jsou znepokojováni
gnóstickými bludy o vztazích Boha a světa, i vysvět
luje jim pravou podstatu Prostředníka.
„On jest obraz Boha neviditelného, prvorozenec
nade všecko tvorstvo. Neboť v něm bylo stvořeno
všecko na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, bud'
že jsou to trůnové nebo panstva, nebo knížetstva ne
bo mocnosti; všecko jest stvořeno skrze něho a pro
něho. On jest přede vším a všecko v něm stojí.“
Propastí, v níž se ztrácel, byl zázrak té Všemo
houcnosti Boží, která se dovršila v úplně slabosti.
Dokonáním velikosti v Bohu mělo býti to, že shle
dán jako člověk, ponížil sebe sama, stav se posluš
ným až k smrti a to k smrti kříže. Proto také
Bůh povýšil ho a dal mu jméno, které jest nad vše
cko jméno, aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré
koleno nebešťanů, pozemšťanů i těch, kteří jsou
17)Efeským

IV, 16.

18)Město Kolossea v údolí Lyku ve Frygii obdrželo Evan
gelium z úst Epafrových, který byl učedníkem Pavlovým.
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v podsvětí a aby každý jazyk vyznal, že Pánem jest
Ježíš Kristus ke slávě Boha Otce.“"
Jak pokoření z toho, že se učinil služebníkem, že
„se stal hříchem“, zvětšilo slávu Boží? Pavel věděl
dobře, že takové tajemství rozluští, až bude vysvo
bozen „z těla smrti“. Proto nabýval plnějšího pozná
ní z jistoty: „Pro mne je umříti zisk.“
A přece, když rozvažoval před římským rozhodčím
soudem dvojí možnost: bud' že bude osvobozen nebo
odsouzen na smrt, odehrával se v jeho nitru vzneše
ný boj, s nímž se svěřuje Filipenským:
„Maje tužbu odebrati se a býti s Kristem, — to
mnohem lepší pro mne, avšak zůstati v těle jest po
třebnější pro vás. A to důvěřuje vím, že zůstanu a
pobudu pro vás všecky k vašemu prospěchu a k ra
dosti ve víře, aby chlouba vaše se rozhojnila v Kristu
Ježíši na mně mým opětným příchodem k vám.“
Podivuhodná rovnováha mystického pokoje, toho
pokoje, „kterýž převyšuje všecko pomyšlení“!'-" Ať
očekává cokoli, Svatý je vždy v radosti! Chuť pro
dloužiti pozemský život byla by u každého jiného
zcela lidskou. Pavel ji činí božskou, činí ji obětí, sta
věje naději dobra bez konce nad své přechodné dílo.
Předvídá, že jeho soudcové ho nechají ještě žíti; je
to zkouška pro jeho touhu a jeho bratři ho potřebují
ještě. Praví: „Nýbrž bycht' i proléván byl nad obě
továním a přisluhováním víry vaší, budu se radovati,
& to s vámi všemi radovat se budu.“22
Až potud budou jeho řetězy příkladem, silou a slá
vou všech, kteří věří.
„Vyplňuji na svém těle to, co zůstává z útrap
Kristových pro jeho tělo, kterým jest církev.“'-'='Trpí,
aby uspíšil dokonalost nesmrtelného těla, která do
") Filip. II, 7—--11.
20)Filip. I, 23—26.
21) Filip. IV, 7.
22)Filip. II, 17.
23) Koloss. I, 24.
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sáhne své plnosti, až všichni vyvolení vstoupí ve slá
vu Svatých. To, co trpí, jest mystické pokračování
utrpení Páně. Jako Kristus získal svým smrtelným
zápasem spásu světu, Pavel získává svým bratřím
pro zásluhy Kristovy vzrůst v horlivosti, v milostí,
v pokoji a v radosti.
I ve hmotném smyslu získává tajemství Evangelia
působivější autoritu, poněvadž Pavel koná své poslá
ní v řetězech.“ Připojení k prudkému boji, který
prodělává, jsou tím věřící ve své víře upevnění &
přejí si trpěti jako on a s ním.
Ostatně Pavel jim nedodává odvahy pouze svými
dopisy, posílá k nim posly. Tito vypravují v církvích,
co Pavel dělá v Římě, co u něho viděli, a přinášejí
také apoštolovi zprávy o všech církvích.
Svatým v Efesu (neb Laodicii) poslal Tychika;
pro Filipenské vyhlédl Timothea, který se s ním uči
nil služebníkem Evangelia, „neboť jako dítko otci
sloužil se mnou v evangelíu“.25 „Nemám totiž niko
ho stejně smýšlejícího,“ svěřuje Pavel svým přáte—
lům, „jenž by se upřímně staral o vaše věci; neboť
všichni hledají věcí svých, a ne těch, které jsou Je
žíše Krista.“
Nyní svěřuje své psaní Epafroditovi, který byl
Filipenskými poslán do Říma a přinesl vzácnou pod
poru. Vězeň ji obdržel jako „vůni líbeznou, obět' pří
jemnou a milou Bohu“.26Umí se spokojiti vším, v ne
dostatku jako v hojnosti. Cítí však dobrotivost toho
to daru & kromě toho je dar ten ještě znamením,
že u Filipenských milost nese ovoce. Epafrodit one
mocněl na smrt. Bůh se však nad ním smiloval, a
jak Pavel praví prostomyslně, nejen nad ním,
„nýbrž i nade mnou, abych neměl zármutku na zá
rmutek“.27 Nyní nastoupí posel zpáteční cestu; jeho
=") Efes.
25) Filip.
26) Filip.
27) Filip.
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VI, 20.
II, 22.
IV, 18.
II, 27.

netrpělivost, aby se mohl vrátiti, jest plna stesku.
Taktéž Aristarchus, věrný Pavlův společník, opouš
tí Řím, aby šel jménem Pavlovým potěšiti Kolossen
ské a vezme s sebou Onesima, „milého bratra“, ono
ho uprchlého otroka, jehož příběh známe z listu Fi
lemonovi.
Filemon, Apfia, jeho žena, a Archippus byli ko
lossenští křesťané, vlivní lidé, neboť církev se shro
mažďovala v jejich domě. Onesimus, otrok Filemo—
nův, okradl svého pána, uprchl a skryl se v Římě.
Prostřednictvím Epafrase poznal Pavla, který ho
obrátil ke křesťanství. A apoštol, posílaje ho zpět
k jeho pánovi, napsal mu několik řádků, v nichž úpl
ně vylévá své svaté srdce.
„Proto, ačkoli mám v Kristu plnou svobodu při
kazovat tobě, co náleží, přece pro lásku raději pro
sím; jsa takový, jako Pavel stařec, nyní pak i vě
zeň Ježíše Krista, prosím tě za svého syna, jehož
jsem zplodil v okovech, Onesima, jenž někdy byl ti
neužitečný,“—'B
nyní však tobě i mně jest užitečný, je

hož ti zase posílám. Ty ho přijmi jako mé srdce. Rád
bych ho byl podržel u sebe, aby místo tebe posluho
val mi v okovech pro evangelium." Avšak bez tvého
souhlasu nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek
tvůj nebyl jako z přinuceni, nýbrž dobrovolný.
Snad proto odešel od tebe na krátký čas, abys
ho obdržel na věky, ne již jako otroka, nýbrž více než
otroka, jako bratra milého, zvláště mně, a čím více
tobě i v těle i v Pánu. Máš-li mne tedy za účastníka,
přijmiž ho jako mne; jestli ti v něčem ublížil, aneb
dlužen je, přičti to mně. Já Pavel píši to svojí rukou,
já to zaplatím; ať nedím tobě, neboť mi dlužen jsi
i sebe sama. Ano, bratře, ať mám z tebe ten užitek
v Pánu; občerstvi mé srdce v Kristu. Důvěřuje v tvo
ji poslušnost, píši ti, věda, že učiníš i nad to, co pra
28)Pavel si zahrává se slovem Onesimus, které znamená.
užitečný, výnosný.
2")Chtěl říci: v okovech, které nosím pro Evangelium.
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vím. Zároveň však připrav mi pohostinství, neboť
doufám, že modlitbami vašimi budu vám darován.
Pozdravuje tě Epafras (můj spoluvězeň v Kristu Je
žíši), Marek, Aristarchus, Demas a Lukáš, spolu
pracovníci moji.
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s duchem
vaším!“
Autorita, něha, zamlouvající se sdílnost, veselost,
něžnost, veliká láska činí z tohoto listu jedinečné
mistrovské dílo. Kdybychom znali Pavla pouze po
dle této jediné stránky, měli bychom o jeho duši a
o jeho geniu nejvznešenější představu.
Nalézá vždy ve vztazích pána k otroku láskyplné
rozluštění, které by bylo proměnilo ohavný pohan
ský svět v ráj, kdyby se byl podle něho zařídil.
V tehdejší společnosti se objevovaly ušlechtilé po
kusy o zlepšení postavení otroků. V roce 58 byl vy
hlášen zákon, předpisující policejnímu prefektu v Rí
mě a vladařům v provinciích, aby přijímali žaloby
otroků, dokáží-li svým pánům nespravedlivé nebo
kruté jednání.
V roce 61, kdy Pavlův proces byl snad ještě ne
rozhodnut, byl římský prefekt Pedanius Secundus za
vražděn svým otrokem. Podle starého zvyku všichni
otroci jeho domu měli býti odsouzeni k smrti. Bylo
jich čtyři sta. Jistý počet senátorů se chtěl postaviti

groti
tétozvítězila
hromadné
popravě.
strana
starých
ímanů
a rozhodla,
abyAle
čtyři
sta mladých
i starých žen a mužů zemřelo na šibenici na kříži.
Aby zabránil jejich popravě, rozhořčený lid se ozbro
jil kameny a pochodněmi. Nero byl nucen chrániti
ulici, kterou měli býti odsouzenci vedení, dvojřadím
vojska.30

Někteří filosofové — stoikové — theoreticky po
pírali lidskou nerovnost otroků.
Počali se diviti tomu, že člověk může býti věci ji
ného člověka.
80)Tacitus: Annales XIV, 42—45.
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Epiktet, který dlouho byl otrokem Epafroditovým,
jehož Nero osvobodil, prohlásil v mravoučném tónu,
který byl této filosofické sektě vlastní: „Chce-li býti
člověk svoboden, pak nechť si nepřeje ani nevyhýbá
žádné věcí, kterou by se stal závislým na druhých.
Jinak se stává neodvratně otrokem.“31
Seneka napomínal Lucilia, aby přátelsky žil se
svými otroky a aby jedl s nimi pohromadě.
„Jsou to otroci! Ne, jsou to lidé. Otroci! Ne, ale
přátelé nižšího stavu, druzi ve služebnosti, když po
mníš, že osud vládne stejně tebou jako jimi . . . Ten,
jehož nazýváš otrokem, se narodil jako ty, týmž
způsobem, raduje se z týchž nebes, dýchá, žije a umí

rá jako ty... Tys dnes svoboden; můžeš se však
státi otrokem a tvým pánem se může státi tvůj bý
valý otrok . .. Mnohý je otrokem, může však míti

duši svobodného člověka. Kdo není otrokem? Jeden
z nás otročí prostopášnostem, jiný ctižádostivosti a
jiný zase vlastního stínu se bojí.“32
Seneka se přes to hájil, že nechce osvoboditi otro
ků. On naopak tvrdil, že dobrý pán má naději, že si
ho budou i vážit. Vlastní zájem pána mu velí, aby byl
k otrokům laskavým.
Svatý Pavel směřuje k přesnějšímu závěru, neboť
on jej opírá o božskou skutečnost a o základ víry.
Neboť poučoval Galatské:33 „Tu není žida, ani po
hana, není otroka ani svobodníka . .. neboť všichni
jste jeden v Kristu Ježíši.“
Ježíš sám přijal způsobu nevolníka. Od toho oka
mžiku, kdy je člověk pokřtěn, stává se bratrem. Jak
by mohl býti před Bohem něčím menším než ten,
jehož nazývá svým Pánem? Tím ovšem není řečeno,
že se otroci mají domáhat osvobození.
„Byl jsi povolán jako otrok? Nedbej toho, nýbrž
spíše zůstaň, i když můžeš nabýti svobody. Neboť
31) Rukověť, XIV, 2.
32) Listy 47.
33)Galat. III, 28.
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otrok povolaný v Pánu jest osvobozenec Páně, po—
dobně povolaný svobodník jest otrok Kristův.“
Uvažuje také o poměru pánů a služebníků ve smys
lu praktickém. Žádá, aby tito poslouchali svých pá
nů, nikoli „na oko“, ale s upřímnosti a bázní jako
samého Krista. Pány pak napomí-ná k mírnosti a
k laskavostí:
„Upouštějte od hrozeb u vědomí, že jejich i váš
Pán jest v nebesích a že není u něho strannostif'“
Dříve než poznal Onesima, oblíbil si Pavel jiného
otroka, jistého Amplia nebo Ampliata, jehož jméno
uvádí ke konci epištoly k Římanům. Ampliatus —
alespoň můžeme věřiti, že to je on35— byl pohřben
v kapli na hřbitově Domitillině; bylo by nesnadno
uvěřiti, že otrok nalezl místo mezi mrtvými vzneše
né rodiny, kdyby to nebylo z úcty ke svatému Pa
vlovi.
Od té doby, co byl Pavel vězněn, cítil se býti da
leko bližším těm, kteří byli nazýváni „otroky“. A což
neměl jako mnozí z nich prokvětlá ramena jizvami
od metel?
Nicméně jeho zajetí nikterak nebylo na překážku
svobodnému šíření Evangelia. Mohlo by se docela
říci, že v okovech jeho sebevědomí ještě vzrostlo.
Jeho poslové odcházeli a přicházeli od východu i od
západu. Jeho slovo nepřestalo obíhati mezi všemi
národy. Čím více se zdála býti moc Ducha spoutána,
tím více rostla síla jeho mohutného vývoje. Pavlovy
okovy stejně jako Petrovy vyznačují duchovní moc
Církve, která délkou věků stále vzrůstala, kdykoliv
jí chtěla Šelma činiti násilí, kdykoli chtěla ji umlčeti
anebo vyhladiti.

3*) Efes. VI, 5—10.

35)Viz Marucci: Archeologie chrétienne, sv. I., str. 13.
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XX.

MUČEDNÍK.

Ona dvě léta, která Pavel ztrávil v Římě jako vo
jenský zajatec, jsou posledním dějstvím jeho života,
o němž máme jasné zprávy. Kniha Skutků apoštol
ských nevede nás dále. Není pravděpodobno, že by
spisovatel úmyslně1 zamlčel odsouzení a smrt apo
štolovu, události tak všeobecně známé, jejichž ozvě
na byla tak bezprostřední a tak ohromná v celém
křesťanstvu. Jiné důvody, které nám unikají, byly
asi příčinou náhlého ukončení těchto zpráv.
Další život Pavlův upadá v úplnou nejasnost. Čas
od času zaznívá k nám jeho hlas. Ale jest pro nás
nesnadno sledovati jeho další běh života. Epištola
k Filippenským oznamuje nadějným tónem brzkou
návštěvu jeho v Macedonii.2 Pavel doufal ve šťastné
zakončení svého procesu. Epištoly k Timotheovi, ja
kož i list Titovi byly by nevysvětlitelné, kdyby nebyl
býval skutečně osvobozen a propuštěn.
První list k Timotheovi3 ukazuje na to, že jest na
cestě do Macedonie; žádá, aby jeho žák ho očeká
val v Efesu, kde se s ním hodlá sejíti. V druhém
listě' vzpomíná —na to, že zanechal Trofima chu
ravého v Milétu. V listě Titovi pak nám sděluje,5 že
ho zanechal na Krétě, „abys spravil nedostatky a
1) To jest posledni hloupé a úmyslné zamlčeni, které Loisy
přičítá. chytrému „upravovateli“.
2) Fil. I, 26.
3) I. Tim. I, 3.
*) II. Tim. IV, 20.
5) Tit. I, 5.
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ustanovil po městech duchovní, jak jsem ti byl na

řídil.“

Podle toho Pavel se vrátil po svém osvobozeni na
vštívit církev v Acháji, Macedonii a v Asii. Zřídil mi
sie na Krétě a ustanovil Tita, aby jeho dílo dobře
opatřil a zajistil.
Pokud se týče cesty do Španěl, tak určitě za
mýšlené, jest nutno se otázati, mohl-li ji uskutečnit
a ve které době? Ze svědectví Klementa římského
poznáváme, že Pavel „dosáhl hranic západu“, a tato
slova, ač znějí velice neurčitě, nemohou se týkati
Říma, ale spíše Španěl, nejzazšího bodu, k němuž
tento hlasatel směřoval, aby ho dosáhl dříve, než
předstoupí před Soudce a promluví k němu: „Celá
země slyšela tvé jméno! 0 přijdi nyní, Panel“ Nic
nám však blíže neudává dobu a okolnosti této jeho
výzkumné cesty.
Spadá do té doby, že Pavel pojme záměr nebo
vnukne někomu myšlenku psáti epištolu k Židům?
Vykladatelé Písma vyslovili o tomto tajuplném
textu nekonečnou řadu domněnek. Neobsahuje na
začátku pozdravení, ani zmínky o Pavlových prů
vodčích, kromě zmínky o Timotheovi, o němž zcela

suše praví:
„Věztež, že náš bratr Timotheus jest propuštěn,
s ním vás uvidím . . . Pozdravují vás bratři z Italie“
Pavel sám, jak se zdá, by nebyl o něm tak mluvil,
o něm, jehož miloval jako „svého milého syna

u víře“.
Základ listu je podle učení, v něm obsaženého,
paulinský. Nalézáme v něm při čtení theologické

výrazy a metafory v jeho dopisech obvyklé: „Stali
jste se potřební mléka, a ne pokrmu tuhého“. .. Ne
boť zákon nepřivedl k dokonalosti ničeho . .. Spra
vedlivý pak můj živ jest z víry . . .“
.) Tento, snad Pavlem vytvořený obraz, stal se majetkem
všeobecným, jak to dokazuje slavné místo z I. epištoly Pet
rovy II, 2.
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Určité věty, určité úryvky mají onen nervosní a
zhuštěný ráz, který je vlastní apoštolově řeči:
„Bez vylití krve není odpuštění . . . Dosud jste ne
odporovali až do krve . .. Hrozné jest upadnouti
v ruce Boha živého...“ A zejména podivuhodný
obrat o slovech prorockých: „Neboť živé jest slovo
Boží a účinné a říznější nad každý meč dvojbřitký;
proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů
i mozku.“
Ale nádherný a nadbytečný majestát celku zdá
se býti cizí Pavlovu slovu. Řekli bychom: Demosthe
nova stránka, rozšířená Isokratem. Pavel dovedl
zřejmě přizpůsobiti posluchačstvu svůj způsob výra
zu. Přes to cítíme zde jinou ruku než jeho. Obsáhlá
stať o víře (kap. XI.) s dlouhým vypočítávánim bib
lických příkladů, které autor hromadí, aby provedl
důkaz prosté pravdy, prozrazuje rhetora; zdá se, že
dílo to bylo napsáno některým z učedníků Pavlových
nebo člověkem, který stál pod blízkým vlivem7 Pa
vlovým, který byl svým původem Zidem, avšak byl
vyučen způsobům řecké výmluvnosti.
Obrací se v listě na palestinské církve, které byly
souženy velikými nepokoji, předcházejícími velké po
vstání Judeje. Nikdy tak silně nezmítalo palestin
skými křesťany pokušení uvésti opět Církev pode jho
mojžíšského zákona. Kolem nich se jitřila zuřivost
židovského fanatismu. Křesťanům bude dáno na vy
branou: bud' následovati národ v jeho odboji vůči
cizincům, totiž státi se opět Zidy ve všem i v jejich
zběsilosti, nebo jíti do vyhnanství (což učinili ke své
spáse, když se vzdálili do Pelly).
Autor epištoly je napomíná, aby vytrvali ve své
víře. Uvádí jim přirovnání mezi židovským velekně
zem, osobou to nedokonalou a pomíjející, a velekně
zem Ježíšem Kristem. Kristus je nutný prostředník,
věčný kněz. Velekněžská velebnost oduševňuje tyto
7) Podání uvádí Barnabáše (Viz Prat, Théologie de saint
Paul, sv. I, str. 497—506.)
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úvahy. Ale jejich jasnost dává pronikati pocitům,
k nimž asi rozněcovalo křesťany Italie jejich očeká
vání mučednictví.
„Dosud jste neodporovali až do krve.“ My, napo
vídá Pavel, my víme již, co to znamená trpětí pro
království Boží.
Vzpomínka na utrpení, která musili podstoupíti
předchůdcové Evangelia, proroci Ukřižovaného, zna
mená něco jiného než pouhé řečněni:
„Byli kamenováni, rozřezáni, mučením zkušení,
mečem usmrcení; chodili v skopovicích, v kožich ko
zích, trpíce nedostatek, jsouce souženi a trápení; oni,
jichž svět nebyl hoden, bloudili v pustinách a v ho
rách a v jeskyních i v rozsedlinách zemských.“
Jisté protiklady konečně zaznívají zde jako vý
křik vznešeného odříkání se, s čistě paulínským pří
zvukem:
„Neboť nemáme zde města zůstávajícího, nýbrž
vyhledáváme toho budoucího“9
Nikdo více než Pavel neputoval jako kočovník po
tomto světě; ale on směřuje při tom k nebeskému
domovu, který zde na zemi připravoval. Jaké po
zemské místo mohlo ještě připoutati naděje křesťa
nů? Jerusalem a chrám byly blízké zaníknutí, Rím,
který se nazýval věčným, byl v tu dobu ze tří čtvr
tín zničen požárem.
Dne 19. června roku 64 skladiště oleje, která byla
na úpatí velkého cirku, byla zachvácena požárem,
následkem čehož celý střed Říma kolem Palatinu
shořel během šesti dnů. Ze čtrnácti čtvrtí města
bylo tehdy zničeno deset.
Kde byl Pavel, když zvěst o této zkáze se šířila po
všech silnicích říše? Viděl v tom beze vší pochyby
znamení; tento požár byl zvěstovatelem požáru svě
ta, který obnoví zemi i nebesa.
a) Zíd. XI, 37—39.
“) Zid. XIII, 14.
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Očekávaje „onen den“,10 pokračoval v boji proti
bludům; posiloval v církvích zařízení, která byla
vhodná k tomu, aby zabránila zbytečným hádkám,
nepořádku a bludařství.
Dvě epištoly k Timotheovi, jakož i list Titovi uka
zují jej zápasícího, vždy pevného, ano i v mnohých
okamžicích drsného, ale vždy klidného & umírněné
ho, jako člověka, který jest již blizek světlu bez
jakéhokoli stínu.
Ani v jediném okamžiku nepociťoval chabosti vůči
judaizantům :
„Chtějí býti učiteli zákona, ač nerozumějí ani to
mu, co praví, ani tomu, co tvrdí...“" „Neboť jest
mnoho neposlušníků, tlachalů a podvodníků, zvláště
takových, kteří jsou z obřízky . .. Neboť podvracují
celé domy, učíce věcem nepříslušným pro mrzký zisk,
zabývajíce se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří
se odvracejí od pravdy.“"-'
Mnozí z nich mluví nesmysly, jako Hymeneus &
Filetus, které musil vyobcovati.13 Podle jejich řeči
není zmrtvýchvstání, poněvadž je již uskutečněno
mravně ve křtu. Někteří zavrhují sňatek, neústupné
dále tvrdí, že je rozdil mezi čistou a nečistou po
travou, chtějí omeziti zbožnost na skutky tělesného
sebemrtvení. Nebo učí Evangeliu jinak než apoštol.
Jakmile pravda projde jejich ústy, nabývá jiné tvář
nosti. Ale při tom hlavně hledí k tomu, aby se obo
hatili:
„Neboť kořenem všeho zla jest chtivost pe
něz.“"
Pavel zřel všechny tyto zvrácenosti, které mohly
už v prvním růstu oslabiti i nejsvětější duchovní spo
lečnosti. On docela i předvídal následky všeho toho,
10)II. Tim. I, 18 a II. Petr III, 7.
") I. Tim. I. 7.
1?) Tit. I, 10—15.
13)I. Tim. I, 20; II. Tim. II, 17—18.
11')I. Tim. VI, 20.
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věděl, že lidé naplnění vlastní moudrostí budou „po
stupovati vždy k většímu stupni bezbožnosti“.m
Aby potíral tyto nesváry, jež lze nalézti v každém
lidském shromáždění, hlásá dva prostředky: věrnost
zásadám Evangelia a stálé duchovní vedení, sic ještě
prosté, bez mnoha hierarchických stupňů, ale
vzorné.
Hlavou církví od něho založených je apoštol sám.
Nepřipouští, aby se někdo protivil jeho autoritě, ne
boť on ji má z vůle samého Pána a z vůle prvních
apoštolů.
Zmocňuje na určitou dobu Timothea, Tita i jiné,
když jim dává rozkaz navštíviti jednotlivé církve.
Ukládá jim, aby v každém městě zřídili starší nebo
biskupy, muže osvědčené v životě ctnostném, lnoucí
ke zdravému učení. Starší budou míti po ruce jáhny
a vdovy. Takto bude víra všech ochráněna a každé
církvi budou státi v čele vůdcové, kteří přijali Du
cha svatého a sdílejí ho pak s ostatními.
V době mezi první a druhou epištolou Timotheo—
vi započalo v Římě velké pronásledování křesťanů.
Klement římský naznačuje velmi zdrželivými slovy,
jací nepřátelé křesťanů byli původci pronásledování.
„Ze žárlivosti byli pronásledováni lidé, kteří byli
sloupy církve a byli potírání až k smrti.“15
Při požáru Říma byly ušetřeny domy před branou
Kapenskou a čtvrť Trastevere. Požár vznikl neda
leko židovských uliček, ale nezachvátil jich.
Pověst, která vznikla v lidu, obvinila asi Izraelity,
že chtěli zničiti Řím a pomstíti tak své bratry v Ju
deji, kteří byli vladaři římskými násilně vyssáváni.
Tato zpráva pudila lid k odvetě. Aby tomu zabránili
a aby zároveň obrátili veřejně hlásanou pomstu proti
křesťanům, rozšířili Židé pověst, že žháři jsou učed
níci ukřižovaného Ježíše. V okolí Neronově, Poppea
a židovští herci hleděli ještě přiostřit císařovo ne
15)II. Tim. II, 16.

") Klement římský: List ke Korinth., kap. V.
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přátelství. Upozorňovali ho, že jeho dům je naplněn
křesťanskými otroky, písaři, propuštěnci a dů
stojníky.
Všichni tito lidé se jen zdají býti věrnými služeb
níky, připravují však skr ě nejohavnějši zločiny.
Zničili ohněm téměř celý ím i císař se stane dříve
nebo později jejich obětí.
Křesťané — jak by to Nero nevěděl? — nenáviděli
lidské pokolení.“7 Odsuzovali radosti, které příroda
skýtá člověku; svědkové pozorovali v jejich tajných
shromážděních nevyslovitelné ohavnosti. Ale hlavně
se modlili k buřiči, který byl ukřižován. Vzdorovali
nařízením, která byla vydána proti cizím pověrám.
Odpírali božským panovníkům pocty, jak to porou
čejí zákony.
Nevíme, byl-li Nero vinen, že ve starém městě
prodloužil trvání požáru — jeho snem bylo zbudova
ti nový Řím — ale jisto je, že zlo, které vyvrcholilo
při tomto požáru, učinilo ho neoblíbeným; proto si
pospíšil, aby využil rozšířeného podezření proti křes
ťanům. Učinil tak svým způsobem: hodně divadelně
a ukrutně. Tertullián připisuje mu slovo, které od
povídá jeho povaze:m
„Christiani non si'nt“ - Nechť jsou křesťané zničení.
Vydal proti nim edikt? Po hromadném zatýkání
nastalo mučení a lidé byli bez všelikého soudu tý
rání, jen na pouhé udání nebo když vyznali, že jsou
křesťany. I když snížíme ono „obrovské množství“
lidí, kteří podle Tacita byli umučení, na několik tisíc
věřících, přece tímto jednáním dosáhl Nero hleda
ného výsledku; událost vzbudila veliký rozruch. Luza
se domnívala, že se pomstí za nedávnou katastrofu,
17)Tacitus (Annales XV, 44) uvádí toto neurčitě vyznače
né obvlněni: Zášt' proti lidskému pokolení, to jest: úmysl zní
člti rodinu, narodni náboženství a stát. Byli tedy křesťané
označeni jako nevlastenečtí anarchisté — jako nlhillsté.
15)Apolog. 5. Co Tertullián zove „instltutum neronlanum“,
tím má býti rozuměn předchozí právnický případ.
13
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tleskajíc při mučení domnělých původců. Jako žháři
musili býti podle římských zákonů bud' upáleni na
hranici, nebo předhozeni dravým šelmám." Dobře
však víme, jaké rafinované ohavnosti tento sadistic
ký komediant dovedl vynalézti a pak se kochati po
hledem na ně. Celé zástupy odsouzených, zahaleny
v kůže divokých šelem, byly vlečeny do cirku a dány
v oběť rozzuřeným psům. V zahradách vatikánských
mučedníkům, nabodnutým na kolech podél alejí, byla
připevněna na ůdech tak zv. tum'ca molesta, rou
cho napuštěné smolou a sírou; v noci hořely tyto
živé pochodně a Nero se projížděl uprostřed nich,
řídě své čtyřspřeží, nebo s kytarou v ruce zpíval na
jevišti scénu z některé tragedie. Mladé křesťanky,
přivlečeny na jeviště, hrály úlohu Danaidek a byly
obětovány hrůzám Tartaru. Než je s nimi hrající
herci zavraždili, veřejně je znásilnili nebo je přivá
zali na rohy býků jako Dirku a ti je pošlapali, roz
drásali je o skaliska a rozchvátili jim vnitřnosti.“
Toto ponenáhlé odpravování, toto surové nakládá
ní, místo aby u lidu ztišilo nenávist proti Neronovi,
obrátilo ji nakonec proti němu. Mezi odsouzenými
bylo příliš mnoho lidí naprosto nevinných: starci, ji
noši, ubohé ženy, ač byli trýznění nad lidské síly, za
chovali ve svých nekonečných smrtelných mukách
trpělivost a úsměv na rtech. Jejich vítězství otřáslo
zvědavými diváky a probudilo bouřlivou soustrast.
Stalo se zřejmým, že jejich utrpení měla ten jediný
účel: baviti oči krvežíznivce a těch, kteří se mu
podobah.
Pavel, jak se domníváme, byl v té době asi na Vý
chodě a tam obdržel zprávu o zpustošení římské
církve a o vítězném boji bratří. Píše Titovi: „Pospěš
přijíti ke mně do Nikopole; tam totiž umínil jsem si
přezimovati.“'-" Byl se zastavil v Troadě, kde zapo
19)Viz Mourret: Les origines chrétiennes, sv. I., str. 222.
20)Viz dopis Klementa římského.
121)Tit. III, 12.
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mněl u Karpa svůj plášť, asi svůj jediný plášť.22Podle
jistého podání, velice pravděpodobného, ujednal si
s Petrem schůzku v Korinthu, načež oba apoštolé
odjeli spolu do Italie,23 aby posilnili věřící, vědouce

ovšem také, že se ubírají do Říma, aby získali
„korunu“.
Podle apokryfických Skutků Pavlových — v nichž
jest nesnadno odděliti historickou pravdu od smyš
lenek — najal apoštol u Říma stodolu“ a kázal
tam. Když byl udán, byl po druhé uvržen do vězení.
Tentokráte již to nebyla custodia militaris. Objevuje
se v listě k Tim-otheovi jako zločinec, obtížený oko
vy.26

Jistý Onesiforus, který přišel do Říma, hledal
ho po jistý čas a. ne bez námahy ho nalezl. Neboť
Pavel byl asi přísně vězněn; jeho staří přátelé se už
neodvažovali říci, že ho znají; nebylo ani známo
místo, kde je uvězněn.
„Víš o tom, že se odvrátili ode mne všichni, kteříž
jsou v Asii.. .,“ praví. „Při první mé obraně nebyl
nikdo při mně, nýbrž všichni mě opustili.“
Nemá ještě jistoty blížící se již smrti. Již jednou
vytržen byl „z tlamy lví“. Jen jediné věci jest si jist:
„A Pán vysvobodí mne od všelikého díla zlého a za
chová mě k nebeskému království.“ Timotheus nechť
si pospíší a ještě před zimou nechť ho vyhledá a při
nese v Troadě u Karpa zanechaný plášť.
_ Mluví však tak, jako by mu dával poslední rady;
vidí, jak již přináší svou krev v úlitbu poslední oběti.
V hloubi svého žaláře cítí Pavel, jak ho ovívá vánek
21)II. Tim. IV, 13.

23)Eusebius (Kniha III, kap. 24) uvádí Dionysia Korinth
ského a jeho poněkud nejasné tvrzení: „Petr a Pavel přišli do
Korinthu a vyučovali nás; potom spolu odcestovali do Italie,
a když vás, Římany, vyučili tak jako nás, byli v tomtéž čase
umučeni.“
'") Zdá se, že apokryfické Skutky Pavlovy vzaly tuto jed
notlivost ze Skutků apoštolských.
25)II. Tim. II, 9.

27.5

širého moře; zítra, zítra již se přichystá k odplutí
ku břehům nebeským.
„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru
jsem zachoval; pro budoucnost jest mi uložena ko
runa spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán,
spravedlivý soudce, ale nejen mně, nýbrž i všem
těm, kteří milovali příchod jeho.“
Ve všech epištolách není snad vznešenějších slov
než tato slova starého zápasníka, který je silnější ve
své víře než kdy předtím, který nezná únavy a od
chází, poněvadž v závodu zůstal vítězem.
Několika slovy vzpomíná ještě, co vytrpěl v An
tiochii, Ikoniu, Lystře, vzpomíná veškerých těch pro
následování, z nichž ho vždy Pán vyprostil. A proto
vše snáší „pro vyvolence, aby také oni dosáhli té
Připomíná svému učedníkovi svá stejná neměnící
se přání; doporučuje mu spravedlnost, svatou lásku,
mírnost i vůči těm, které je nutno pokárat nebo od
soudit.
Zdá se, jako by hlas jeho zněl již ze záhrobí, ze
světa, kde pokoj a mír nemůže již nikdy býti
ztracen.
V tomtéž čase připravuje vhodná povzbuzení pro
pro nesčetné mučedníky.
V listinách, jednajících o mučednících scillskýchť“
táže se prokonsul Saturninus obžalovaného Sperata:
„Co uchováváte ve svých archivech ?“ A Speratus
odpovídá: „Svaté knihy a Epištoly Pavla, muže ve
lice svatého.“
Jaké posily poskytoval jim pro hodinu mučednické
_houtrpení! Nyní se nám objasňuje obraz zápasníka
na zdech katakomb; na něho myslili, na něho jako na
nepřemožitelného zápasníka, vítěze z milosti, který
nikdy nepochyboval, že se jim také stane.
Ale po této epištole ztrácejí se poslední dnové apo
“) Jejich proces se konal v Karthagině v červnu roku 180.
Viz Leclerq, Actes des Martys, str. 111.

276

štolovi jako v temné chodbě. Rozuzlení jeho druhé
ho procesu zůstane nezbadatelné až do soudného
dne. Jsme odkázáni na Apokryfy a kronikář zřetel
ně vynalézá nebo přeřad'uje mnohé okolnosti.
Patroklus, Césarův číšník, šel poslechnout Pavla
do stodoly, kde vyučoval. Tento muž si sedne na okno
sýpky, spadne a zabije se. Pavel ho zase vzkřísí. Po
sadí ho na soumara a Patroklus odjíždí úplně zdráv.
Tato episoda je neobratnou kopií vzkříšení Euty—
chova v Troadě. Pokračování však může obsahovati
věrohodnější prvky.
Nero se dověděl o Patroklově smrti. Jakmile ho
spatřil vracejícího se živého, ulekl se: „Kdo tě zas
přivedl k životu ?“ „Ježíš Kristus,“ odvětil Patroklus,
„král věčnosti.“
Nero byl znepokojen, on, který snil o tom, že se
stane králem jerusalemským,27 neboť znal poněkud
předpovědi orientálních věštců o království Me
siášově:
„Tento Ježíš má panovati až do věčnosti a TO..—'

vrátí veškerá království.“
Patroklus neváhal s odpovědí: „Ano, on rozvrátí
veškerá království a zůstane sám až na věky věkův.“
Na to Barnabáš Justus, širokonohý, Urion Kappa
dočan a Festus Galatský, nejpřednější služebníci Ne

ronovi, zvolali souhlasně:
„I my sloužíme tomuto králi věkův.“
Nero je dal ihned spoutati řetězy a hrozně mučiti.
Poslal setníka, aby zatkl Pavla i ty, kteří jsou jeho
posluchači. Když se apoštol objevil před Césarem,
zvolal při prvém pohledu na něho:
„Ejhle, jejich vůdce,“ neboť oči všech utkvěly na
něm. Císař se ho otázal:
„Proč jsi přišel do římské říše? Proč najímáš vo
jáky, kteří se zpronevěřili mému velení?“
Pavel odvětil:
27) Viz Suetonius: Nero.
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„Césare, najimáme vojáky všude, na celé obydlené
zemi. Neboť tak je nám poručeno nevylučovati niko
ho, kdo chce vstoupiti do služeb mého krále. Tato
služba i tebe zachrání, podřídíš-li se jí. Budeš-li ho
o to prositi, pak budeš zachráněn. Neboť v jednom
jediném dni zdvihne válku v celém světě.“
Nebylo v tom ničeho překvapujícího, že Nero sám
se obracel s otázkami na apoštola. Císař už tím, že
vykonával moc velitele armády, bral na sebe součas
ně i odpovědnost nejvyšší soudcovské moci. Jemu,
jakož i každému jinému soudci Pavel zvěstoval jistě
příchod Páně. V přítomnosti pyšných a všemocných
pohanů nikdy neopominul prohlásiti tuto hroznou
pravdu. Nad všemi říšemi, které čas rozvrátí, Bůh
zjeví své nezměnitelné království, jediné, které sku
tečně jest.
V té době však, kdy se Pavel objevil po druhé před
římským soudem, nebyl Nero v Římě přítomen. Sva
tý Klement ujišťuje, že Pavel vytrpěl mučednickou
smrt pod prefekty. Rím míval obyčejně jen jednoho.
V tomto roce však — šedesátém sedmém — rozhodl
Nero, že mají býti jmenováni dva. Připravoval se na
okázalou cestu do Acháje. Z jara ji pak nastoupil.
Tradice tvrdí, že Pavel byl popraven dne 29. června.
Stanoví také na týž den nebo na týž den za rok mu
čednickou smrt Petrovu.
Ježíš ve své řeči zastřeně oznámil Petrovi, kterou
smrtí ho oslaví:
„Když jsi byl mladší, sám ses opasoval a chodils,
kam jsi chtěl; když však zestárneš, vztáhneš ruce
své a jiný tě opáše a povede, kam nechceš“23
Petr, s nímž bylo jednáno jako s člověkem bez
významným, rozpjal skutečně ruce na kříži, na němž
chtěl býti přibit hlavou dolů. Pro Pavla, římského
občana, byla připravena smrt čestnější: stětí mečem.
Ztrávil skutečně, jak tomu chce tradice, s Petrem
28)Jan XXI, 18.
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svůj poslední den v příšerném, hlubokém, podzemním
vězení mamertínském? Žaláře, sousedící s forem,
zdály se býti spíše určeny pro politické zločince —
jako byli spiklenci Katilinovi — nebo pro válečné za
jatce jako Vercingetorix.
Ale žalář, v němž Pavel očekával jitřenku svého
vysvobození, byl sotva příjemnější. Temno, hrozný
zápach, styk s ohyzdnými zvířaty, vlhkost, prosaku
jící ze stok, nemožnost pohnouti sebou v cárech
plných hmyzu, ruce ztuhlé těžkými okovy, nohy uza
vřené železnými závorami v zářezu klády!
Ono letní jitro, kdy se otevřely dvéře jeho žaláře,
když odcházel, aby vytrpěl mučednickou smrt, bylo
nejkrásnějším jitrem jeho života. Několik hodin jen
a bude konečně již s Kristem, bude v něm, nebude to
již mystické spojení, ale bude na něho hledět přímo,
jak v to doufal Job: „V svém těle uzřím Boha svého.
Patřiti budu na něho já týž a ne jiný.“ Mezi svou
duši a mezi Bohem nebude Pavel již více pociťovati
přehradu těla a břímě mlčení. Zdálo se mu sladkým
moci ještě dýchati ve světle tohoto světa. Již však
hleděl na veškeré pozemské věci jakoby z jiného
místa.
Kol jeho vězení se probudily ulice; tvrdé podešve
vojáků se ozývaly na dláždění, tasené meče se leskly
ve vycházejícím slunci. Chodci pohlíželi s ironickou
zvědavostí na starého rozedraného muže, jenž byl
veden maje ruce vzadu svázané. Snad zaslechl, jak
kat, který kráčel za četou vojáků, se smál se svými
pacholky.
Nepomyslil ani na tuto vše drtící moc Říma, kte
rou by mu byl ukázal relief na vítězné bráně v po
stavě lhostejného a nesmiřitelného jezdce, jehož kůň
opírá kopyto o šíji přemoženého.
I v této hodině hledal Pavel duše, které by byl
mohl přivésti ke Kristu. Když setník, který podle
něho kráčel, smutně naň pohlédl, odvážil se promlu
vit k němu o Pánu; řekl mu:
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„Věř v Boha živého; vzkřísi mne z mrtvých, mne
i všechny, kteří věří v něho.“'-"'

Obrátili se k jihozápadu města směrem k ostijské
bráně. Tam u silnice očekávala jeho příchod vzne
šená paní, stojíc vzpřímená se zastřenou tváří. Jak
mile se k ní přiblížil, obrátila se k němu, oči majic
plny slzí a sepjavši ruce, prosila ho řkouc:
„Pavle, muži Boží, vzpomeň si na mne před Pá
nem Ježíšem.“
Pavel poznal Plautillu, patricijskou paní, která
neohroženě pomáhala křesťanům v jejich smrtelných
úzkostech.
Radostným hlasem pravil:
„Buď zdráva, Plautillo, dcero blaženosti věčné.
Půjč mně závoj, kterým zakrýváš hlavu. Jako rubá
šem zaváži si oči a ponechám jej tvé lásce jako zá
ruku své příchylnosti k tobě ve jménu Kristově“
Ostijskou silnicí šli na druhé straně Tibery podél
místa ležícího vpravo od cesty, kde potom císař Kon
stantin postavil ku poctě apoštola první basiliku.
Křesťanská matrona Lucina měla na tomto místě le
tohrádek.30 Asi o jednu míli dále zabočili doleva ces
tou, která stoupala k malé planince. Když se na oka
mžik Pavel rozhlédl po obzoru, zvláštní vzpomínky
překvapily jeho srdce: tato daleko se rozkládající
krajina, kterou uzavíraly v dáli vrcholky sabinských
hor a která sestupovala na jihu až k moři, tato mod
ravá a vlídná rovina, v níž se mezi zelenými ná
vršími vine Tibera, se podobala cilické rovině, přilé
hající ke svahům Tauru.
Jiná řeka tekla tam v dáli . . . Před Pavlem se vy
nořily dnové jeho dětství a zase mizely, blednouce . . .
Mezi tehdejším Šavlem a starým Pavlem, který prá
vě kráčí smrti vstříc, zřel větší vzdálenost než mezi
Tarsem a mezi Ostií.
Sluneční žár počínal býti obtížný, prach silnice za
29)Tato slova zaznamenávají .jen apokryfy.
80)Viz: Marucci, Archeologie chrétienne.
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nitil jeho mdlé oči. Kráčel však srdnatě kupředu. Od
své cesty do Damašku se tolik naputoval po světě.
To byl jeho poslední kus cesty. Dokončí ji jako dobrý
starý voják, půjde stejným krokem jako ti mladí cí
sařovi vojáci. A pod jedním jediným úderem klesne
jako na bitevním poli.
Místo určené na obvodu města za popraviště, bylo
pusté a odlehlé údolíčko; prameny zdravé vody mu
daly jméno. Nazývalo se Aquae sa-lviae. Římské úřa
dy nepochybně zvolily toto opuštěné místo z obavy,
aby pohled na Pavlovu mučednickou smrt neroznítil
mezi křesťany šířící se a stupňující horlivost.
Průvod se zastavil nedaleko jedné sosny. Odsou—
zenci se dostalo od setníka dovolení, aby se usebral.
Stoje, modlil se s pažema rozpjatýma, obrácen jsa
k Východu, ke svatému městu svých otců. Bylo sly
šet, že se modlí hebrejsky k Někomu neviditelnému.
Naposled ještě přehlížel svoje dávné pochybení, pro
sil o slitování, ač se mu již dostalo ujištění, že ho do
sáhl. Prosil dále za spásu Izraele, za církve, které byl
založil, i za všechny ostatní a konečně za církev bu
doucnosti.
Rozsudek zněl, aby dříve, než bude sťat, byl ještě
zbičován. Vydal ještě jednou polibkům metel svá
bezmasá ramena, v nichž byly nespočetné rýhy vy
ryté řemeny. Všecky ty bitvy četly se tam zapsány
slavnými jizvami jako na náhrobním kameni.
Potom byly mu zavázány oči Plautilliným závo—
jem, on poklekl a mlčky nastavil šíji. Římská země
hltavě vpíjela obět osvobozující krve.
Hlouček věřících a zbožných žen jistě patřil na
tuto obět s vrcholu blízkého pahorku. Lucina, jak
lze věřiti, byla mezi nimi. Svaté tělo Pavlovo odnesli
do jejího letohrádku. Tam odpočívalo až do roku 258,
až do toho okamžiku, kdy připojeno bylo k tělu Pet
rovu v městě mrtvých na cestě Appiově. Ve IV. stol.
bylo pak přeneseno pod oltář basiliky svatého Pavla
za hradbami.
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Od této basiliky kráčel jsem za letního dne mučed
nickou cestou Pavlovou až k údolí tří studní. A na
podzim jsem se tam zase s radostí vrátil. Krajina má
ještě dnes vzhled antické divokostí. Linie celého
okolí se asi nezměnily. Po pravé straně mezi pinio
vým lesíkem na vršku, několika roztroušenými stat
ky, červenohnědou věží &vyčnívajícím hrotem zelené
výšiny protéká zvolna Tibera, zatáčejíc se jako Cyd
nus a sestupujíc stále k nesmírné rovině, jsouc vá
bena mořem. Při silnici mlčící alej protíná nedaleko
dvou kamenných sloupů několik vavřínových a bla
hovičníkových hájů. Tři kaple jsou seskupeny v tom—
to údolí. Kaple, která připomíná tři dnes zazděné
studnice, by se Pavlovi jistě nelíbila. Tři prázdné ná
hrobky se zaoblenými průčelními štíty z černého
mramoru působí dojmem pohřební prázdnoty. Upro
střed dláždění rozsáhlá pohanská mosaika předsta
vuje čtvero ročních počasí. V jednom rohu železné
zábradlí uzavírá zbytek legendárního sloupu, o nějž
kat opřel apoštolovu hlavu, než ji sťal.
Jest však snadno ponořiti se tu v myšlenky a zapo
menouti falešných ozdob tohoto místa. Kaple i údolí
zůstávají tu plny toho usebrání, jež v nás uvádí věč
né přítomnosti. Chápu trapisty, kteří nedaleko odtud
si postavili klášter. Vykonali tu něco lepšího, než že
vysušili bažinatou půdu, jež byla příčinou stálých
zimnic: dávají liturgické roucho božské důvěrnosti.
Poustevník Pavel přijímá toto útočiště; muž, kterého
tam nalézáme, je rozjímatel, jenž uzpůsoboval své
učení a své skutky podle vidění skrytého Boha.
Je to též tradicí posvěcený nositel meče.
Na všech Pavlových obrazech spatřujeme ho, an
drží jilec meče, jehož hrot je obrácen k zemi. Meč byl
nástrojem jeho mučednictví; zároveň je však sym
bolickým znakem jeho slova, daleko více pronikají
cího než meč na obě strany broušený. Sám a sám,
dlouho jsem se k němu modlil s otázkou na rtech,
kdy konečně se probudí ve mně touha, aby i mne se
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dotkl tento meč. Kdy tento meč mnou pronikne až
do kloubů &morku kostí, až k tomu tajemnému mis
tu, kde se duše s duchem pojí? Neboť jediné učení,
jež bylo zpečetěno mučednickou smrtí Pavlovou, jest
to, že jest nutno odděliti-se od sebe sama. a zemříti
s Kristem, abychom mohli žíti v něm.

XXI.
PAVLOVA POSTAVA.

Člověk a světec.

Dramatické obraty jeho životní dráhy — to málo,
co jest nám o ní známo — řadí se jako typické vý
jevšy
na kosočtvercích
chrámových
oken.Šavel sraže
avel
hlídající roucha
kamenujících,

ný na damašské silnici, Pavel trestající slepotou
maga Elymase, Pavel s Barnabášem, oslovující kně
ze, kteří mu chtějí obětovat, Pavel na návrší Areo
pagu, Pavel před věží Antoniovou nebo ve dvoraně
sanhedrinu, Pavel střásající zmiji do ohně, týž Pa
vel klečící u sosny pod katovým mečem, to vše jsou
obrazy, které s ničím jiným nelze zaměnit. Žádná
legenda by neposkytla náhrady za jejich bezpro
střední a takřka hmatatelnou pravdivost.
Kdybychom se však chtěli pokusiti upevnit ve stře
du toho okna podobiznu, z níž by prosvítala podstata
jeho hlubokého života, musili bychom se předem při
znati, že jsme přemožení velikostí a složitostí jeho
neporovnatelně postavy.
„Budoucnost neuvidí žádného sv. Pavla více,“1
pravil nejznamenitější jeho vykladatel. Všichni ob
divuhodní mužové, kteří v budoucnosti se stali jako
on apoštoly a učiteli, jako Augustin, Bernard, Do
minik, jeví se vedle jeho osoby jen jako neúplné na
podobení nade vše skvostného vzoru.
Jeho fysiognomie soustřeďuje tak četné a tak ne
1) Sv. Jan Zlatoústý: Homilie o zkroušenosti srdce.
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skonale charakteristické rysy, že žádný plastický
obraz nemohl nikdy vystihnouti jejich souhru.
Medaille z druhého století, na níž jest Pavel vy
podobněn se svatým Petrem, podává jen tradicionel
ní tvář. Klenutý nos, holé vysoké čelo, oči ve stejné
ploše s hlavou, výraz napjaté síly, nikoli však mystic
kého usebrání.
Socha svatého Pavla, jež jest na jedné z věží re
mešské katedrály,2 oslavuje prorockou vznešenost
věštce, jeho nadlidský klid. Pohled prázdných očí zdá
se býti obrácen do nitra, k něčemu, co je nezmě
nitelné.
Kostelní okno ze XIII. stol. v Bourges ukazuje nám
Pavla něžností úplně ztráveného, opojeného vytrže
ním nad tajemstvím. V tomto obraze nesmíme hle
dati vzlet apoštola dobyvatele.
Vlám, Hugo van der Goes, vyřezal kolem r. 1468
dřevěnou sochu, na níž dovedl zobraziti dva vzhledy
Pavlovy tváře.“ Levá strana tváře ukazuje přísnou
drsnost; strana pravá zmírňuje ji pohledem jakož i
uvolněním svalů a činí ji milosrdnou; pevnost rtů
pak spojuje v soulad výraz obou tváří.
Od dob renaissance

téměř všichni umělci ——vy

jímaje Veronese v zářící Pavlově podobizně,' ztem
nili zvláštním způsobem jas jeho osoby. Raffael,
Rembrandt i sám Greco si představil Pavla jako těž
komyslného, uzavřeného, zahořklého muže. Důrer
mu propůjčil kosý pohled rozhněvaného bludaře.
Pokud se týče moderních umělců, tedy vyjma
Maurice Denise, na jeho fresce v Ženevě, neukazuje
žádný z nich něco, co by Pavla blíže objasnilo.
Kdežto Petr a Jan podle prosté myšlenky posky
tují obraznosti typy bud' kajícníka nebo rozjímají
cího muže, ruší Pavel tento soulad pohyblivostí svých
rysů. Můžeme vždy říci: To není on, i když je to on.
'-')V prvém výklenku na jižní straně jižní věže.
3) Jest v Lovani u kanovníka Thierryho.
*) Ve Florencii v Uffizziich.

285

Šavel pronásledující se nepodobá Pavlovi u vytržení.
Pavel z epištoly ke Galatským je velice vzdálen
Pavla z epištoly k Timotheovi.
A přes to poznáváme v něm téhož člověka, ač se
proměnil ve světce.
V jeho povaze jeden rys překonává vše ostatní:
vášnivá prudkost, která není impulsivní, ale dogma
tická, řízená zásadami jeho víry. Věří a žádá, aby
i ostatní věřili jako on, žili jako on a byli jako on
podrobeni pravdě. Milost neprobudila v jeho bytosti
nové letory, ona si spíše podmanila mohutnosti, jimiž
Bůh ho vyzbrojil, když ho předurčil pro svoji službu.
I jeho chyby sloužily Božím účelům. Rychlost jeho
vnímání ho sváděla k nestálosti; jeho živost ho pu
dila, aby zlomil každý odpor; jeho mužná síla ho
mohla učiniti otrokem tělesných chtíčů a při vášni
vosti svého přesvědčení se mohl státi obětí fanatis
mu; pro důvtip své dialektiky byl by se mohl státi
sofistou.
Tím však, že usměrnil svou povahu k dílu spraved
livému, jeho potřeba pohybu a jeho prudkost urych
lily postup Evangelia. Jeho rozhodná příkrost zlo
mila, kde toho bylo třeba, okovy starého zákona. Je
ho nezdolná víra strhla nerozhodné, udržela v jedno
tě kolísající, když byli uvedeni ve zmatek nesvorno
stí. Jeho pružnost přizpůsobila jeho kázání lidem,
které hodlal obrátiti, a bludům, které chtěl vyhladiti.
Jeho slabosti mu pomohly k tomu, že trval stále
v pokoře, mluvil o hříchu jako člověk, který zakusil
na svém vlastním těle těžký boj proti němu.
Především byl však Pavel nadán nádhernou vůlí.
Byl %lžzrozen
velitele.
zů
stal
idem, byl sbygeniálností
se z něho stal
jedenKdyby
z těch byl
hrdinů
zoufalství, kteří usilujíce o obnovení slávy Izraele
urychlili zánik svého národa.
Měl oko a chování vůdce, dar poznání, co jest mu
činiti, a přesvědčiti jiné, že to, co jest činiti, může a
musí býti učiněno. Učil příkladem; ukazoval na své
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ruce, které ztvrdly prací. Dobyl si práva ke slovům:
Co jest to hlad? Co jsou metly? Co nebezpečí cest
a moří? Toto všecko jsem již s pomocí Boží překonal.
Následujte mne!
Jeho srdnatost ohromuje naši změkčilost. Žádný
milovník dobrodružství se neodváží porovnati svoji
neohroženost s apoštolovou. Pohnutkou jeho odvahy
byl duch vítězství. Viděl na konci závodiště korunu.
Nechtěl však běžeti nadarmo, vždyť pohlížel k ne
klamnému cíli. Namáhal se jen pro slávu Kristovu.
Proto u něho vidíme neslýchanou trpělivost, trpěli
vost těch, kteří se nikdy neunaví doufáním. Tot' zá
zrak zázraků u člověka z nejméně trpělivých!
To je Pavlovým zvláštním znamením, že nejjasněj
ší rozum slouží jeho vůli. Lépe než Sokrates nebo
Seneka pozoruje sám své nitro:
„Vím zajisté, že ve mně, totiž v mém těle nepřebý
vá dobré . .. vždyť nečiním to dobré, kteréž chci,
nýbrž konám to zlé, kterého nechci.“5
Pavel je velikým analytikem, aniž na to pomýšlí.
Nezkoumá nikdy vnitřní svět ze zvědavosti nebo
z pýchy. Staví svou bídu vedle Boží dokonalosti.
Zkouší své svědomí ve světle víry. Proto též rázem
postřehne středisko svých slabostí a pramen svých
ctností.
Je více než analytikem, je logikem. Pro něho jest
nutností, aby své myšlenky navíjel na jednu základ
ní pravdu. Uzel bývá někdy tak utažen, že jej ani ne
lze rozvázati. Ponechává žákům rhetorů vytvářeti
krásné přechody, děliti myšlenky ve dvě nebo čtyři
části a vyvažovati spád period. Usuzuje intuitivně
nebo rokuje podivně stočeným &prudkým židovským
způsobem, je to překotný běh návěští, vznikají zcela
neočekávané závěry. Používá-li se helénského způ
sobu rozpravy — rozhovoru s domnělým odpůrcem,
který rozvíjí námitku, aby se lépe vyřešila, — není
5) Řím. VII, 18—19.
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to pro nějakou řečnickou rozkoš; dramatisuje-li své
vývody, není to divadelní hříčka. Často načrtne ně
jakou pravdu a potom ji zapomene dopověděti, neboť
příliš spěchá, aby již pověděl něco jiného. Jeho logi
ka si není sama sobě účelem; Pavel chce přesvědčiti,
povzbuditi, změniti srdce a pak je odevzdati Bohu.
Pavel je mystickým logikem. Byl jim už před svým
obrácením. Svědčil proti Štěpánovi mezi helénskými
Židy, jak to činil později před církvemi proti
judaizantům. Hájil synagogu se vší prudkostí své
neústupné lásky.
Bůh si v něm uchoval jednu z nejvášnivějších duší,
které kdy vzrušily tuto zemi. S počátku se jeho váš
ně mijely cílem. Jeho mohutnost lásky, byvši rozší
řena a osvícena Duchem, ukázala, kam až člověk, vy
koupený Kristem, může se rázem povznésti.
V Pavlovi jest jeho svatost tím neobyčejnější, že
prudké cítění jeho Já jako by mu uzavíralo cestu
svatosti. Svatý člověk nežije více v sobě nebo pro
sebe, nýbrž podřizuje svůj život úplně Bohu. Div
u Pavla je ten, že mohl o sobě říci, aniž lhal:
„Žiji pak již nikoli já, nýbrž žije ve mně Kristus.“
A přece nepřestal býti Pavlem se vší svou bídou,
ale také se vší ušlechtilosti pravé lidskosti.
Čím více se stával služebníkem Kristovým, tim
mocnějším a svobodnějším se stával, tím více to byl
on sám.
Misto aby byl pánem v malé židovské straně, řídí
svou radou celý Východ i Západ a upevňuje nauku,
která se rozšíří po celém světě.
Opovrhuje vědou rabínů a rozhovory světských fi
losofů. Ale vědění, jehož se mu dostalo zjevením ne
bo od apoštolů, otvírá jeho touze poklady nepochopi
telné moudrosti.
Miloval sice kdysi v užším slova smyslu izraelské
bratry. Nyni jeho láska objímá duše věřících i nevě
řících; miluje v Bohu vše, co může býti milováno.
Vykonával jen pomíjející moc a to proto, aby zná
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Psilňoval & ničil. Nyní mu Bůh uděluje část své vše
mohoucnosti. Vymítá ďábly, léčí nemocné a probouzí
mrtvé k životu.
I když zdi vězení & okovy ho oddělí od světa ži
vých, jeho slovo vyniká tím svobodněji a daleko
mocněji než kdy jindy.
Neznal než pozemské radosti, než lidskou sprave
dlnost. Nyní však byl vytržen až do třetího nebe.
Očekává vitězství věčné Spravedlnosti a plnost štěs
tí, o němž si nemůže učiniti ani představy.
To vše však není nějakou výsadou Pavlovou. Kdo
koli vstoupil prostřednictvím křtu do Otcova krá
lovství, stane se jako on jeho dědicem. Dalek toho,
aby získával Pána jen sám pro sebe, chce Pavel,
aby všichni byli spasení; naopak-má sebe za nehod
ného mezi nehodnými, on „poslední z apoštolů —
nedochůdče — první z hříšníků“. Chlubi se jen Svými
ranami, které obdržel, a nezměmým pohaněním, ne
boť jen tím jest si jist, že se stal podobným svému
vzoru.
V této pokoře je uchvácen sžíravým vědomím své
ho poslání. Poněvadž Kristus a on tvoří jednotu,
určuje zásady jeho jménem a sám se dává za příklad
&rozvinuje při tom veškerou plnost svého genia.
Jeho skutky a jeho učení uvádějí v soulad zcela
se různicí vlastnosti, ano docela i takové, které zdán

livě jsou úplně nesrovnatelné: drsnost a mírnost, dů
stojnost a poníženost, ironii & blahojímavost, ohro
mující rozhodnost a ohebnou opatrnost, ducha svo
body a poddanost, rozjimavou hloubku a praktický
rozum, věrnost ke zděděným zásadám a rozlet do
budoucnosti. Tento veleduch je zároveň nejlaskavěj
ším misionářem; tento Žid je nejuniversálnějším
theologem.
Pavel, který Filemonovi píše ve prospěch uprchlé
ho Onesima, jest, lidsky řečeno, typem dobrotivosti.
Pavel, uvažující o důvodech, které má, aby pro
sebe žádal umříti, a o silnějších důvodech, které mu
19
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vnukají přání, aby žil dále pro své bratry, jest nad
přirozeně dokonalým typem křesťana.
Bylo by zbytečno pátrati, kterých dokonalostí se“
mu dostalo v menším stupni; všechny se rozvinují
u něho v obdivuhodné rovnováze; ať je již jejich vel
kolepost jakákoli, zůstává nám přece blízkým. Pů
vodní prvek jeho lidských vlastností zůstává, je však
proměněn ve ctnost. Světec jest naším bratrem svý
mi slabostmi; nic z toho, co bylo u něho osobního,
nebylo zničeno; pomáhá nám poznávati, jak vyvo
lení, oslaveni &proměněni podle obrazu Kristova, za
chovávají přece podobu svého prvého života.
Učitel národů.

Jeho theologie jest obrovská; žádný výklad nemů
že vyčerpati její bohatství. Nejvíce překvapující v je
ho učeni jest přesná určitost, vylučující domněnku,
že jde jen o kolísající útvary, o snůšku nesouvislých
prvků.

..

Spočívá na dogmatu dědičného hříchu; tento po
jem vycházi ze židovské bohovědy, ze Starého Záko
na.“ Tajemství viny, zřejmě pociťované podle jejich
následků, by postačilo, aby odůvodnilo nutnost
Spásy.
Všichni lidé jsou totéž tělo; dědí po sobě náklon
nost ke zlu, odkaz to Adama, který ve více než v jed—
nom smyslu byl přece předobrazem budoucího
Krista.7
Pokolení lidské nemohlo ze sebe poskytnouti ni
jakého zadostučinění, bylo třeba smírce. Bůh, sám
poskytnuv se svému stvoření vtělením, mohl mu vrá
.) I ti, kterým na tom nejvice záleží, aby udělali z Pavla
synkretistu, jsou nuceni to připustiti. V tomto směru nemusí
za nic děkovati řeckému duchu, naopak, on směřuje proti
němu. (Viz Toussaint: l' Hellénisme et ? apótre Paul, str. 345.)
7) Rím. V, 14 & výklady sv. Tomáše, sv. I., str. 76.
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titi schopnost státi se opět jeho obrazem. Kristus
opět vše smířil. Aby spasil služebníky, vzal na sebe
podobu služebníka, ponížil se až k smrti a to až k nej
potupnější smrti. Ponížení to bylo předpověděno
proroky, potvrzeno dějinami lidského života Kristo
va a trvalo dále v jeho učednících. Kristus vstal
z mrtvých, abychom i my vstali s ním, nejen aby do
kázal svou moc, ale i poněvadž chtěl, aby člověk opět
dosáhl v něm a skrze něho věčný život. Tento život je
pouhým darem; nazývá se blaženosti; nazývá se také
milostí, vlitím to pravdy do našeho rozumu a mož
ností, aby vůle konala dobro.
Ujištění o dosažení spásy bychom měli, i kdyby
nám je byl Pavel nepřinesl. To, čemu nás učí, do
věděli bychom se z Evangelíí a z učení Církve. On
však k těmto podstatným výbojům připojuje podivu
hodná světla a má slova inspirovaného genia:
„Vždyť Bůh neželí darů a povolání svého.“a
„Neboť jestli provinčním jednoho smrt kralovala
skrze toho jednoho, mnohem spíše ti, kteří dostávají
hojnost milosti a daru ospravedlnění, budou kralo
vatí v životě věčném skrze jednoho Ježíše Krista.““
Vidí-li v Kristu hlavu těla Církve, pak zvěstuje tím
více, než možno vyjádřiti metaforou; činí vnímatel
nou nadpřirozenou skutečnost, která je pravdivější
než zákon tíhy.
Neboť od Krista jako od hlavy sestupuje do údů
veškerá oživující plnost:
„Kristus je hlavou blahoslavených, kteří jsou
s ním spojení ve slávě; svatých, kteří jsou s ním
sjednocení v lásce; hříšníků, kteří se ho ještě přidr
žují Věrou, ač lásky již nemají, a nevěřících, kteří
s ním mohou býti spojeni, i když s ním nyní ještě
nejsou spojení, a kteří s ním jednoho dne skutečně
sjednocení budou podle zákona o Božím předurčení;
a konečně všech těch, kteří by mohli býti s ním spo
3) Řím. XI, 29.
') Rím. V, 17.
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jeni & kteří nikdy s ním spojeni skutečně nebudou,
jako nevěřící, kteří žijí ještě na tomto světě a ne
jsou předurčeni.“lo
Předurčení! Pavel přistupuje k tomuto tajemství
s pathetickým pohledem, jehož klid se však proto ne
vyruší, asi tak, jako když někdo, aniž pocítil závrať,
pozvedl očí k nedohledné propasti noci, plné nesčet—
ných hvězd. Ví, že Bůh je spravedlivý
jak bychom
o tom mohli pochybovat, když je to Bůh? Ten, který
stvořil duše, chce spásu pro všechny. Člověku tělem
ujařmenému uděluje Duch svobodu u víře & lásce.
Proč někteří bez zřejmých zásluh obdrží tyto
výsady? Proč jiní jsou vydědění? Hlína, ze které
utvoří hrnčíř „nádobu potupy“, nemůže se ho tázati,
proč tak učinil. Pavel myslí na zatvrzelé Židy, temno
jest jejich údělem; je Bůh toho příčinou? Zapudili
světlo, opovrhli jim a netouží po ničem jiném, než
aby světlo to zničili. A přece i jim jednou zasvitne.
Pokud se nevěřících týče, ti nemají ani Zákona; bu
dou souzeni bez Zákona. Jsou zákonem sami sobě,
poněvadž mají přirozené světlo, které osvěcuje kaž
dého člověka na světě.
Pavel vidí u spravedlivého tři oddíly blažené dráhy
životní.
Je podle Božího vyvolení předurčen, ospravedl
něn svou vírou, svými skutky a skutky svých bratři
a bude nakonec oslaven. V tuto slávu by nemohl
vstoupiti, kdyby se nespojil s mystickým tělem
Církve obecné, bez obcování svatých, bez působnosti
svátostí a obřadů.
Když apoštol praví o sobě, „nyní se radují z utr
pení pro vás, neboť i doplňuji na těle svém to, co zů
stává z útrap" Kristových pro jeho tělo, kterým jest
církev,“ nemyslí tím jen vytrpěti to, co místo něho
vytrpěl Kristus; chápe to tak, že trpí-lí podle svého
Mistra a jako on, působivost zásluh v církvi se roz
10)Sv. Tomáš: 0 člověčenství našeho Pána Ježíše Krista,
kap. VI.
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množuje; dílo vykoupení tímto mystickým spojením
mohutní.“
Veškerá ta dogmata v Pavlových ústech se vy
značují tónem rozhodné autority; a to tím více, že
se opírají o jeho zkušenost, o božská nebo lidská fak
ta, o jichž jistotě se přesvědčil.
Pro moderní svět jsou to však téměř mrtvé prav
dy. Pojem pokleslé přirozenosti nahradila pobloudilá
nebo novopohanská filosofie nejfalešnější zásadou:
„Člověk se rodí dobrý.“ Proto Spasitel je zbyteč
ný. Idea předurčení se zvrhla v jistý druh fatalis
mu, který ponechává duši lhostejnou pro její nejpod
statnější budoucnost. Boj mezi tělem a mezi duchem
byl tím velice zjednodušen. Poněvadž tělo dostalo se
opět k samovládě, má duch již jen povinnost sloužiti
tělu a zapírati sebe. Místo obcování svatých vrátili
jsme se k pojmům čistě hmotné vzájemnosti,»jaká je
u atomů, jež proti své vůli jsou k sobě natlačeny a
jež nevědí, co jsou a co chtějí. Hrozné slovo „houf“
představuje metafysiku našich současníků.
Pavel v této chvíli je více než kdy jindy učitelem
pohanů. Národové by potřebovali znovu se u něho
učiti prvým zásadám spásy.
Vysvětlíl by jim, že trestem za hřích je smrt a jaká
je to nemoc, na kterou umírají.
Morálka, obsažená v jeho theologii, by jim ukázala
methodu jedině možného uzdravení. Když
praví k li
VIVO
dem: „Zivi jste pro Boha, v Kristu Jez1s1,Pánu na
") Co toto píši, dostala se mně nepředvídaným způsobem
na stůl „Slova věřícího“ od Lamennaise. V předmluvě “věno
vané lidu (t. j. podle evangelia z r. 1834 věnované utiskova
ným) nalézám tyto věty: „Mluvil-li bych k vám o jejich utr
peních (o utrpeních těch, kteří vás milují), byl bych s nimi
uvržen do žaláře. Vstoupil bych tam s radostí, kdyby tímto
způsobem vaše bída byla zmírněna. Ale vám by se tím nedo
stalo ulehčení, 'a proto jest nutno čekati & prositi Boha, aby

ukrátil vaše zkoušky.“ Zvláštní nedostatek duchovního poroz
umění a blíženské las-ky u kněze svobodomyslnika. Vymyká.
se utrpení pro bídné a s bídnými, poněvadž by to nijak ne—
prospělo. Srovnej s tím řeč uvězněného Pavla.
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šem,“ učí je vší síle, radosti a dokonalosti. Příklad,
který uvádí, se netýká jenom poustevníků. Jeho křes
ťanství je sociální.
O manželství promluvil slova nejvznešenější a nej
rozumnější. Láska manželská jest v jeho očích obra
zem tajemství, kde Kristus se spojuje se svou Církvi.
Muž musí milovati svou manželku tak, „jak i Kris
tus miloval církev a vydal sebe samého za ni.“" Zena
musí však býti poddána muži jako „Pánu“. Jemu jest
manželství něčím nerozlučitelným a svatým, jak to
mu chtěl i Kristus. Odhaluje však pro svatost tohoto
zřízení vznešené důvody, kterých bychom si bez něho
nebyli uvědomili.
V poměru mezi pány a služebníky vyžaduje
u oněch dobrotivost, u těchto snaživou poctivost,
dobrou vůli jako od těch, kteří „Pánu slouží, ne
lidem“.“
Pokud se týče veřejné moci, míní, že každá duše
má býti vrchnostem poddána. Neboť není vrchnosti
jediné od Boha . . . A protož, kdo se vrchnosti protiví,
Božímu zřízení se protiví.
Přikazuje každému pracovat, aby nebyl bližnímu
na obtíž, ale aby mohl pomáhati chudým. Dělba prá
ce, životní pořádek, důstojenství jeví se mu i v nad
přirozeném smyslu jako nezbytné pravidlo.
Nad to vše staví dvě ctnosti, které pohanský svět
neznal: pokoru a lásku. Hymnus, v němž Pavel jako
básník vznešeného slohu slaví lásku, ozýval by se
beze všeho půvabu v uších našich lidumilů a altru
istů, kteří jsou vesměs sami se sebou spokojeni. Ač je
hymnus ten starý a známý, zachovává si přece bož
skou svěžest jako zpěv, složený za branou ráje:
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
lásky však neměl, byl bych jako měď zvučící a jako
zvonec znějící. A kdybych měl proroctví, a znal vše
cka tajemství a veškerou vědu, a kdybych měl vše
12) Efes. V, 25.
19) Efes. VI, 7.
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cku víru, takže bych hory přenáse,l lásky však kdy
bych neměl, ničím bych nebyl. A kdybych rozdal
na pokrmy chudých veškeren statek svůj a vydal
své tělo k spálení, lásky však kdybych neměl, nic by
mi to neprospělo.
„Láska jest shovívavá, dobrotivá; láska nezávidí,
nechlubí se, nenadýmá se, není ctižádostivá, nehledá
svého prospěchu, neroztrpčuje se. Nemyslí o zlém,
nýbrž raduje se s pravdou; všecko snáší, všemu věří,
všeho se naděje, všecko přetrpívá. Láska nikdy ne
pomíjí; bud'že proroctví, zanikne, anebo dar jazyků,
přestane, aneb poznání, zanikne. Neboť částečně po
znáváme, částečně prorokujeme; když však přijde
to, co jest dokonalé, zanikne to, co jest částečné.
Když jsem byl dítkem, mluvil jsem jako dítko, smýš
lel jsem jako dítko, soudil jsem jako dítko; když
však jsem se stal mužem, odložil jsem, co bylo dě
tinské. Nyní patříme skrze zrcadlo v záhadě, ale
tehdy tváří v tvář; nyní poznáváme částečně, ale teh
da poznám úplně, jakož i úplně poznán jsem. Nyní
však trvají víra, naděje, láska, tyto tři; ale největší
z nich jest láska.““
Obdivuhodné jest při tomto pohnutém slovu to, že
dává vnímati bezmeznost rozletu duše k Bohu. Proč
Pavel zdobí lásku diadémem nesmrtelnosti, jako by
v ní postřehl Matku Kristovu? Láska je základem
všeho, ona jediná sjednocuje svět s Bohem. Není to
však slepá jednota pantheistického snění, ale jest to
jednota, k níž svobodně svolujeme, jejiž plnost je ne
vyčerpatelná, neboť stvořený člověk musí od věků
ke věkům více a více poznávati, že jest jen tvorem
v lůně Otce světel.
Až dosud žil člověk i stvoření jen v touze, aby této
jednoty dosáhl a aby byl osvobozen od všeliké služ
by porušení, aby měl účastenství „na svobodě slávy
ynsů Božích“.“ Stvoření lká a spolu ku porodu pra
1') I. Korinth. XIII, 1—13.
1') Rim. VIII, 21—23.
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euje. My, kteří máme prvotiny Ducha, vzdycháme ve1
svém nitru pod zákonem svého smrtelného těla
v očekávání svého vykoupení.
Hřích zatemnil vesmír; uvaluje i na živočichy a na
hmotu smutek nepořádku a zmatku. Ale až „Pán se
zjeví s nebe, s anděly moci své v plameni ohnivém,
aby potrestal ty, kteří neznají Boha a kteří neposlou
chají evangelia Pána našeho Ježíše Krista,“ pak
konečně bude zničena nepřítelkyně člověka, smrt.
Jas, který pak prozáří duši i tělo vyvolených, odrá
žeti se bude na nových nebesích a na zemi posvěcené.
A Bůh bude všechno ve všech.
Pavel je prorokem konečné jednoty. Očekávání
„onoho dne“17žije v něm ve hlubokosti jeho tužeb,
i tehdy, když se mu to jeví jistým, že on se nedožije
příchodu Páně. Ví, že se za hrobem setká s Kristem.
Jemu však nestačí jen jeho spása. Touží po obrácení
Izraele, po příchodu Soudce, po konci všeho bezprá
ví, po naplnění pokoje.
Je mužem, jenž doufá. Nehlásal naději jen teore
ticky. Ač s ním bylo činěno jako s falešným bratrem,
byl tupen, bičován, kamenován, v okovy uvržen, pře
ce nikdy nepřestal doufati a rozsévati naději svýma
plamennýma rukama. Co znamenaly všechny ty
zkoušky pro něho proti zaslíbení slávy? Vylil i krev
na svědectví toho, v co doufal. I když nemůžeme úpl
ně připustit názor Pascalův: „Věřím rád těm událo
stem, jejichž svědkové se dali popravit,“ neboť i fa
lešná náboženství a herese měla své mučedníky, Pa
vel se objevuje před námi jako svědek vzkříšeného
Krista, jehož před ním viděli apoštolé, jehož ran se
dotkl Tomáš, jehož vlastní hlas on slyšel a pocítil je
ho lidský pohled. Důkazem pro Pavlovo svědectví je,
že jeho víra změnila svět. Změnila jej jen částečně.
Ježíš předpověděl, že moci smrti nikdy nepřemohou
jeho Církve, ale neřekl, že před jeho návratem jeho
“) II. Thessal. I, 7—8.
\ 1") II. Tim. I, 18.
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Církev zvítězí nad nimi. Přijdou hodiny, jak Pán nám
oznamuje — kdy od víry přemnozí křesťané se od
vrátí — chabí křesťané — a že se budou tázati, ja
kým způsobem může Pán ještě zvítěziti. Tu si pře
čtou opět epištolu k Římanům. Potom lépe pochopí,
že zaslíbení Věmosti neplatilo pouze Abrahamovi, ale
jim i nám.
Pavel bude hlasatelem věčné naděje.
Až do konce věků, dobrý vojín Kristův ve dne
v noci, když toho bude třeba, bude probíhati ulice
mi ležení, bude troubiti na poplach a k útoku; posílí
veselí v srdcích statečných, shromáždí raněné a
ochablé; docela i mrtvé opět oživí pro boj, v němž
porážka je nemožná. Ale tento hlasatel boje nevylí
čitelným zázrakem bude mluvit slova pokory a an
dělské něhy. Bude pěti o království lásky a o mí
ru bez konce.
1923—1925.
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