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ÚVOD
Augustinovy Výklady1 na Janovo evangelium zmiĖuje þeská literatura,
pokud je nám známo, jen velmi vzácnČ. Zhodnocení tohoto Augustinova díla
co do tématu milosti a ospravedlnČní mĤžeme objevit v publikaci Milost a vĤle
u Augustina od autorky Lenky Karfíkové2, dále najdeme nČco málo
o AugustinovČ pojetí krásna u Karla Svobody v pojednání Estetika svatého
Augustina a její zdroje3, u Josefa Nováka v Patristické þítance4, kde je
pĜeložen první traktát tohoto díla, a také v Denní modlitbČ církve, kde
nacházíme pĜeložené þásti nČkterých traktátĤ.
Rozsah tohoto Augustinova díla, tj. sto dvacet þtyĜi traktátĤ, nám
neumožĖovalo vČnovat se dílu v jeho celistvosti, proto pĜed námi ležel
nesnadný úkol, vybrat si téma, které by bylo možné zpracovat podrobnČji.
Po úvaze jsme se rozhodli pro téma zázrakĤ, jimiž se chceme zabývat
ve vybraných devíti traktátech.
Cíl, který jsme si kladli pĜi tvorbČ této diplomové práce, byl seznámit
s významným Augustinovým dílem, které doposud nebylo v celku pĜeloženo
do þeského jazyka, a zároveĖ pĜiblížit þtenáĜi Uþitele milosti v jeho pohledu
na zázraþné Boží skutky.
Prvním krokem k dosažení vytyþeného cíle bylo shromažćování pramenĤ
a literatury, které by nám Výklady na Janovo evangelium blíže pĜedstavily.
Zde nám nejlépe posloužil úvod k anglickému pĜekladu tohoto díla od Johna
W. Rettinga Tractates on the Gospel of John a rovnČž podrobná publikace
M. F. Berrouarda Introduction aux homélies de saint Augustin sur l’évangile
de saint Jean.
1

Používáme v þeské oblasti vžitý název „výklady“, pĜestože by bylo možné slovo tractatus pĜeložit
i termínem „komentáĜe“, popĜ. „homilie“ nebo jednoduše poþeštit jako „traktáty“ – k této poslední
možnosti se v prĤbČhu naší práce obþas uchylujeme.
2
Srov. KARFÍKOVÁ, L., Milost a vĤle u Augustina, s. 132-135.
3
Srov. SVOBODA, K., Estetika svatého Augustina a její zdroje, s. 148-151.
4
Srov. NOVÁK, J., Patristická þítanka, s. 96-105.

4

NejnároþnČjší þástí práce bylo provedení pĜekladu již výše zmínČných
devíti traktátĤ, jež se zabývají tématem Ježíšových zázrakĤ. PĜi pĜekladech
jsme se blíže seznamovali s obsahem a charakterem tohoto základního
pramene. Následovala textová analýza Augustinových komentáĜĤ k Ježíšovým
zázrakĤm v JanovČ evangeliu. Poté jsme provedli systematizaci a urþitou
syntézu tČchto Augustinových myšlenek. Vše jsme pod vedením Uþitele církve
uzavĜeli meditací nad významem „slova“, které lidstvo doprovází jako
znamenitý výrazový prostĜedek a které má podle sv. Augustina doplnit naši
tČlesnou sytost duchovním smyslem.5
Samotnou práci rozdČlujeme do tĜí þástí: v první nahlédneme v krátkosti
na život a dílo Aurelia Augustina; v druhé se nejprve vČnujeme charakteristice
díla In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV a poté obecnČ interpretaci
biblického textu, zejména v AugustinovČ exegetickém a homiletickém díle;
v poslední þásti nastíníme téma zázrakĤ, jak na nČ pohlíží Písmo svaté
a sám Augustin, když interpretuje Janovo evangelium.
K diplomové práci jako nutná souþást pĜináleží pĜekladová pĜíloha
vybraných traktátĤ, devíti Augustinových výkladĤ na evangelium podle Jana,
jež se zabývají tématem Ježíšových zázrakĤ.

5

Srov. Tr. 25, 10.
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AURELIUS AUGUSTINUS
V tomto oddíle si klademe za cíl seznámit þtenáĜe v krátkosti s životem

a dílem Aurelia Augustina, muže, který svým myšlením podstatnČ ovlivnil
budoucí generace západoevropské civilizace. Naším cílem zde není podrobná
studie, ale spíše jen zopakování toho, co již bylo mnohokrát Ĝeþeno a napsáno.

1.1 ŽIVOT
O životČ Aurelia Augustina se nejvíce dozvídáme z tČchto pramenĤ:
Prvním zdrojem jsou Dialogi, které mČl pĜi svém pobytu v Cassiciaku a jež
byly sestaveny mezi listopadem roku 386 a bĜeznem následujícího roku. Ty
poskytují v prolozích (De beata vita 1-5; Contra academicos 2, 3-6; De ordine
1, 2, 5) první dĤležité zprávy o jeho životČ. Dále jsou to jeho Confessiones,
zapoþaté v dubnu roku 397 a dokonþené kolem roku 400. Ne bezvýznamné je
rovnČž dílo Retractationes, pocházející z posledních let Augustinova života.
Jde o Augustinovu revizi vlastních spisĤ. Tato revize je dĤležitá pro poznání
duchovních a náboženských motivĤ, jimiž byl tento muž inspirován. Sermones
355 a 356, které byly pĜedneseny v prosinci 425 a krátce po slavnosti Zjevení
PánČ následujícího roku, doplĖují to, o þem Confessiones mlþí, totiž
AugustinĤv návrat do Afriky a poþátek jeho episkopátu. Nesmíme opomenout
ani Vita Sancti Augustini od Possidia, sepsané v letech 431-439.6
PrĤbČh Augustinova života je celkem dobĜe známý i širší kĜesĢanské
veĜejnosti. Biografie tohoto velikána teologie byla podrobnČ zpracována
pĜedevším v díle Petera Browna7, Henriho Marroua8, cenné informace

6

Srov. QUAESTEN, J., Patrology, s. 343-345.
Srov. BROWN, P., Augustine of Hippo: A Biography.
8
Srov. MARROU, H., Saint Augustine et ĐAugustinisme; v þeském pĜekladu vyšlo pod názvem Svatý
Augustin.
7

6

obsahuje též encyklopedické dílo Allana Fitzgeralda9, v þeské literatuĜe pak
napĜ. dílo Milana Machovce10. Nám už proto zbývá jen nČkolik vČcí
zopakovat.
Augustin se narodil 13. listopadu roku 354 v severoafrické Thagaste,
v malém mČstČ numidské provincie, dnes zvaném Souk Ahras v Alžíru, jako
syn þlena mČstské rady a malého statkáĜe. Od své matky Moniky, která na nČj
mČla bezesporu veliký vliv, byl pouþen o kĜesĢanství, ovšem kĜest pĜijal až
v dospČlosti. Studoval v Thagaste, MadauĜe a v Kartágu. Po vystudování zaþal
vyuþovat gramatiku a rétoriku.11 Z jeho spisĤ dobĜe víme o tom, že po dobu asi
devíti let upadl k náboženské skupinČ manichejcĤ. PozdČji proti ní vystupoval
jazykem i perem. O svém obrácení krásnČ vypráví v díle Confessiones, kde
nám dává nahlédnout do vlastního nitra i do osobního života. Co bychom
nemČli opomenout zmínit, je skuteþnost, že vrcholu svého obrácení došel na
základČ þetby Písma, aþ ne pouze díky ní. Tajemný hlas mu napovČdČl: Tolle,
lege. (Vezmi a þti.)12 Augustin tedy vzal knihu Písma, þetl, uslyšel Boží hlas,
porozumČl a podle tohoto hlasu poté jednal. PozdČji bude schopen, pĜedevším
ve své službČ kazatele toto Slovo zpĜístupnit a s pomocí Boží pĜedat druhým.
Augustin vstoupil do katechumenátu pod vedením milánského biskupa
Ambrože a roku 387 spolu s pĜítelem Alypiem a synem Adeodatem pĜijal
kĜest. Když roku 391 zavítal do mČsta Hippo, aby našel místo k založení
kláštera, pĜijal knČžské svČcení, aþ nerad. Poté dostal od biskupa povolení
založit klášter. Roku 395 þi 396 pĜijal biskupské svČcení a ujal se úĜadu –
nejprve jako hipponský pomocný biskup, od roku 397 pak pĜevzal biskupský
stolec. V úĜadČ biskupa se prokazoval ohromnou horlivostí: ve službČ slova,
pĜi péþi o chudé a sirotky, v organizaci mužských i ženských klášterĤ,
9

Srov. FITZGERALD, A. a CAVADINI, J., Augustine Through the Ages, An Encyclopedia.
Srov. MACHOVEC, M., Svatý Augustin.
11
Srov. QUAESTEN – Patrology, s. 345 – 346.
12
AUGUSTINUS, A., Confessiones 8, 12; CCL 27.
10
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dlouhými a poþetnými cestami, v obranČ víry a v literární þinnosti. V Hippo
rovnČž umírá, píše se 28. srpen roku 430. Vandalové právČ napadají mČsto.
Jeho poslední prací byla Epistula 228, diktovaná patrnČ na smrtelném loži,
jejímž tématem byla odpovČdnost jeho knČží tváĜí v tváĜ barbarské invazi.13
AugustinĤv život mĤže být jistČ inspirativní i pro dnešního þlovČka,
tĜebaže v Krista nevČĜícího. Na tomto svČtci žijícím pĜed více než patnácti sty
lety vidíme, jak se projevila Boží milost. Kdo jednal zle, zaþal jednat správnČ,
kdo byl ve tmČ, vystoupil na svČtlo. Kdo se totiž setká se SvČtlem, které pĜišlo
na svČt a osvČcuje každého þlovČka,14 nevydrží dlouho v jeskyni, chce se dostat
k jasu denního svČtla. Augustin zasažen tímto svČtlem shĤry, Boží milostí,
pospíchá k Bohu, jenž jej stvoĜil a nezapomenul na nČj, i když on na Boha
zapomnČl.15 Téma milosti pak ve svých spisech bude skloĖovat ve všech
pádech, zejména pĜi sporech s pelagiány. Spolu s apoštolem Pavlem tedy
mĤžeme jaksi zástupnČ za Augustina pronést: „Ale Boží milostí jsem to, co
jsem, a jeho milost, kterou mi udČlil, nezĤstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem
do únavy daleko více než všichni ostatní. VlastnČ ne já, nýbrž Boží milost se
mnou.“16

13

Srov. QUAESTEN, J., Patrology, s. 348 – 350.
Srov. Jan 1,9.
15
Srov. AUGUSTINUS, A., Vyznání 13, 1, s. 466.
16
1 Kor 15,10.
14
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1.2 DÍLO
Procházíme-li celé Augustinovo literární dílo, podivujeme se jak rozsahu
jeho tvorby, tak i tematickému zamČĜení a hloubce myšlenek. Augustin
nesleduje pouze jednu oblast, ale vČnuje se spisĤm filozofickým, teologickým,
apologetickým, estetickým i morálním, stejnČ tak sepisuje mnohastránkové
komentáĜe k Písmu svatému a vede rozsáhlou korespondenci. Široké zamČĜení
ukazuje na jeho genialitu, na hluboký a všestranný rozhled antického þlovČka.
Sám Augustin se zasloužil o to, že o jeho spisech máme lepší informace
než o dílech kteréhokoli jiného Církevního otce. TĜi roky pĜed smrtí, tedy
v roce 427, sepisuje své Retractationes – kritickou revizi vlastního
spisovatelského díla od svého obrácení. Postupuje v ní chronologicky.17 Uvádí
zde, že napsal celkem 93 dČl ve 232 knihách. Celé své dílo rozdČlil na knihy
(libri), dopisy (epistolae) a pojednání (tractatus).18
Díla, kterých je autorem, i ta, které jsou mu pĜipisována, obsahuje
v 16 svazcích Migneho edice Patrologia latina (32-47).
Jeho knihy (libri) bychom mohli rozdČlit podle pĜedmČtu, jímž se v nich
zaobírá, na autobiografické (Vyznání, Confessiones a ZpČtná ohlédnutí,
Retractationes), filozofické (z mnohých jmenujme napĜ. dvČ knihy Samomluv,
Soliloquia), apologetické (pĜedevším O Boží obci, De civitate Dei),
dogmatické (napĜ. O Trojici, De Trinitate), morální a pastorální (O dobru
manželského života, De Bono Coniugali, O kĜesĢanském boji, De agone
christiano), spisy mnišské (ěehole pro Boží služebníky, Regula ad servos
Dei), exegetické (napĜ. O kĜesĢanské nauce, De doctrina christiana, Výklad
knihy Genesis slovo od slova, De genesi ad litteram, O shodČ evangelistĤ,
De consensu evangelistarum), polemické (napĜ. Proti manichejci Faustovi,

17
18

Srov. KRAFT, H., Slovník starokĜesĢanské literatury, s. 40.
Srov. Retractationes 1 a epilog tohoto díla; CCL 57.
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Contra Faustum Manichaeum, O kĜtu, De baptismo, O pĜirozenosti a milosti,
De natura et gratia, aj.).
K jeho dílu dále pĜináleží pojednání (tractatus): (Kázání, Sermones –
dochovalo se jich kolem pČtiset, Výklady na Janovo evangelium, In Iohannis
Evangelium tractatus, VysvČtlivky k ŽalmĤm, Ennarationes in Psalmos)
a dopisy, epistolae v poþtu okolo dvouset dvaceti. Zachovala se i jeho poezie.
NČkolik jeho dČl je pochybných a nČkteré jsou jasné padČlky, Augustinovi
pouze pĜipisované.19
JeštČ vČnujme krátkou pozornost jeho dílĤm, která se zabývají Písmem
svatým, tj. pĜedevším tedy dílĤm exegetickým a homiletickým.
Augustin teoreticky pojednal o výkladu Písma ve þtyĜech knihách díla
De doctrina christiana. NejobtížnČjšími místy Písma se zabývá ve dvou dílech
o sedmi knihách – Otázky k Heptateuchu, Questiones in Heptateuchum
a Slovní obraty a rþení, Locutiones. ProtiĜeþení evangelistĤ se snaží vyĜešit
spisem De consensu evangelistarum. K celému Písmu se vztahuje sbírka
sto padesáti Kázání o Písmech, Sermones de scripturis. Jako samostatný oddíl
jeho exegetických dČl bychom mohli oznaþit výklad jednotlivých knih nebo
kapitol Písma. Knihou Genesis se zabývá ve svých Vyznáních a ve dvanácti
knihách díla De Genesi ad litteram, Žalmy v rozsáhlém Ennarationes in
Psalmos, horským kázáním ve dvou knihách O kázání PánČ na hoĜe,
De sermone Domini in monte, Janovým evangeliem v In Iohannis evangelium
tractatus. Mimoto komentuje rovnČž 1. JanĤv list. Dále se zabýval napĜ.
Pavlovými listy ěímanĤm a GalaĢanĤm.
MĤžeme pozorovat, že hipponský biskup prožil velice plodný život.
Zanechal nám odkaz, který provází nadále všechny generace. O jeho vlivu na
utváĜení myšlení se mĤžeme doþíst napĜ. v díle Saint Augustine et

19

Srov. QUAESTEN, J., Patrology, s. 356 – 403.
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ĐAugustinisme od Henriho Marroua, jež bylo pĜeloženo také do þeského
jazyka.
S Augustinovou smrtí tedy jeho dílo rozhodnČ nezaniklo, naopak stalo se
pĜedmČtem zájmu mnoha badatelĤ a zároveĖ pĜíþinou nesþetných sporĤ
a omylĤ. Domníváme se, že dnešnímu þtenáĜi mĤže tento autor svými spisy
mnohé pĜedat, aĢ už by se jednalo o jeho dílo filozofické, morální þi
exegetické. Rozsah jeho spisĤ co do obsahové stránky je tak široký, že zajisté
nenajdeme þlovČka, který by v AugustinovČ myšlení nenašel nČjakou vzácnou
perlu.
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2 VÝKLADY NA JANOVO EVANGELIUM
V pĜedchozím oddíle jsme sledovali život a dílo svatého Augustina, také
jsme se blíže seznámili s jeho dílem homiletickým a exegetickým. Nyní
pĜistupujeme k þásti, která sleduje jedno z Augustinových dČl, dle našeho
soudu velice významné, zejména po stránce exegetické, homiletické
a v neposlední ĜadČ i teologické.
In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV nám nabízí dostatek látky, o níž
by bylo tĜeba pojednat, v této práci se však omezujeme pouze na základní
informace o díle, které nám mají poskytnout k tomuto dílu úvod. PohovoĜíme
o tom, co je nezbytné, uvedeme literaturu, a zbytek bude již na þtenáĜi, aby
dále pokraþoval už sám. Naším cílem je podat srozumitelný pĜehled.
Na úvod dejme slovo panu M. F. Berrouardovi, jenž se tímto
Augustinovým dílem zabývá už Ĝadu let:
„Výklady na Janovo evangelium jsou kázání, která dnes mĤžeme opakovanČ
þíst díky práci anonymních tachygrafĤ, kteĜí zapisovali slova, jež byla kázána.20
Ten text, který dnes máme pĜed oþima, je oním, který pronášel Augustin – ne
však, aby se þetl, ale aby byl poslouchán, aby mu bylo rozumČno, aby oživil
víru.“21

PĜi citování nezapomeĖme ani na pana Johna Rettinga, který pĜeložil toto
dílo do angliþtiny a který v úvodu píše:
„Janovo evangelium je hlubokým teologickým uþením o KristovČ božství;
Augustinovy In Iohannis Evangelium Tractatus CXIIV jsou poté prodlouženým
pastýĜským prozkoumáním oné hloubky. V nich se Augustin, svČtovČ proslulý
biskup z Hippo Regius, pokorný pastýĜ duší, snaží nahlédnout do hlubin Janovy

20

21

S jistotou to mĤžeme dle Berrouarda Ĝíci o prvních šestnácti traktátech, k nimž bez vČtších obtíží
mĤžeme pĜipoþíst traktáty jdoucí v ĜadČ za sebou až k þíslu 54; ve svém úvodu k VýkladĤm
na Janovo evangelium se poté zabývá otázkou, zda traktáty 55-124 byly skuteþnČ pĜedneseny. Srov.
BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean,
s. 9, pozn. 1.
BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean,
s. 149.
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teologie a vystoupit k výšinám Janova osvícení, aby coby pastýĜ mohl odhalit
svým ovcím – nakolik BĤh dopĜeje – význam Janova evangelia.“22

Sami bychom þtenáĜe rádi upozornili pĜedevším na tyto výklady jako
na komentáĜ k evangeliu, jež sepsal apoštol Jan, abychom vČĜili, že Ježíš je
Mesiáš, Syn Boží, a tak s vírou abychom mČli život v jeho jménu.23 Tyto
výklady pak pĜedstavují Ĝeþnicky pĤsobivý, teologicky vytĜíbený a jasnČ
srozumitelný text, který þtenáĜe pobízí k úvaze nad velikým tajemstvím Boha,
jenž se ponížil, stal se þlovČkem a pĜebýval mezi lidmi, konaje mnohá znamení
a divy; a který byl ukĜižován, ale tĜetího dne vstal z mrtvých.

22
23

Srov. AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, viz úvod k dílu, s. 3.
Srov. Jan 20,31.
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2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
V této kapitole si pĜedstavíme Výklady na Janovo evangelium s ohledem
na jejich vznik a kompozici. Probereme také dĤvody pro jejich pojmenování.

2.1.1 Datování a kompozice díla
Výklady na Janovo evangelium obsahují 124 kázání, která byla jistČ
pronesena nebo diktována v dobČ mezi léty 408 až 420.24 Existují obtíže
s pĜesnou datací díla; tČmito obtížemi se ovšem v naší diplomové práci
dopodrobna zabývat nebudeme. S jistotou mĤžeme konstatovat, že se nejedná
zcela o jednotné dílo, které by bylo složeno þi proneseno pĜed náboženskou
obcí den po dni a vytvoĜeno kompoziþnČ naprosto pravidelnČ.
Nám postaþí, když celé dílo, tedy 124 traktátĤ, rozdČlíme tím
nejjednodušším zpĤsobem do dvou skupin: skupinu prvních 54 traktátĤ
a skupinu zbylých 70 traktátĤ, které se liší jak v délce, tak v charakteru.25 První
skupina neþiní badatelĤm vČtší problémy, co se týþe kompozice, zato ohlednČ
druhé skupiny se vedou diskuze, zda byly jednotlivé traktáty pronášeny pĜed
náboženskou obcí, nebo zda byly diktovány.26 UspoĜádání první skupiny je
narušeno Ĝadou deseti kázání na epištolu sv. Jana, In epistolam Ioannis. Podle
Augustina byla tato kázání vložena mezi 12. a 13. traktát z dĤvodu právČ
probíhající doby velikonoþní.27 Je pomČrnČ jasné, že tato první skupina
64 kázání byla skuteþnČ pronesena Augustinem pĜed náboženskou obcí

24

Srov. FITZGERALD, A. a CAVADINI, J., Augustine Through the Ages, An Encyclopedia, s. 474.
Srov. AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, viz úvod k dílu, s. 24. Délku
jednotlivých traktátĤ lze porovnat v tabulce, kterou uspoĜádal ve své publikaci M. F. Berrouard
na základČ poþtu stran jednotlivých traktátĤ ve vydání CCL. Srov. BERROUARD, M. F.,
Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean, s. 192.
26
Srov. FITZGERALD, A. a CAVADINI, J., Augustine Through the Ages, An Encyclopedia, s. 474.
27
Srov. Výklad k 1. listu sv. 1 (Šestá patristická þítanka, s. 7).
25
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v Hippo Regius.28 V tČchto bodech badatelé souhlasí, avšak datování této
skupiny a datování té druhé skupiny vþetnČ jejího charakteru, jsou pochybné.29
Výklady na Janovo evangelium lze jistČ þíst s velikým užitkem i bez
ohledu na jejich þasové vymezení. Avšak pro nároþnČjšího þtenáĜe a pĜísného
vČdce, který má v úmyslu sledovat taktéž vývoj Augustinovy teologie
v prĤbČhu þasu, doporuþujeme seznámit se blíže s problematikou datování.30

2.1.2 Název „tractatus“
Název „traktát“ (latinsky tractatus) vyjadĜoval v latinských kĜesĢanských
spisech technické oznaþení pro specifický typ promluvy, která v sobČ spojuje
exegezi Písma, kázání, duchovní komentáĜ a teologickou reflexi a která byla
urþena k tomu, aby byla pronesena biskupem pĜed náboženskou obcí.
V nejpĜísnČjším smyslu je to druh promluvy správnČ nazývané jako homilie.31
Je témČĜ jisté, že tento termín tractatus pochází od samotného Aurelia
Augustina. Tractatus pro nČj oznaþuje zároveĖ kázání.32 Název tractatus se
objevuje ve významu jako ústní sdČlení a stojí v kontrastu vĤþi liber.33 V naší
práci pĜekládáme latinské tractatus jako „výklad“. Navazujeme tak
na pojmenování, které již pĜed námi zvolil napĜ. Josef Novák pĜi svém
pĜekladu v Patristické þítance a které je užíváno i v Denní modlitbČ církve.

28

Výjimku pouze dle Berrouarda tvoĜí traktáty 20-22. Srov. BERROUARD, M. F., Introduction aux
homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean, s. 100-102.
29
Srov. AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, viz úvod k dílu, s. 24.
30
Viz napĜ. v úvodu k dílu AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, s. 24 – 31; nebo
BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean.
31
Srov. AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, viz úvod, s. 31.
32
Srov. BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint
Jean, s. 19-20.
33
Srov. De doctrina christiana 4, 18, 37; Retractationes 1, 1. Srov. Také FITZGERALD, A.
a CAVADINI, J., Augustine Through the Ages, An Encyclopedia, s. 474.
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2.2 LETMÝ POHLED NA JANOVO EVANGELIUM
V naší práci nemĤžeme samozĜejmČ opomenout výchozí þi první text,
který byl Augustinem komentován, tj. Janovo evangelium. Proto se
v následující kapitole vČnujeme právČ þtvrtému evangeliu, které tento Uþitel
církve interpretuje.

2.2.1 DČjiny textu a autorství
ýtvrté evangelium, bČžnČ nazývané jako Evangelium podle Jana, nebylo
po znaþnou þást 2. století známé. Je pozoruhodné, že nejstarší dochované
komentáĜe na Jana pocházejí z pera gnostických kĜesĢanĤ, kteĜí byli pozdČji
oznaþeni za heretiky. K uvedení tohoto evangelia ve známost významnČ
pĜispČl zejména lyonský biskup Ireneus, když zaþal okolo roku 180 psát proti
gnostikĤm, aby osvČtlil pravovČrnost tohoto evangelia. Ireneus ztotožĖuje Jana
s milovaným uþedníkem, který spoþinul na JežíšovČ hrudi pĜi poslední veþeĜi.34
„Potom Jan, uþedník PánČ, který také spoþinul na jeho prsou, také sám
uveĜejnil evangelium, když dlel v Efesu v Asii.“35 V dalších stoletích provedli
na VýchodČ dĤkladný komentáĜ na Jana Origenes a Jan Zlatoústý, na ZápadČ
pak právČ Augustin.36 Za autora þtvrtého evangelia byl od tĜetího kĜesĢanského
století až do zaþátku 19. století prakticky jednomyslnČ považován apoštol Jan,
jeden ze Dvanácti, syn ZebedeĤv, bratr Jakuba Staršího.37 Tak i Augustin spolu
s celou soudobou církví uznával za autora þtvrtého evangelia apoštola Jana
a bez vČtších potíží mu též pĜipisoval pĤvod tĜí ListĤ i knihy Zjevení, nesoucí
jeho jméno.38 RovnČž, podle kánonu Písma, který vložil roku 397 do díla
De doctrina christiana, zmiĖuje mezi knihami Nového zákona Evangelium
34

Srov. BROWN, R. E., An Introduction to the Gospel of John, s. 26.
IRENEUS, Adversus haereses 3,1,1; PG 7, 174.
36
Srov. BROWN, R. E., An Introduction to the Gospel of John, s. 26.
37
Srov. TICHÝ, L., Úvod do Nového zákona, s. 109.
38
Srov. BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint
Jean, s. 39.
35
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podle Jana, tĜi Janovy listy a knihu Janova Zjevení.39 Podle Augustina je tedy
Jan autorem þtvrtého evangelia, jak už dĜíve napsal Origenes, uþedníkem, který
spoþinul pĜi poslední veþeĜi na PánovČ hrudi a zeptal se na jméno zrádce;40
na Kalvárii pĜijal pod ochranu Marii;41 spoleþnČ s Petrem bČžel o velikonoþním
ránu ke hrobu, aby ovČĜil slova Marie Magdalény;42 byl pĜítomen zázraþnému
rybolovu po JežíšovČ zmrtvýchvstání, kdy se Pán o jeho budoucnosti pĜed
Petrem vyslovil tajemnými slovy, na jejichž základČ se myslelo, že onen
uþedník nezemĜe.43
Ostré rozdíly mezi synoptiky a Janem již od 2. století zapĜíþiĖovaly, že
nČco z Jana bylo odmítáno. StĜedovČké teology a mystiky pĜitahovala nevšední
inspirace tohoto evangelisty, jenž je znám jako „Božský Jan“ (ho theologos)
a jeho dílo pak podle Klementa Alexandrijského44 jako „duchovní
evangelium“.45
Koncem 18. a bČhem 19. století byla položena otázka ohlednČ odlišností
v evangeliích, þímž se k evangeliu podle Jana zaþalo pĜistupovat mnohem
skeptiþtČji. 20. století se zĜeklo myšlenky, že by celé þtvrté evangelium napsal
Jan, syn ZebedeĤv, a rozpoznalo se, že toto evangelium, jak nyní existuje, je
dosti vzdálené teologickému ovzduší doby Ježíšova uþedníka.46 Od té doby
vznikají rĤzné teorie sepsání a doba vzniku je kladena až do 2. století.
Do naší kompetence nepĜísluší vyjadĜovat se k autorství þtvrtého
evangelia, ale uznali jsme za vhodné psát v duchu pĜedpokladĤ Augustinových,
podle kterého byl apoštol Jan autorem evangelia, tĜí ListĤ a knihy Zjevení.
Pokud na nČkterém z míst naší práce zmíníme Jana apoštola jako autora

39

Srov. AUGUSTINUS, A., KĜesĢanská vzdČlanost 2, 8, 13, s. 86.
Srov. Jan 13,23-26; srov. Tr. 61, 4.
41
Srov. Jan 19,26-27; srov. Tr. 8, 9; 119, 2-3.
42
Srov. Jan 20,2-10; srov. Tr. 120, 6-9; 121,1.
43
Srov. Jan 21,7 a 20-23; srov. Tr. 124, 2-3.
44
Srov. EUSEBIUS PAMPHILI, Církevní dČjiny 6, 14, 7, s. 112.
45
Srov. BROWN, R. E., Introduction to the Gospel of John, s. 27.
46
Srov. BROWN, R. E., Introduction to the Gospel of John, s. 27-28.
40

17

þtvrtého evangelia, ListĤ þi knihy Zjevení, stojí za naším tvrzením alespoĖ
zbČžné porozumČní problému autorství, od nČhož však v naší práci od tohoto
okamžiku odhlížíme.

2.2.2 Augustin o Janovi a jeho evangeliu
V Augustinových traktátech se toho dozvídáme mnoho o apoštolu Janovi,
který, jak Augustin pĜipomíná, discumbebat super pectus Domini, et de
pectore Domini bibebat quod propinaret nobis.47 PĜi výkladu perikopy
o uzdravení syna královského úĜedníka se Augustin odvolává na Jana, který,
jak Ĝíká: Lépe totiž než já vidČl pravdu ten, kdo ji pil z hrudi PánČ. Je to totiž
sám evangelista Jan, kdo mezi všemi uþedníky spoþíval na hrudi PánČ
a kterého Pán, aþkoli byl vázán láskou ke všem, pĜesto nad ostatní miloval.
Tedy on by se mČl mýlit, a já správnČ usuzovat? A tak, jestli tomu správnČ
rozumím, rád uslyším, co on Ĝekl, abych si zasloužil vnímat to, co on vnímal.48
Evangelista mluví, Augustin pouze interpretuje, anebo ještČ lépe Ĝeþeno: Duch
svatý mluví a Jan i Augustin interpretují.
Evangelista Jan byl pro Augustina orlem vznášejícím se výšinami oblohy
až ke slunci,49 vysokou horou pĜinášející lidem pokoj,50 byl lampou, podobnČ
jako ostatní apoštolové,51 která poskytuje druhým svČtlo, aby mohli vidČt.
SvČtlem však je Kristus.52 PĜi výkladu perikopy o promČnČní vody ve víno se
pĜi promluvČ obrací na apoštola Jana tČmito slovy: Ó, evangelisto, nejvČrnČjší

47

(Jan) spoþíval na PánovČ hrudi; a co z jeho prsou pil, to dal pít i nám. Tr. 1, 7; srov. také napĜ. 16, 1
a 20, 1; In epistolam Ioannis 1, 8; 5, 1; srov. Jan 13,23.25 a 21,20.
48
Tr. 16, 2.
49
Srov. Tr. 15, 1; 36, 1 a 5; 40.1; viz také Praefatio incerti auctoris (tj. úvod k VýkladĤm na Janovo
evangelium od neznámého autora, srov. pozn. 56).
50
Srov. Tr. 1, 2-6.
51
Srov. Tr. 49, 8, kde Augustin pĜipodobĖuje Krista dni a apoštoly hodinám, které následují den, nikoli
naopak.
52
Srov. Tr. 2, 3; 23, 3 a 54, 4.
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a nejpravdivČjší, ty mi sdČluješ, že […].53 StejnČ i v mnoha dalších traktátech
Augustin nezapomene vzpomenout na autora díla, které komentuje.54
PĜi výkladu perikopy o zázraþném rybolovu po vzkĜíšení PánČ Augustin
nazývá toto evangelium jako „veliké Janovo evangelium“.55
PĜipojme ještČ spolu s oním neznámým autorem, jenž poĜídil pĜedmluvu
k našemu dílu, srovnání Jana s ostatními evangelisty:
„Ostatní pak evangelisté, kteĜí o KristovČ þasném narození a jeho þasných
skutcích, které jako þlovČk uþinil, dostateþnČ promlouvali, málo vypravovali
o božství, jako zvíĜata kráþející po souši, která po zemi kráþí s Pánem; tento pak
nevyprávČl dopodrobna o jeho skutcích þasných, ale vznešenČ pĜemítal
o božství, s Pánem létal k nebi.“56

Augustin tedy evangelistu Jana, jak jsme pĜedstavili výše, s celou
soudobou církví považoval za autora Evangelia, knihy Zjevení i tĜí ListĤ.
ZároveĖ miláþka PánČ ve svých spisech þasto pĜipomíná, zejména pak, což je
pochopitelné, v tČchto Výkladech.

53

Tr. 8, 6.
Srov. napĜ. Tr. 8, 6; 16, 2; 17, 8 apod.
55
Srov. Tr. 122, 6.
56
K Augustinovu dílu In Iohannis evangelium tractatus CXXIV je v kritické edici CCL pĜipojena také
pĜedmluva, zde nadepsaná jako Praefatio incerti auctoris, která však nebyla souþástí všech kodexĤ.
Srov. SANCTI AURELII AUGUSTINI, In Iohannis evangelium tractatus CXXIV (CCL 36),
s. 13-14.
54
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2.3 HERMENEUTIKA, INTERPRETACE BIBLICKÉHO
TEXTU
Poté, co jsme hovoĜili o autorovi VýkladĤ na Janovo evangelium a o díle
samotném, upínáme nyní svou pozornost na obtíže, jež vznikají pĜi každém
zpĜítomĖování textu, tj. pĜi jeho interpretaci. V následující kapitole pojednáme
o zpĤsobu interpretace textu. Nejprve budeme sledovat obecné pĜístupy
k textu, zvláštČ biblickému, a pozdČji se zamČĜíme na AugustinĤv zpĤsob
výkladu Písma svatého.

2.3.1 PĜístup k výkladu textu obecnČ
Jak vykládat text? Jak jej uþinit srozumitelným? Co zamýšlel autor
sdČlit? To jsou otázky, které si klade hermeneutika.
Hermeneutika je podle Jeana Grondina v první ĜadČ teorie interpretace;
interpretace pak znamená þinit srozumitelným. Interpretovat tedy znamená
þinit srozumitelným nebo pĜekládat cizí smysl do smyslu srozumitelného.57
Duch svatý jako auctor principalis Písma svatého svou þinnost jistČ
neomezuje pouze na Boží slovo, kde by se uzamknul, ale, je nutné Ĝíci, že
stejnČ pĤsobí i v tČch, kdo pĜijali tohoto Ducha, a v tČch, kdo jsou s to
interpretovat, co BĤh Ĝíká. „Spolu s rĤstem života v Duchu totiž roste ve
þtenáĜi také chápání skuteþností, o nichž biblický text mluví.“58
Písmo svaté má svá temná místa a jejich interpretace mĤže pĤsobit
potíže. Jak se s tČmito obtížemi vypoĜádat? Na tuto otázku chceme nyní hledat
odpovČć. VždyĢ svČt poþátku 21. století je opravdu vzdálen od doby sepsání
þtvrtého evangelia a stejnČ tak od poþátku pátého století, kdy toto evangelium
interpretoval Augustin. PĜi interpretaci se vracíme v þase a pĜitom zĤstáváme

57
58

Srov. GRONDIN, J., Úvod do hermeneutiky, s. 34.
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, Výklad Bible v církvi, s. 66.
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obČma nohama v souþasnosti. „Jde o to pĜeklenout vzdálenost mezi dobou
autorĤ a prvních adresátĤ biblických textĤ a naší souþasnou dobou tak, aby se
správnČ aktualizovalo poselství textĤ pro posilu života víry kĜesĢanĤ.“59

2.3.2 Jak vykládat text
Henri de Lubac ve své monografii o stĜedovČké exegezi tvrdí: „V zásadČ
všude v antické tradici lze rozeznávat pouze dva smysly Písma: první, který
spoþívá na dČjinách neboli liteĜe, a druhý, který je vesmČs nazývaný duchovní,
alegorický nebo mystický smysl.“60 Jeroným napíše: „Litera oznaþuje jednu
vČc, mystická Ĝeþ druhou.“61 „Duch neexistuje bez litery a litera zase postrádá
ducha. Každý z obou smyslĤ je obsažen v tom druhém – jako do sebe
zapadající ozubená koleþka […]. Oba smysly jsou spojeny skrze skuteþnost
jediné inspirace.“62
Augustin ve svém výkladu perikopy o zázraþném nasycení pČti tisícĤ
Ĝíká: Zkrátka a dobĜe nic není beze smyslu, vše má význam, ale žádá si to
nČkoho, kdo rozumí.63 Interpretace Písma svatého zasluhuje, abychom biblický
text neþetli pouze slovo od slova, ale rovnČž hledali význam, který zĤstává
þasto skrytý jakoby mezi Ĝádky. Správné porozumČní textu od nás vyžaduje,
abychom do þetby i interpretace pozvali samotného pĤvodce textu, prvotního
Autora.
2.3.2.1 Literní výklad
Literní výklad sleduje smysl, jenž vyplývá ze zámČru pisatele. „Literní
smysl Písma je smysl, který byl pĜímo vyjádĜen inspirovanými lidskými
autory. Protože je tento smysl plodem inspirace, je také zámČrem Boha, který
59
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je hlavním autorem.“64 Nesmíme jej zamČĖovat s doslovným, literalistickým
smyslem, jenž by odhlížel od dobových literárních konvencí.
Známý mnemotechnický verš65 Augustina z Dácie Ĝíká: Littera gesta
docet, tj., litera nás uþí, co se stalo. Toto je první biblický smysl: „první
význam“ je v textu; první vysvČtlení v komentátorovi; „první porozumČní“
ve þtenáĜi.66
2.3.2.2 Alegorický výklad
Alegorickým výkladem se budeme zabývat více zeširoka, neboĢ
Augustin, jak dobĜe víme, byl mistrem takovéhoto typu výkladu.
Poþátky alegorického výkladu bývají obvykle spatĜovány ve stoické
filosofii, kdy nastaly obtíže s interpretací mýtické Ĝeþi, kterou nebylo možné
dál pojímat v doslovném smyslu.67
„Sloveso  znamená doslovnČ vypovídat nČco jiného ( ), a sice
vypovídat veĜejnČ (lze zaslechnout slovo ). Za smyslem urþeným
pro agoru existuje nČco jiného, hlubšího, jež na agoru, výklad na veĜejnosti,
pĤsobí zprvu cize. Praxe alegorizujícího výkladu mýtĤ spoþívala tedy
ve vyhledávání nČþeho hlubšího za šokujícím smyslem doslovným.“68

Výraz  ȓ pochází z rétoriky a byl užíván jedním gramatikem,
Pseudo-Herakleitem (1. stol. po Kr.). Ten definoval alegorii jako rétorický
tropos, jenž umožĖuje nČco Ĝíkat a souþasnČ naznaþovat nČco jiného. Než se
alegorie stala technikou výkladu, byla jednoduše formou Ĝeþi, a to rétorickou –
vždyĢ Ĝeþnictví mČlo pĜece co þinit se zprostĜedkováním smyslu. Tak v bádání
zdomácnČl rozdíl mezi alegorií jako pĤvodní Ĝeþnickou figurou, jež odkazuje
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k vyššímu než doslovnému, a alegorezí, která oznaþuje explicitní proces
výkladu, zpČtné pĜevádČní litery na intenci smyslu, jenž se chce sdČlit.69
Prvním, kdo hovoĜil o alegorii v Písmu, nebyl nikdo menší než apoštol
Pavel v listČ GalaĢanĤm.70 Tam vypracovává „typologickou“ interpretaci
pĜíbČhu o dvou Abrahámových synech. To v sobČ, Ĝíká Pavel, „tají ještČ nČco
jiného“ (  ). Starý zákon se stává alegorií Nového zákona. Nový
zákon zjevoval Ducha, z nČhož je tĜeba rozumČt liteĜe zákona Starého.71
Augustin velmi þasto poukazuje na nČco skrytého, na alegorii, která
vysvítá z litery. PĜi výkladu perikopy o promČnČní vody ve víno Ĝíká:
V samotném skutku se kromČ zázraku ukrývá ještČ nČco tajemného a tajného.72
Ano, za nebo vedle literního smyslu stojí vždy ještČ smysl duchovní, za nebo
vedle historické události stojí vždy ještČ duchovní smysl toho, co se stalo.

2.3.3 Interpretace Janova evangelia dle Augustina
Nyní se dostáváme k pohledu na interpretaci biblického textu, jak ji
používal sám Augustin. Exegetické spisy, které zaujímají v AugustinovČ díle
obsáhlou þást, nám jistČ dovolují hovoĜit pĜímo o „augustinovské“ exegezi.
AugustinĤv zpĤsob exegeze Nového zákona je popsán v díle De consensu
evangelistarum, jako zpĤsob exegeze Starého zákona pak v díle Questiones
in Heptateuchum a Locutiones. V tČchto dílech osvČtluje obtíže, které vznikají
pĜi interpretaci biblického textu.73
Autor hned v úvodu svého spisu De doctrina christiana, jistČ
v návaznosti na zpĤsob antického Ĝeþnictví, uvádí: Každý výklad Písma
spoþívá ve dvou vČcech, ve zpĤsobu, jak vyhledávat to, co je tĜeba objasnit,

69

Srov. GRONDIN, J., Úvod do hermeneutiky, s. 42.
Srov. Gal 4, 21-24.
71
Srov. GRONDIN, J., Úvod do hermeneutiky, s. 47.
72
Tr. 8, 3.
73
Srov. SIMONETTI, M., Lettera e/o allegoria, s. 351.
70

23

a ve zpĤsobu, jak toto objasnČní vyjádĜit.74 Zde se také vypoĜádává
s problémem temných míst Písma svatého.75 AugustinĤv sklon pro duchovní
výklad nám umožĖuje porozumČt, proþ byl tolik pĜitahován Janovým
evangeliem, které vybízelo interprety k vyhledávání skrytého významu pod
literami textu.76 AugustinĤv prvoĜadý pĜístup k exegezi, zcela jistČ pro Janovo
evangelium, byl alegorický, nebo snad lépe symbolický þi duchovní.77 Ale
liternímu smyslu se nikterak nevyhýbá, nicménČ: samotný duchovní smysl
mĤže posluchaþi posloužit þasto mnohem lépe. Písmo je pro nČj
nevyþerpatelným zdrojem inspirace a pĜináší s sebou mnoho smyslĤ
a porozumČní. To mĤžeme vidČt napĜ. v jeho výpovČdi: A tak pĜijmČte,
nejmilejší, bez pĜedsudku to, co zde vnímám, jestli snad vy vnímáte nČco
lepšího. Všichni totiž máme jednoho uþitele a jsme v jedné škole
spoluuþedníkĤ. Proto já smýšlím takto, a vizte, zda to je, þi není pravda, anebo
se mé smýšlení pravdČ pĜibližuje.78
Pozorujeme, že Augustin si nesnaží osobovat jedinou možnou odpovČć,
vždyĢ interpretace textu mĤže být rĤzná a významĤ mĤže být více – podle
toho, jak jim kdo rozumí: O þtyĜech dnech lze toho zajisté Ĝíci mnoho, jako se
tomu má s temnými místy Písma, která pro odlišnost tČch, kdo jim rozumČjí,
vyjevují mnohé smysly. ěeknČme i my, co se nám zdá, že oznaþuje ten, kdo byl
po þtyĜi dny mrtvý.79 PĜi tČchto duchovních interpretacích þasto v textu
objevujeme slovesa significare þi commendare, která jakoby nás upozorĖovala
na blížící se duchovní smysl.
Augustin si uvČdomuje, jaký rozdíl zeje mezi tím, co by chtČl pĜedat
a tím, co pĜedává. To zná každý umČlec, každý kazatel – je to ono narážení
na naše lidské limity. V De chatechizandis rudibus Augustin odpovídá
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na dotaz jáhnu Deograciovi, kde píše: Ani mne mĤj výklad témČĜ nikdy
neuspokojuje; toužím totiž po lepším, a þasto ho v duchu i slyším, dĜíve než ho
zaþnu rozvíjet nahlas slovy: a když se mi nedaĜí vyjádĜit to, co v duchu cítím,
pak se trápím, že mĤj jazyk nemohl staþit mému srdci. NeboĢ chci, aby
posluchaþ pochopil všechno tak, jak to chápu já; a cítím, že nemluvím tak,
abych toho dosáhl. Je to pĜedevším proto, že takové pochopení proniká myslí
jako rychlý záblesk, mluva však je pomalá, zdlouhavá a úplnČ odlišná, zatímco
se Ĝeþ rozvíjí, porozumČní se už skrylo v tajemných hlubinách.80
Na místČ je také zmínit, jak Augustin pohlížel na vztah Starého zákona
k Novému. Asi nejznámČjší formulaci, kterou po nČm budou ještČ mnozí
opakovat, že „ve Starém zákonČ je utajený Nový zákon a v Novém zákonČ se
odhaluje

Starý

zákon,“

nacházíme

v jeho

katechetickém

díle

De catechizandibus rudibus.81 Touto formulací se poukazuje na vzájemné
propojení obou ZákonĤ, že totiž nelze jeden þi druhý vylouþit z celku
inspirovaného Písma. Dokument Papežské biblické komise Židovský národ
a jeho svatá Písma v kĜesĢanské Bibli vzpomíná v pĜedmluvČ právČ Augustina:
„V teologii Církevních otcĤ byla otázka vnitĜní jednoty jediné Bible církve,
skládající se ze Starého a Nového zákona, ústĜedním tématem. Že to urþitČ
nebyl jen problém teoretický, lze témČĜ hmatatelnČ vnímat na duchovní cestČ
jednoho z nejvČtších kĜesĢanských uþitelĤ, sv. Augustina z Hippo. V roce 373
prožil devatenáctiletý Augustin první hlubokou zkušenost obrácení. ýetba jedné
Ciceronovy knihy – ztraceného díla Hortensius – v nČm zpĤsobila hlubokou
promČnu […]. PĜešel od Cicerona k Bibli a zažil strašné zklamání: v obtížných
právních ustanoveních Starého zákona, v jeho spletitých a nČkdy i krutých
pĜíbČzích nedokázal poznat moudrost, k níž chtČl dospČt. Ve svém hledání
narazil na manichejce, kteĜí opovrhovali Starým zákonem. Ke kĜesĢanství
katolické církve se Augustin mohl obrátit až tehdy, když prostĜednictvím
sv. Ambrože poznal takovou interpretaci Starého zákona, která zprĤhlednila
vztah Bible Izraele ke Kristu, a tak v ní ukázala svČtlo hledané Moudrosti.“82
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V devátém traktátu, kde Augustin hovoĜí o zázraku promČnČní vody
ve víno, používá tuto metaforu: Starý zákon nazývá vodou, která chutná, jen
dokud se neokusí víno, tj. poznání Krista v Písmech: Když tedy promČnil vodu
ve víno, ukázal nám, že také staré Písmo pochází od nČj; vždyĢ na jeho pĜíkaz
byly naplnČny džbány. Od Pána je tedy i ono Písmo; ale nemá žádnou chuĢ,
není-li tam Kristus poznán.83
Pokud hovoĜíme o Augustinovi jako o mistru alegorického výkladu,
nemĤžeme pominout nČkteré pĜíklady této duchovní interpretace:
MĤžeme objevit napĜíklad pČt sloupoĜádí jako pČt knih Mojžíšových;84
církev jako loćku;85 obraz vody coby židĤ a sloupoĜadí coby Zákona;86 židy,
jenž se podobají GalilejcĤm, kteĜí nepĜijali do svého kraje Ježíše, kĜesĢané jsou
však podobni SamaritánĤm, kteĜí v nČj uvČĜili;87 dvanáct apoštolĤ jako dvanáct
hodin a Ježíš je jako den.88
2.3.3.1 Význam a výklad þísla
Specifický smysl pak mají u Augustina þísla. Sledujeme, že autor v jejich
interpretaci nachází až jakousi rozkoš. Ona nám mohou dát nahlédnout
do dosud skrytého významu. Písmo svaté jimi rozhodnČ nešetĜí. A samo Písmo
také uvádí, že BĤh vše uspoĜádal podle míry, poþtu a váhy.89 Proto nesmíme
podceĖovat þíslo, jehož veliká závažnost vysvítá pozornému þtenáĜi z mnoha
míst svatých Písem.90 Neznalost þísel poté zpĤsobuje, že mnoha vČcem, jež
jsou v Písmu Ĝeþeny pĜenesenČ a v mystickém smyslu, nerozumíme.91
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Jen v krátkosti mĤžeme zmínit nČkterá þísla, o nichž se Augustin v tČchto
našich traktátech zmiĖuje. Z mnoha uvećme jen nČkterá:
ýíslo dvČ: Tímto þíslem se oznaþuje nČco dobrého, nejvíce se jím pak
pĜedstavuje láska dvojího zamČĜení.92 To Augustin dokládá i na rĤzných
místech v Písmu, kde se hovoĜí o dvojce.93 Oznaþuje rovnČž obĜízku
a neobĜezanost, židy a pohany.94
Význam þísla pČt objasĖuje takto: PČtice je þíslo, které náleží k Zákonu.
Je to právČ pČt knih Mojžíšových, právČ pČt sloupoĜadí, kde se shromažćovali
nemocní, právČ pČt chlebĤ, které zasytily pČt tisíc lidí.95
ýíslo þtyĜicet: Posvátné þíslo þtyĜicet nám jakoby pĜedstavovalo
dokonalost. […] A božská Písma to þasto dosvČdþují. Tímto þíslem byl
posvČcen pĤst […]. Už i Mojžíš se postil þtyĜicet dní a Eliáš taktéž a sám náš
Pán a Spasitel Ježíš Kristus toto þíslo postu naplnil.96 Dále þteme, že je ale
jisté, že þíslem þtyĜicet se oznaþuje jakoby dokonalost v dobrých skutcích.97
ýíslo sto padesát tĜi, o kterém Augustin uvažuje pĜi výkladu zázraþného
rybolovu po zmrtvýchvstání PánČ, pĜedstavuje toto þíslo jako tzv. triangulaþní,
tj. takové, které vzniká souþtem þíselné Ĝady od 1 do 17. ýíslo sedmnáct poté
oznaþuje pĜipojení Ducha svatého (7) k Zákonu (10). A toto þíslo také obsahuje
tĜikrát þíslo padesát, a navíc ještČ tĜi kvĤli tajemství Trojice; a padesátka je
sedminásobkem sedmi a pomocí jedné je doplnČna; neboĢ sedmkrát sedm þiní
þtyĜicet devČt. Jedna je pak pĜipojena, aby se tím oznaþilo, že je jeden, který je
skrze sedmiþku oznaþen kvĤli sedmerému dílu; a víme, že Duch svatý, jehož
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mČli uþedníci pĜikázáno oþekávat podle pĜíslibu, byl seslán padesátý den
po nanebevstoupení PánČ.98
Na závČr této kapitoly ještČ uvećme, že zpĤsob exegeze, který Augustin
použil pro Janovo evangelium, lze oznaþit za symbolický, jak už jsme zmínili
výše.
Symbolická exegeze je poté metodologií, jež umožĖuje interpretaci
znamení. V JanovČ evangeliu, dokonce více než ve zbytku Písma, literární
a historické skuteþnosti Kristova života pĜedstavují duchovní skuteþnosti.
Každá urþitá historická událost je symbolem nitra, skrytým, skuteþnČjším
dČjem; každá urþitá historická událost odhaluje univerzalitu vztahující se ke
vnitĜnímu duchovnímu životu lidské duše. Proto factum audivimus, mysterium
requiramus.99
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2.4 AUGUSTIN A JEHO KÁZÁNÍ
Výklad biblického textu byl u Augustina jako u vČtšiny Církevních otcĤ
þasto spojen pĜímo z kazatelskou þinností, proto bychom rádi poukázali
na Augustina jakožto na kazatele a Ĝeþníka. Jsme pĜesvČdþeni, že forma i styl
kázání, jak je uplatĖoval hipponský biskup pĜi pĜednesu, mohou v mnohém
oslovit i souþasné kazatele.

2.4.1 Augustin – kazatel
Mnohé o AugustinovČ pĜístupu ke kázání a k výkladu Písma svatého se
dozvídáme v jeho díle De doctrina christiana, které zaþal sepisovat brzy
po svém nástupu na biskupský stolec roku 396 a jež roku 426 zĜejmČ nebylo
dosud dokonþeno.100 ýasto bývá ve starých tiscích i ve stĜedovČkých
rukopisech nadepisováno titulem De arte praedicandi,101 a koneckoncĤ
právem.102 Tento spisek vyšel též v krásném þeském pĜekladu Jany Nechutové.
„Na Augustinových kázáních (homiliích) bylo prokázáno, že jejich stavba
odpovídá struktuĜe, jakou pĜedpisovali pozdnČ Ĝímští uþitelé rétoriky
pro rétorský výtvor.“103 PĜi þetbČ tČchto traktátĤ mĤžeme sledovat opravdu
vytĜíbený styl Ĝeþi. UrþitČ nás zaujme množství otázek, které Augustin pokládá
posluchaþĤm, obrazy, které slovy vykresluje, þasté pĜipomínání biblického
textu a jeho opakování, odvolávání se na Boží pomoc, ohled na posluchaþe
apod.
Když Augustin pronáší Ĝeþ, vícekrát se odvolává na to, o þem již hovoĜil,
co již jeho posluchaþi znají. VždyĢ vám nemusí být vše pĜipomínáno jako
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zaþáteþníkĤm a nepouþeným.104 RovnČž se þasto spolu s posluchaþi dovolává
Boží pomoci a ještČ þastČji vybízí k pozornosti. Nakolik Pán dopĜeje a jak
budu moci, a když vy budete dávat pozor a modlitbou napomĤžete naší
slabosti, pohovoĜím o hloubce tajemství tohoto skutku a tohoto znamení.
Cokoli pak neobsáhnu, doplní ve vás on sám, s jehož pomocí þiním, co
mohu.105 Jen má Slovo zaznít v našich nitrech! V díle De doctrina christiana
doporuþuje tomu, kdo pronáší Ĝeþ, aby nezapomínal na modlitbu: Proto se
(Ĝeþník) modlí sám za sebe i za ty, které hodlá oslovit, a je tak nejprve
modlitebníkem a teprve na druhém místČ mluvþím.106 Augustin cituje a cituje
Písmo svaté, nejen text, který právČ vykládá, ale doplĖuje jej o další a další
biblické citace. Jeden text ozĜejmuje jiným. On potvrzuje, že nic v Písmu není
napsáno zbyteþnČ, ani þárka, vše má nČjaký význam.
Augustin nČkdy pro nedostatek þasu odkládá Ĝeþ na další den, aby své
posluchaþe pĜíliš nezatČžoval.107 UvČdomme si, že nČkterá z jeho kázání, která
máme možnost þíst, jsou znaþnČ rozsáhlá, a tak je nabíledni, že únava
pĜi takové délce promluvy se mohla celkem snadno dostavit.
Za pozornost stojí i množství otázek, které klade, když se snaží vést
dialog s posluchaþi. Tak napĜ. pĜi výkladu perikopy o promČnČní vody ve víno:
Ptám se vás, vČĜící kĜesĢané: Byla tam Ježíšova matka? OdpovČzte: Byla.
Odkud to víte? OdpovČzte: ěíká to evangelium. Co odpovČdČl Ježíš matce?
OdpovČzte: „Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina.“ A odkud to víte?
OdpovČzte: ěíká to evangelium.108 V uvedené ukázce mĤžeme také sledovat,
jakým zpĤsobem Augustin pokládá otázky a podává odpovČdi. Jednou položí
otázku, na niž si sám odpoví, nebo hledá odpovČć v Písmu,109 jindy otázku
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pokládá samo Písmo, a on na ni odpovídá, anebo si Písmo odpovídá jiným
veršem.110
Augustin nezapomíná ani na morální rozmČr kázání, proto obþas své
posluchaþe napomene: Jak mnozí jsou mezi tímto lidem, které svírá tíha
návykĤ! Snad mČ slyší nČkteĜí, jimž je Ĝeþeno: „Neopíjejte se vínem, vede to jen
k výstĜednostem;“ Ĝíkají: NemĤžeme! Snad mČ slyší nČkteĜí neþistí, poskvrnČní
nevázanostmi a nemravnostmi, jimž je Ĝeþeno: NeþiĖte to, abyste nezahynuli;
a odpovídají: NemĤžeme se vzdát svého návyku. Ó, Pane, tyto opČt probuć.
„Já jsem,“ praví, „vzkĜíšení a život.“ Proto vzkĜíšení, neboĢ život.111

2.4.2 Augustin – rétor
Augustin byl seznámen s rĤznými Ĝeþnickými styly, které sám používal
a které popsal ke konci života v De doctrina christiana.112 Studoval rétoriku
a také ji vyuþoval ve svČtských školách, o þemž se mĤžeme doþíst v jeho
Conffesiones. PĜijímal tĜi Ciceronovy zásady, že Ĝeþník musí mluvit tak, aby
pouþoval (probare), bavil (delectare) a dojímal (flectere).113
Jeho pohled na tuto disciplínu, tj. na Ĝeþnictví, se v prĤbČhu života mČnil
a vyvíjel. Když to bylo nutné, Augustin neváhal užít neologismy nebo
nepravidelnou gramatiku, ovšem neodmítal ani klasické figury Ĝeþi. Po pravdČ
ukazoval, že Písmo i dĜívČjší Otcové využívali takových figur stejnČ tak
vhodnČ, jako velcí latinští Ĝeþníci. Augustin tak ve své osobČ dokázal spojit
dohromady hlubokou a dogmatickou pĜesnost uþitele, lyrické bohatství
básníka, kypící mystiku a evangelijní jednoduchost pastýĜe, který si pĜál stát se
pro všechny vším.114
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RozhodnČ mĤžeme jasnČ Ĝíci, že Augustinovy Výklady na Janovo
evangelium jsou nádherným pĜíkladem vytĜíbeného Ĝeþnického stylu.

2.4.3 Kázání – þetba
Tractatus in Iohannis Evangelium jsou kázání.115 Tuto skuteþnost, nakolik
se zdá samozĜejmá, zdĤrazĖuje Berrouard ve svém úvodu k tomuto dílu
a vybízí nás, abychom pĜi þetbČ tuto základní skuteþnost neopomíjeli. Naprosto
souhlasíme. ýíst s užitkem budeme jen tehdy, když budeme sledovat tento
AugustinĤv zámČr – zvČstovat evangelium, hlásat Boží slovo, prospČt
hipponské místní církvi. Proto bychom také rádi nejprve doporuþili, aby pĜed
každou þetbou tČchto traktátĤ došlo rovnČž k þetbČ perikopy, jež má být
komentována. Myslíme-li si, že už komentované biblické texty dokonale
známe, uvČdomme si, že AugustinĤv výklad evangelia nelze srovnávat se
samotným evangeliem, inspirovanou knihou Písma svatého. Interpretace vždy
stojí v pozadí za autorem. Navíc hipponská obec vČĜících také nejprve slyšela
Boží slovo a AugustinĤv výklad poslouchala až poté.
Na nČkolika stranách jsme se snažili v této kapitole pĜedstavit Augustina
jako kazatele, který prošel rétorskou školou a sám i rétorice uþil, a který v sobČ
dokázal spojit postavu Ĝeþníka i kazatele, což dle našeho soudu není
samozĜejmostí. JistČ by nebylo na škodu se od nČj nČþemu pĜiuþit, jak co
do obsahu kázání, tak i do jeho formy. Tato výzva pak mĤže být smČĜována
zvlášĢ všem kazatelĤm a vykladatelĤm Písma.
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3 VÝKLADY NA JANOVO EVANGELIUM –
POHLED NA ZÁZRAKY
Tento oddíl diplomové práce, který je hlavním pĜedmČtem našeho zájmu,
na nás klade požadavek zhodnocení Augustinova pohledu na zázraky v jeho
Výkladech na Janovo evangelium, pĜiþemž svou pozornost zamČĜujeme pouze
na devČt traktátĤ, které vypovídají o Ježíšových zázracích u Jana (Jan 2,1-4;
2,1-11; 4,43-53; 5,1-18; 6,1-14; 6,15-44; 9; 11,1-54; 20,30n - 21,1-11).
Nesmíme však zapomenout, že poþet zázrakĤ, o nichž zde Augustin hovoĜí, je
pouze zlomkem tČch, o nichž se tĜeba jen náznakem zmínil apoštol Jan,116
a tČch, které Ježíš z Nazareta bČhem svého života vykonal.

3.1 ZÁZRAKY OBECNċ
DĜíve než se zaþneme zabývat vysledovaným pojetím Augustinova
pĜístupu k Ježíšovým zázrakĤm, je vhodné, abychom svou pozornost zamČĜili
na zázraky z obecného hlediska, zvláštČ pak na zázraky, jak o nich hovoĜí
Písmo svaté.

3.1.1 Definice zázraku
ObecnČ pĜijímaná definice zázraku mezi monoteisty zní, že „zázrak je
skutek, který se vymyká pĜírodním zákonĤm, a proto musí pĜi nČm BĤh
zasáhnout mimoĜádným zpĤsobem“117. U Tomáše Akvinského se setkáváme
s touto definicí: „Zázrakem se náležitČ nazývá to, co se dČje mimo Ĝád celé
stvoĜené pĜirozenosti, kterým se udržuje veškerý charakter stvoĜení.“118
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3.1.2 Zázraky ve Starém zákonČ
Starý zákon nám v zázracích ukazuje Boží zjevení a úþinná znamení jeho
spásy, jak naznaþují použité výrazy: znamení (hebr. otot, Ĝec. semeia)
a symbolické divy (hebr. moftim, Ĝec. terata). Jsou to výrazy širší než zázrak,
a tím ukazují, že zázrak je jen jedním ze znamení a symbolĤ, jakými jsou
všechny náboženské podivuhodné þiny a události.119
Z mnoha zázrakĤ, o nichž þteme ve Starém zákonČ, pĜipomeĖme napĜ.
mimoĜádné vyvedení IzraelitĤ z Egypta, které bylo doprovázeno mnohými
mocnými þiny a které si vyvolený národ bude v budoucnu stále a stále
pĜipomínat;120 dále události spojené s cestou do zaslíbené zemČ a jejím
obsazováním, jako byly napĜ. nasycení manou na poušti, poskytnutí vody
ze skály þi boj s Amaleþany.121 VzpomeĖme na proroky, kteĜí dosvČdþovali
Boží slovo skrze zázraky.122 ýasto také þteme o zázraþných vysvobozeních
z rukou nepĜátel,123 nČkolikrát se setkáme s mimoĜádným poþetím dítČte124
a samozĜejmČ se doþteme též o tČlesných uzdraveních.125 Všechny tyto zázraky
mají spoleþné to, že manifestují Boží moc a že BĤh je používá pro potvrzení
svého slova. Ten, který vše stvoĜil, má rovnČž vše ve své moci.

3.1.3 Ježíšovy zázraky
Ježíš svými zázraky ukazuje, že Mesiášovo království, ohlašované
proroky, se v jeho osobČ stává skuteþností. On prohlašuje: „Jestliže však
vyháním zlé duchy s pomocí Ducha Božího, pak už k vám pĜišlo Boží
království.“126 Váže pozornost na svou osobu a mnozí ho pro tyto skutky
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následují.127 Ježíš þiní zázraky nehledČ na to, zda je sobota, den odpoþinku.
„VždyĢ sobota je pro þlovČka, a ne þlovČk pro sobotu. Proto je Syn þlovČka
pánem i nad sobotou.“128 Židé se nad tímto budou pohoršovat a zaþnou Ježíše
pronásledovat, aby se jej zmocnili.129
Jeho zázraky jsou znameními, jež nám umožĖují pozorovat zamženou
budoucnost, jak se uskuteþní pĜi dovršení svČta. Jsou také proroctvím o novém
Ĝádu.130 Když Ježíš uzdravuje, uzdravuje celého þlovČka, nikoli pouze tČlo:
„Proþ se na mČ horšíte, že jsem v sobotu uzdravil celého þlovČka?“131 Zázraky
budí pohoršení a vlnu odporu.
S ohledem na skuteþnost zázraku jako na historickou skuteþnost a jeho
pozdČjší zprávu, kterou dnes máme zaznamenánu písemnČ, musíme
konstatovat, že se jedná o dvČ rĤzné skuteþnosti.132 Když Augustin komentuje
perikopu o zázraþném nasycení, podotýká: Stalo se to proto, aby oni vidČli,
a napsáno to bylo, abychom my slyšeli.133 NČco jiného je skutek sám, holá
historická skuteþnost, a nČco jiného je zpráva o nČm, která je zaznamenána
proto, aby þlovČk uvČĜil, neboĢ víra je z hlásání, hlásání se pak dČje slovem
o Kristu.134
Katechismus pĜi zmínce o Ježíšových zázracích uvádí:
„Ježíš doprovází svá slova ’mnoha mocnými þiny, divy a znameními,’135 které
ukazují, že v nČm je už království pĜítomno. DosvČdþují, že Ježíš je ohlašovaný
Mesiáš. Znamení, která Ježíš koná, svČdþí o tom, že ho poslal Otec. Tato
znamení vyzývají lidi, aby v nČj uvČĜili. TČm, kteĜí se k nČmu obracejí s vírou,
udČluje to, oþ prosí. A tak zázraky posilují víru v toho, který koná dílo svého
Otce: dosvČdþují, že on je Boží Syn. Mohou však být dĤvodem k pohoršení.
NesmČĜují k ukojení zvČdavosti nebo touhy po nČþem kouzelném. Navzdory
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jeho tak zĜejmým zázrakĤm nČkteĜí Ježíše odmítají, ba dokonce ho obviĖují,
že to dČlá pomocí zlých duchĤ.“136

Každý zázrak, o nČmž se mluví v evangeliích, vypovídá v jistém smyslu
o tom, kdo jej uþinil – o Ježíši Kristu.137 Ten, skrze nČhož je všechno stvoĜeno
a který se pro nás a pro naši spásu stal þlovČkem, dosvČdþuje své povolání
od Otce slovy i þiny. Jeho moc poté pĤsobí v tČch, které si vyvolil, aby dál
šíĜili radostnou zvČst. Proto posílá pĜed sebou dvaasedmdesát uþedníkĤ
do všech mČst a míst a vybízí je: „Uzdravujte tamČjší nemocné a Ĝíkejte jim:
’PĜiblížilo se k vám Boží království!’“138 A ti, kdo uvČĜí, budou provázeni
znameními, dokonce budou þinit ještČ vČtší skutky než Ježíš z Nazareta.139
3.1.3.1 Synoptická výpovČć
Proþítáme-li synoptická evangelia, pozorujeme, že „zázraky jsou
poþátkem toho, co znamenají; jsou jakýmsi závdavkem spásy, kterou pĜináší
Mesiáš a která bude dovršena v eschatologickém království. V souladu s tím je
synoptikové nazývají mocnými skutky   (dynameis),140 kterými Ježíš,
veden lidským soucitem141 a ještČ více vČdomím, že je ohlášeným
služebníkem,142 skuteþnČ zahání na ústup nemoc a smrt, jimiž se projevuje
nepĜátelství pĜírody vĤþi þlovČku a celé porušení Ĝádu ve svČtČ v dĤsledku
hĜíchu“143.
Setkáváme se s uzdravováním nemocných a posedlých, a to i v sobotu,
což se stává pĜedmČtem sporu mezi Ježíšem a hlavnČ farizeji. Dále mĤžeme
být pĜi þetbČ svČdky vzkĜíšení mrtvých, zázraþného nasycení hladových apod.
V synoptickém podání se vždy požaduje víra u toho, kdo má být uzdraven,
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alespoĖ zástupnČ. Ježíš obþas zakazuje tČm, které uzdravil, o svém uzdravení
mluvit, patrnČ z toho dĤvodu, aby jeho zázraþné þiny nebyly pochopeny
špatnČ. Vyvstává otázka, jakou mocí þiní Ježíš zázraky. NČkteĜí dokonce tvrdí,
že je posedlý zlým duchem.
Evangelista Matouš staví na rozdíl od Marka do stĜedu svého zájmu
uzdravující setkání s Ježíšem, a ne vlastní zázrak.144 Kristovy zázraky (zvláštČ
u Marka) ukazují, že Kristus pĜišel zniþit ćáblovo panování nad svČtem.145
TĜetí ze synoptikĤ, evangelista Lukáš, zdĤrazĖuje, že Ježíš je spasitelem,
zachráncem a osvoboditelem „všech“, ale že lidé musejí nemocné pĜinést, aby
ti mohli být uzdraveni, pĜiþemž se pĜedpokládá jak víra tČch, kdo je pĜinášejí,
tak i víra uzdravených nemocných.146 Zázraky tak dosvČdþují, že povstal
veliký prorok a BĤh se ujal svého lidu.147
3.1.3.2 VýpovČć u Jana
Už zbČžné srovnání Janova evangelia s pĜedcházejícími tĜemi evangelii
poukazuje na jeho odlišný charakter. V první ĜadČ jsou to obsahové rozdíly,
prĤbČh Ježíšovy veĜejné þinnosti, a na rozdíl od synoptikĤ jsou zde líþeny
velké Ježíšovy zázraky: chromý osmatĜicet let, slepý od narození, Lazar
þtyĜi dny v hrobČ.148
Chceme-li se dopídit dĤvodu, proþ Ježíš þinil zázraky, podívejme se
na první evangelistĤv závČr, kde píše: „Abyste vČĜili, že Ježíš je Mesiáš, Syn
Boží, a s vírou mČli život v jeho jménu.“149 Opomeneme-li samotné
Ježíšovo zmrtvýchvstání – jako ten vĤbec nejvČtší zázrak – a zázraþný
rybolov (21,1-14) po JežíšovČ zmrtvýchvstání, dostáváme se k poþtu sedmi
zázrakĤ, þi lépe znamení, jež evangelista zaznamenal. Jsou to promČnČní
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vody ve víno v KánČ Galilejské (2,1-11); uzdravení syna královského
úĜedníka v KánČ Galilejské (4,46-54); uzdravení nemocného u rybníka
v JeruzalémČ (5,1-15); zázraþné nasycení lidí v Galileji (6,1-15); kráþení
po Galilejském moĜi (6,16-21); uzdravení slepého v JeruzalémČ (9);
vzkĜíšení Lazara v Betánii (11). Tímto jsme zdaleka nevyjmenovali všechny
zázraky, o nichž se v evangeliu píše. ZĤstává velký poþet tČch, o nichž se
mluví, Ĝeþeno s nadsázkou, jen tak mimochodem.150 „Ježíš vykonal pĜed
svými uþedníky ještČ mnoho jiných zázrakĤ, ale o tČch v této knize není Ĝeþ.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste vČĜili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste mČli život v jeho jménu.“151
V JanovČ evangeliu se zázraky nazývají

 (sémeia), tedy znamení.

Jsou to znamení pro Krista a jeho spásné dílo. Proto v tČchto velikých
zázracích zvlášĢ jasnČ vyniká jejich christologická funkce.152
V této kapitole jsme se pokusili v krátkosti shrnout biblický pohled na
zázraky. Docházíme k závČru, že mimoĜádné pĤsobení Boha StvoĜitele se vine
dČjinami svČta od jeho poþátku. PĤvodce veškerenstva tak nenechává svČt
napospas pouze zákonĤm, které vepsal do stvoĜení, ale sám do dČjin vstupuje
þiny, které se vymykají pĜirozenému bČhu univerza. Vrcholem mimoĜádnosti je
poté vtČlení Božího Syna, jenž vstupuje do dČjin v lidství. Svým životem, smrtí
a zmrtvýchvstáním pak pĜináší svČtu vykoupení a þlovČku spásu.
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3.2 AUGUSTINģV POHLED NA JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY
VE VYBRANÝCH TRAKTÁTECH
Klademe si pĜed sebe složitý úkol, jehož cílem není a ani nemĤže být
zmapování celé problematiky Augustinova pojetí zázrakĤ. PĜi þetbČ vybraných
traktátĤ však pĜece jen docházíme k hodnotným úvahám, které problematiku
Augustinova pohledu na zázraky mohou lépe osvČtlit.

3.2.1 Zázraky – exkurz do De Civitate Dei
Než pĜistoupíme k samotné analýze pojetí zázraku ve vybraných
traktátech, dovolíme si ještČ kratiþkou vsuvku – AugustinĤv pohled na zázraky
v jeho díle De Civitate Dei, kde se tomuto tématu nemálo vČnuje. Uþitel církve
zde (pĜedevším v 21. a 22. kapitole) rozebírá problematiku zázrakĤ u pohanĤ,
ve Starém zákonČ a následnČ se dostává až k Ježíšovým zázrakĤm a zázrakĤm,
které se staly na pĜímluvu muþedníkĤ. O Ježíšových zázracích Ĝíká: On, aby se
pĜedstavil jako BĤh, vykonal mnoho zázrakĤ; nČkteré z nich, pokud mohly
postaþit k jeho zvČstování, obsahuje v Písmu evangelium. První zázrak byl, že
se tak zázraþnČ narodil; a poslední, že se svým tČlem, vzkĜíšeným z mrtvých,
vstoupil do nebe.153 A na jiném místČ píše: VždyĢ se dČjí v jeho jménČ zázraky
ještČ nyní, bućto skrze svátosti nebo pro modlitby þi ostatky jeho svatých; ale
nejsou ozáĜeny takovým jasem, že by se rozhlásily tak slavnČ jako ty prvé.154
Tyto úvahy z De Civitate Dei nám mohou trochu napomoci pĜi mapování jeho
pojetí zázrakĤ; nČkteré z myšlenek se objevují také v našich traktátech. Zde
zaznívá ono srovnání zázrakĤ, prvních, které mají punc ojedinČlosti, s tČmi
druhými, které se dČjí jaksi všednČ, tj. s ustaviþností jim vlastní: AĢ si tedy
nevČĜící nedČlají zatemnČní ze své znalosti pĜírody, jako by se na žádné vČci
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AUGUSTINUS, A., O Boží obci, 18, 46 (odd. 2, s. 352).
AUGUSTINUS, A., O Boží obci, 22, 8 (odd. 2, s. 617-618).
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nemohlo Božím zásahem uskuteþnit nic jiného, než co na její pĜirozenosti svou
lidskou zkušeností shledali! OstatnČ ani to, co je v pĜírodČ známo všem, není
ménČ divuplné, a pĜi troše pozornosti by to budilo úžas u všech, kdyby se lidé
dovedli podivuhodným vČcem podivovat, i když nejsou vzácné.155
V tomto díle se rovnČž Augustin zamýšlí nad významem pojmĤ, jež
oznaþují mimoĜádné skutky, jako jsou zázraky, znamení apod.: Tedy zrovna
jako pro Boha nebylo nemožno stvoĜit podstaty, které chtČl, tak ani nyní mu
není nemožno zmČnit jakkoli ty podstaty, které stvoĜil. Z toho roste také hotový
les tČch divĤ, kterým se Ĝíká znamení, zázraky, nadpĜirozená zjevení a úkazy;
kdybych je chtČl sbírat a vypoþítávat, nebralo by toto dílo žádného konce. ěíká
se, že úkazy souvisí se slovem ukazovati, jelikož nČco naznaþují a tedy ukazují;
zjevení pak se slovem zjeviti, znamení se slovem znamenati, tj. pĜedem
ukazovati, a zázraky, protože ukazují, co je za zrakem, tj., pĜedpovídají
budoucnost. […] Leþ ty vČci, které se dČjí zdánlivČ proti pĜírodČ a o kterých se
mluví jako o protipĜirozených […] a které se jmenují divy, zázraky, znamení
a zjevení, mají pro nás znamenat þi pĜedznamenávat a pĜedpovídat to, co BĤh
podle své pĜedpovČdi uþiní s lidským tČlem, aniž mu v tom zabrání jaká
pĜekážka, aniž mu bude pĜedpisovat nČjaký zákon pĜírody.156 Proto se zázraky
nedČjí proti pĜírodČ, nýbrž proti našemu poznání pĜírody.157
Tento kratiþký exkurz mĤžeme zakonþit Augustinovým vyjádĜením
o dĤvodu þinČní takových zázrakĤ, které vydávají svČdectví: ýemu jinému tyto
zázraky vydávaly svČdectví, þemu jinému než té víĜe, podle které Kristus vstal
tČlesnČ z mrtvých a s tČlem vstoupil na nebe?158
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3.2.2 Pohled na Ježíšovy zázraky ve vybraných
Výkladech na Janovo evangelium
V této podkapitole chceme þtenáĜi poskytnout krátký komentáĜ k devíti
pĜeloženým VýkladĤm na Janovo evangelium, co se týþe pojetí zázraku.
PĜi pĜekladu a následném rozboru textu jsme se blíže seznámili s nČkterými
skuteþnostmi, o nichž lze tvrdit, že je Augustin – aĢ už opakovanČ anebo
jednorázovČ – používá, když interpretuje Ježíšovy zázraþné þiny.
3.2.2.1 Co je to zázrak
První tvrzení vĤbec, které Augustin uvádí pĜi výkladu zázraþného
nasycení, první vČta, kterou v tomto traktátu pronáší, zní: Zázraky, které uþinil
Pán Ježíš Kristus, jsou jistČ božská díla; a z toho, co lze vidČt, vybízejí lidskou
mysl k poznání Boha.159
PĜi výkladu perikopy o uzdravení syna královského úĜedníka se Augustin
vyjadĜuje o pĤvodu slova zázrak. Zázrak (prodigium) má totiž jméno
od ohlášení (porrodicium), protože pĜedem (porro) nČco Ĝíká (dicat), pĜedem
nČco oznaþuje a budoucího pĜedstavuje.160 Toto místo je jediné, kde se
objevuje pojem „zázrak“ jako „prodigium“. Jinak Augustin bČžnČ používá
pojmu „miraculum“.
Pokud uvažujeme o zázraku jako o mimoĜádném þinu, který pochází
od Boha, což je jakási klasická definice zázraku, takové kriterium nacházíme
i u Augustina: (BĤh) si podle svého milosrdenství vyhradil nČkterá díla, která
by þinil v pĜíhodný þas mimo obvyklý bČh a Ĝád pĜírody.161
Zázraky jsou mimo Ĝádný bČh pĜírody jen pro þlovČka, nikoli pro Boha.
BĤh tyto mimoĜádné skutky zaĜazuje do bČhu dČjin. A tak je tĜeba vČĜit, že

159

Tr. 24, 1.
Tr. 16, 3; srov. také O Boží obci, 21, 8 (odd. 2, s. 550-551).
161
Tr. 24, 1.
160

41

z jiného dĤvodu jim neuchystal nouzi, která je pĜinutila jít lovit ryby, než že
chtČl ukázat zázrak.162 Vše podléhá jasnému Božímu plánu. BĤh tvoĜí
a vstupuje do dČjin.
3.2.2.2 RozdČlení zázrakĤ
MĤžeme vypozorovat, že Augustin pĜi výkladu perikopy o události
zázraku v KánČ Galilejské rozdČluje tyto mimoĜádné skutky na dvojí: První
zázraky uþinil skrze své Slovo, BĤh u sebe, pozdČjší zázraky uþinil skrze samo
své vtČlené Slovo, a kvĤli nám se stalo þlovČkem.163 Ty druhé nás udivují, nad
tČmi žasneme, ale už nás neohromují zázraky všední. Tyto ovšem Augustin
pĜehlédnout nemĤže, staví je dokonce nad ony jednorázové. V traktátech se
s tímto tvrzením setkáme vícekrát.164 Mrtvý vstal, lidé se divili; tolik lidí se
každý den rodí, a nikdo se nediví. Kdybychom uvažovali prozíravČji, vČtším
zázrakem je, že existuje ten, který neexistoval, než když znovu ožije ten, který
již existoval.165 A na jiném místČ zase: Když vidíme tolik skutkĤ skrze Boha
Ježíše, proþ se divíme, že byla voda promČnČna ve víno skrze þlovČka Ježíše?166
3.2.2.3 Zázraky mají svou vlastní Ĝeþ
Zázraky podávají svČdectví samy o sobČ. Augustin Ĝíká: Zeptejme se
zázrakĤ samých, co nám o Kristu Ĝíkají; vždyĢ mají, pokud se jim rozumí, svĤj
vlastní jazyk.167 BĤh nemluví pouze slovy, ale také þiny, slovy i þiny. A to
Augustin dokládá i dále: Je zjevné, že Kristovy skutky jsou druhy Ĝeþí.168 VČrnČ
to koresponduje s nám dobĜe známým textem církevního dokumentu Druhého
vatikánského koncilu Dei Verbum, kde stojí, že „Boží zjevování se uskuteþĖuje
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þiny i slovy, které navzájem vnitĜnČ souvisí.“169 U Boha je zĜejmá souvztažnost
mezi jeho slovy a skutky. BĤh Ĝekne, a stane se.170
Augustin ukazuje na zázrak, který se historicky stal, to je na literní smysl,
ale u toho nezĤstává, hledá a pĜedstavuje smysl duchovní. JistČ, praví, hloubka
takového tajemství se mĤže vyložit a projednat tak þi onak,171 naþež nabízí
vlastní duchovní výklad. A na jiném místČ: Stalo se to podivuhodnČ, neboĢ se
stala veliká vČc; i prospČšnČ, neboĢ se stala duchovnČ. Kdo to tehdy vidČli, byli
udiveni; my se však nedivíme, když o tom slyšíme. Stalo se to proto, aby oni
vidČli, a napsáno to bylo, abychom my slyšeli. Co v jejich pĜípadČ hodnotily
oþi, to v našem pĜípadČ víra.172 Oþi jakoby zde odkazovaly na historicitu
(literu), víra pak na duchovní smysl (alegorii).
Skutky nadpĜirozené povahy také mají vzdČlávat ve víĜe, a proto se
Augustin uchyluje k osvČtlení jejich skrytého významu: Ale protože to vše, co
uþinil Pán Ježíš, neprospívá pouze k vyburcování našich srdcí skrze zázraky,
ale také k budování nauky víry, je tĜeba, abychom zkoumali, co všechny ty vČci
znamenají, tj. co oznaþují.173 Za literami se skrývá ještČ duchovní smysl.
3.2.2.4 Ustaviþností se vytratil úžas
Za povšimnutí stojí také Augustinovo tvrzení z osmého traktátu:
assiduitate amisit admirationem – ustaviþností se vytratil úžas. Lidstvo bylo
vždy laþné senzace a pozorné k tomu, co má nádech výjimeþnosti
a nevšednosti. Tato touha po nČþem novém visela už na stromu poznání v Ráji.
Nevšední zázraky nás zaujmou, ovšem ty, které se dČjí jakoby v kolobČhu
pĜírody, už nikoli. Augustin to pĜedstavuje velice pĤsobivČ: On sám totiž, který
toto bČhem celého roku þiní na vinicích, uþinil stejnČ i víno toho dne na svatbČ
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[…]. Jako ostatnČ to, co služebníci vlili do džbánĤ, bylo pĜetvoĜeno þinem
PánČ ve víno, tak i to, co vylévají mraky, pĜetváĜí se stejnČ ve víno þinem téhož
Pána. Tomu se však nedivíme, protože se to dČje každým rokem.174 A na jiném
místČ hovoĜí o tom, že více je tvoĜit to, co neexistovalo, než kĜísit to, co již
bylo: Proto, pokud bylo skrze nČj všechno stvoĜeno, co je divného na tom,
byl-li skrze nČj vzkĜíšen jeden, když se dennČ skrze nČj rodí takové množství
(lidí)?175 A ještČ na jiném místČ: Je to totiž sám BĤh, kdo pro veškeré tvorstvo
þiní dennČ zázraky, které lidem zevšednČly – nikoli pro snadnost (s jakou jsou
þinČny), ale pro ustaviþnost; avšak ty vzácné, jež byly uþinČny týmž Pánem,
tj. Slovem kvĤli nám vtČleným, pĜivodily lidem vČtší úžas ne proto, že byly vČtší,
než jsou ty, které se dČjí dennČ ve stvoĜení, ale že tyto, které se dennČ dČjí, jako
by probíhaly pĜirozeným bČhem; tamty se ovšem jeví lidským oþím coby ukázka
úþinku moci jakoby bezprostĜední.176
Proto lze se svatým Augustinem potvrdit: A vidíme ty (stvoĜené a všední)
vČci a, pokud je v nás jeho Duch, tak nás tČší, aby byl pĤvodce chválen.177
3.2.2.5 Pravý pohled na zázrak
Augustin nehodlá ze zázrakĤ, jež uþinil Ježíš v tČle, dČlat nČco tak
senzaþního, že by se u toho mČlo zĤstávat déle, než je zapotĜebí. Ano, zázraky
jsou úžasné jevy, ale jsou to pĜedevším znamení, která mají vést þlovČka k víĜe.
Uzdravením nemocného uþinil veliké znamení duši, která uvČĜila a jejíž hĜíchy
pĜišel odpustit a k níž se sám ponížil, když uzdravoval nemocné.178 Augustin
klade dĤraz na vtČlení Slova, a jakoby nám nČco napovídalo, že toto je
i pĜístupová cesta k pochopení zázrakĤ. Pokud má nČjaký zázrak opravdu
prvenství, pak je to jistČ vtČlení. Skuteþnost inkarnace, zvlášĢ nČkteré z veršĤ
Janova

prologu,

Augustin

zopakuje

v tČchto
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traktátech

nesþetnČkrát.

PĜi výkladu perikopy o uzdravení chromého Ĝíká: Nemusí být divné, že byl
Bohem uþinČn zázrak, avšak bylo by divné, kdyby jej uþinil þlovČk. Spíše se
musíme radovat než se divit, že se náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus stal
þlovČkem, než že BĤh mezi lidmi þinil božské skutky. Pro naši spásu je totiž
dĤležitČjší to, kým se stal kvĤli lidem, než to, co mezi lidmi uþinil; a dĤležitČjší
je, že uzdravil nepravosti duší, než že uzdravil nemoci smrtelných tČl.179
3.2.2.6 Pohled dovnitĜ
Augustin zdĤrazĖuje pohled dovnitĜ. Tuto introspekci známe z jeho díla
Conffesiones, známe ji rovnČž z jeho teologie a pĜedevším spirituality. To,
þemu se divíme navenek, má také nČco uvnitĜ.180 Máme jít k jádru vČci,
odloupnout plevu jeþného zrna, která se pryþ odstraĖuje jen stČží.181 Nemáme
hledČt pouze na tČlesné skutky, tĜebas i úžasné zázraky, nemáme zĤstávat
na povrchu. Nenechme se utČšit pouze povrchem (zázraku), ale prozkoumejme
také hloubku.182 Pozastavujeme se nad nedĤležitými skuteþnostmi, tj. nad
zajímavými detaily, a pĜehlížíme podstatné: Divíš se, jak (Lazar) vyšel
s ovázanýma nohama, ale nedivíš se, že vstal po þtyĜech dnech?183 Tak
Augustin vybízí posluchaþe ke stopování hlavní pĜíþiny, aby si všimli toho, co
je podstatné. Dokresluje to nádhernČ tento obraz: Ale jako nám nestaþí,
kdybychom nČkde zahlédli krásná písmena, pochválit ruku pisatele, který je
uþinil stejnomČrná, rovná i vkusná, pokud bychom zároveĖ neþetli, co nám
skrze nČ ukázal; tak i ten, kdo se dívá na skutek, je potČšen krásou díla, aby
žasl nad umČlcem.184
Ve 25. traktátu Augustin sáhodlouze hovoĜí o nitru, o tom, že musíme
pĜistoupit k Ježíši, aby nás obþerstvil chlebem pro vČþnost, vodou, po jejímž
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požití se už nebude žíznit. V takovém pĜístupu brání þlovČku pýcha, pokora jej
naopak pĜivádí ke zdroji života. Pyšný pohrdá nitrem, pokorný touží po nitru.
Pokud nás vyžene pýcha, pokorou se navracíme.185 A dále: Pohleć, co to
znamená „vstoupit v nitro“, pohleć, co to znamená „utíkat se do jeho
ochrany“, pohleć, co to znamená „spČchat pod rány otce“: vždyĢ šlehá
každého, koho pĜijímá za syna. […] Ne venku mimo tebe, (Bože), ale uvnitĜ
u tebe, tam je pramen života.186
3.2.2.7 ZdĤraznČní víry
O dĤležitosti víry v pĜípadČ posouzení zázraku se Augustin vyjadĜuje
následovnČ: Co v jejich pĜípadČ hodnotily oþi, to v našem pĜípadČ víra. VždyĢ
vnímáme duchem to, co nejsme oþima schopni; a vynikáme nad nimi (tČmi, kdo
vidČli zázraky), protože o nás je Ĝeþeno: „Blahoslavení, kdo nevidČli,
a uvČĜili.“187 A jinde Ĝíká: Víra se liší od skutkĤ, jak Ĝíká apoštol: „ýlovČk je
ospravedlĖován skrze víru, bez skutkĤ pĜedepsaných Zákonem.“188
PĜi výkladu perikopy o vzkĜíšení Lazara uvažuje o víĜe uþedníkĤ, která
byla dosud postavena na zázracích: JistČ zde musíme pĜipomenout, že víra jeho
uþedníkĤ, kteĜí v nČj již uvČĜili, byla až dosud postavena na zázracích; ne aby
ta, která nebyla, zaþala existovat, ale aby ta, která již zaþala existovat, rostla;
i když užil takového slova, jako by teprve zaþínali vČĜit. Nepravil totiž: „Jsem
rád kvĤli vám,“ aby se vaše víra zvČtšovala nebo upevĖovala; ale pravil:
„abyste uvČĜili.“ Tomu se musí rozumČt: abyste více a pevnČji uvČĜili.189
A v témže výkladu o LazarovČ smrti prohlašuje, že nebyla smrtí vedoucí
k smrti, ale spíše k zázraku, pro který by lidé uvČĜili v Krista a vyhnuli se pravé
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smrti.190 Když v KánČ Galilejské promČnil vodu ve víno, uvČĜili v nČj pouze
jeho uþedníci, nikdo z GalilejcĤ. V SamaĜsku v nČj ovšem uvČĜili mnozí kvĤli
svČdectví ženy.191 Augustin si všímá, že královský úĜedník, jehož syn byl
nemocen, dosud nemČl víru, když prosil o zázrak. Po zázraku však uvČĜil on
i všichni v jeho domČ. Zázrak nastal, i když scházela víra.192
Augustin rovnČž srovnává víru židĤ a SamaritánĤ na pĜíkladu Ježíšova
pobytu v KánČ Galilejské, kde promČnil vodu ve víno a kde také následnČ
uzdravil syna královského úĜedníka, a pĜedstavuje víru SamaritánĤ, která
zapoþala jen na základČ Ježíšova slova: Samaritáni neoþekávali žádné
znamení, uvČĜili pouze jeho slovu; avšak jeho spoluobþané zasluhovali slyšet:
„Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, neuvČĜíte;“ a pĜestože se tam stal
takový zázrak, nikdo neuvČĜil, leþ on sám a jeho dĤm. Mnozí Samaritáni uvČĜili
pro samotnou jeho Ĝeþ; pro ten zázrak uvČĜil jen samotný dĤm, kde se stal.193
Augustin hovoĜí o židech a kĜesĢanech – kolik zázrakĤ vidČli židé a kolik
my? Proto židé byli þi jsou podobni GalilejcĤm; my jsme podobni tČm
SamaritánĤm. Evangelium jsme vyslechli, s evangeliem jsme souhlasili, skrze
evangelium jsme uvČĜili v Krista; žádná znamení jsme nevidČli, žádná jsme
nepožadovali.194 Dále Augustin upozorĖuje, že jako Galilejci neuvČĜili
v Krista, tak podobnČ ani Tomáš, jeden z apoštolĤ, nevČĜil, že Ježíš vstal
z mrtvých.195
3.2.2.8 Nepochopení a pohoršení zázraku
Ovšem zázraky mohou také být nepochopeny a mohou se stát
i pĜedmČtem pohoršení, dokonce i pĜíþinou strachu: „Necháme-li ho tak,
všichni v nČho uvČĜí, a pak pĜijdou ěímané a vezmou nám (svaté) místo
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i národ.“196 Zázrak v sobotu pĤsobil židĤm pohoršení. Augustin to vykládá
alegoricky: duchovní sobota znamená nemít hĜích, služebná práce znamená být
otrokem hĜíchu.197 Sobotní den je židĤm pĜikázán jako znamení o nČm, který
dokonce sedmého dne, kdy byla dovršena veškerá jeho práce, odpoþíval
v hrobČ.198 O sobotČ se vyjadĜuje i pĜi výkladu perikopy o uzdravení þlovČka
osmatĜicet let nemocného, kde Ĝíká: PĜed oþima židĤ byla uþinČna tČlesná
práce: ne tČlesné uzdravení, ale tČlesná práce; což se nezdálo tak dĤležité jako
uzdravení.199 Pozornost není obrácena na milost, nýbrž na zákon. Augustin
prohlašuje, že nepochopení lidu bylo v ZákonČ.200 Také to, že Ježíš uþinil
zázrak v sobotu, nČco oznaþuje. Augustin to dává do souvislosti s výrokem:
„MĤj Otec je až dosud þinný, i já jsem þinný.“201 To ukazuje na božství Ježíše
Krista; skrze své Slovo BĤh tvoĜil svČt, skrze své Slovo svČt Ĝídí.202
Když uzdravený slepý oznámí židĤm, že jej uzdravil Ježíš, Augustin
podotýká: On zvČstoval a oni zuĜili.203 A jinde: On toto uþinil a židé byli
pohoršeni.204 Židé odporovali pravdČ, nepochopili, že pĜed nimi stojí Mesiáš,
mČli o nČm jiné pĜedstavy, byli pohoršeni tím, jak o sobČ Ježíš mluvil. PĜesto si
Augustin všímá, že ještČ horší než židé jsou ariáni, když Ĝíká: Hle, židé rozumí
tomu, þemu nerozumí ariáni. Ariáni totiž tvrdí, že Syn je nerovný Otci, a proto
byla tato hereze od církve zavržena. Hle, dokonce sami slepí, sami vrahové
Krista pĜece jen rozumČli slovĤm Krista.205
Sledujeme, že Ježíš tČmito zázraky pobouĜil proti sobČ židy, kteĜí v nČm
nepoznali slíbeného Mesiáše: PĜišel jeden Kristus k židovskému lidu, a þinČním
velikých vČcí, vyuþováním prospČšného, rozvíĜil hĜíšníky, svojí pĜítomností
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rozvíĜil vodu a popudil k svému umuþení; Ale rozvíĜil ji v skrytosti. „Protože
kdyby vČdČli, nikdy by Pána slávy neukĜižovali.“206 A na jiném místČ: VidČli
Pána Ježíše, že chodil po zemi a þinil divy, slepým dával prohlédnout, hluchým
otevíral uši, nČmým rozvazoval Ĝeþ, dotýkal se údĤ chromých, chodil po moĜi,
pĜikazoval vČtru i vlnám, probouzel mrtvé; vidČli, že þiní taková znamení,
a sotva málokteĜí z nich uvČĜili.207
3.2.2.9 VysvČtlení zázraku
Když Ježíš þinil zázraky, þinil je kvĤli našemu obnovení. TČmito skutky
nám poté nČco naznaþuje, v samotném skutku se kromČ zázraku ukrývá ještČ
nČco tajemného a tajného.208 Zázrak totiž není bez významu, ukrývá v sobČ
poselství: Zkrátka a dobĜe, nic není beze smyslu, vše má význam, ale žádá si to
nČkoho, kdo rozumí. A dále: Stalo se to proto, aby oni vidČli, a napsáno to
bylo, abychom my slyšeli.209 Obojí má význam, jak skutky, tak i slova, obojí
jsou, jak ukazuje Augustin, k úžasu a podivení: skutky proto, že se staly; slova
proto, že jsou znameními.210
Zajímavý

AugustinĤv

postĜeh

nacházíme

pĜi

výkladu

perikopy

o zázraþném nasycení: Po tajemství zázraku pĜednáší Ĝeþ, aby, je-li to možné,
byli nasyceni sytí a aby tČm, jimž bĜicha nasytil chleby, nasytil i Ĝeþí jejich
mysl; ale jen pokud porozumČjí. A pokud nerozumČjí, aĢ se posbírá to, þemu
nerozumí, aby nic nepĜišlo nazmar.211 Po skutku pĜichází slovo, vysvČtlení, aby
to, co se stalo, nebylo mylnČ pochopeno, þin potĜebuje svou interpretaci: A tak,
bratĜi, […] neĜekneme nic o tom, jaké tajemství v sobČ ukrývají nádoby, co
voda promČnČná ve víno, co správce svatby, ženich, Ježíšova matka i sama
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svatba?212 Sledujeme také, jak Augustin vykresluje Ježíše, který dbá o tČlesné
i duchovní. TČlo a duch, pokrm a myšlenka. Židé si stále žádali znamení, pĜíliš
hledČli na tČlesné: Tamten (Mojžíš) pĜisliboval plné bĜicho na zemi, ale
pokrmem, který pomíjí; tento (Ježíš) pak pĜisliboval „pokrm, který nepomíjí,
ale který zĤstává k vČþnému životu“.213
Ježíš své zázraky þinil podle božství, protože je to sám BĤh, kdo pro
veškeré tvorstvo dennČ þiní zázraky:214 Avšak zázrak, který hodlal uþinit,
hodlal uþinit podle božství, nikoli podle slabosti; podle toho, že byl BĤh, nikoli
podle toho, že se narodil slabý. „Ale slabost Boží je silnČjší než lidé.“ Proto
matka požadovala zázrak; a on, aþ nepoznal lidské lĤno, byl pĜipraven
zpĤsobit božské skutky, jakoby Ĝíkal: To, co ve mne pĤsobí zázrak, tys
nezrodila, mé božství tys nezrodila.215 V tomto výkladu také pojednává o lidské
slabosti, kterou pĜijal, a o moci božství: Ten totiž, kdo hladovČl, ponČvadž byl
þlovČkem, nasytil pČti chleby tolik tisícĤ, ponČvadž byl Bohem; kdo spal,
ponČvadž byl þlovČkem, pĜikázal vČtru a vlnám, ponČvadž byl Bohem.216
3.2.2.10 VČtší skutky budete konat
Ve výkladu perikopy o slepém od narození cituje Augustin verš z Janova
evangelia, kdy Ježíš Ĝíká apoštolĤm: „VČtší skutky budete konat;“ ale aĢ se tČlo
a krev nevyvyšuje; aĢ slyší, jak Ĝíká: „Beze mne nemĤžete dČlat nic.“217 Tímto
reaguje na mocné skutky apoštolĤ, jež byly opravdu v nČþem vČtší. VždyĢ
Ježíš nikoho neuzdravil svým dopadajícím stínem, zato Petr ano.218 O nČco
dále pak pokládá otázku, kterou upozorĖuje na závislost všech zázrakĤ
na Ježíši, na Slovu, kterým BĤh Otec þinil a þiní, a to i tČch, které se zdají být
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vČtší, než þinil Ježíš z Nazareta: Nebo jak by takové vČci uþinili uþedníci,
pokud by v nich Pán nepĜebýval?219
3.2.2.11 Zázraky ukazují na nové uspoĜádání
Zaujala nás mimo jiné také myšlenka posledních vČcí, skonání þasu.
V traktátech se tato myšlenka objeví vícekrát, proto ji pĜipojujeme i my.
Zázraþnými þiny Ježíš ohlašuje nové vČci, jak to bude po opuštČní tČlesnosti,
pĜípadnČ jak to bude s obnoveným tČlem po vzkĜíšení mrtvých: Totiž pravé
tČlesné zdraví, které se od Pána oþekává, bude na konci pĜi vzkĜíšení mrtvých:
tehdy to, co bude žít, nezemĜe; tehdy to, co bude uzdraveno, neonemocní; tehdy
to, co bude nasyceno, nebude hladovČt ani žíznit; tehdy to, co bude obnoveno,
nezestárne.220
PĜi výkladu perikopy o zázraþném rybolovu po zmrtvýchvstání PánČ
Augustin Ĝíká, že Pán pĜi rybolovu pĜedstavil tajemství církve, jaké to bude
nakonec pĜi vzkĜíšení mrtvých. Tento zázrak dává do souvislosti s textem páté
kapitoly Lukášova evangelia, tj. s jiným zázraþným rybolovem, jímž byla
pĜedstavována církev tohoto vČku, zde jde naopak o církev na konci vČku: Tam
nám Kristus oznaþil povolané, zde vzkĜíšené. Tam síĢ nebyla vhozena
na pravou stranu, aby neoznaþovala pouze dobré, ani na levou stranu, aby
(neoznaþovala) jen zlé; ale neurþitČ.221 Mluví také o noci, kdy nebude moci
nikdo pracovat. Augustin ji staví do protikladu ke dni, kterým je Kristus, on je
totiž svČtlo svČta.222
Jsme živeni znameními, která nám dává Pán. Zázraky slouží jako
pĜedobraz toho, co nastane. Znameními jsme živeni, abychom, když vydržíme,
mohli dojít až k samotným událostem. Jsme tedy dČlníci a až dosud pracujeme
na vinici; až skonþí den, až skonþí dílo, bude vydána odmČna. Ale který dČlník
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vydrží do pĜijetí odmČny, nebude-li bČhem své práce živen? Nedáváš také ty
svému dČlníkovi odmČnu; což mu zároveĖ neposkytuješ i to, co mu pĜi práci
dodá síly? SamozĜejmČ že živíš toho, komu dáváš odmČnu. PrávČ tak Pán i nás,
když pracujeme, živí tČmito znameními Písma.223
Boží Syn tedy již pĜišel, avšak nepĜinesl do svČta ještČ ten soud, kterým
bude soudit na konci vČkĤ živé i mrtvé. S ohledem na nČj totiž Ĝekl: „Já
neposuzuji nikoho;“ protože nejprve pĜišel, „ne aby svČt soudil, ale aby svČt
byl skrze nČho spasen.“224
3.2.2.12 Vše skrze Slovo
Zmínka o vtČlení Slova a o jeho spoluúþasti pĜi stvoĜení a udržování
veškerenstva v chodu a Ĝádu prostupuje pĜímo þi nepĜímo všechny pĜeložené
traktáty. MĤžeme pozorovat, že Augustin se opakovanČ vrací k veršĤm Janova
prologu a klade na nČ dĤraz.225 V De civitate Dei o prvních pČti verších Janova
prologu píše: O zaþátku tohoto evangelia, nazvaného „podle sepsání Jana“,
Ĝíkával jeden platonik (jak jsem slýchával od svatého starce Simpliciana,
pozdČjšího biskupa církve milánské), že by se mČl sepsati zlatými písmeny
a vystaviti ve všech církvích na nejvýznamnČjších místech.226 MĤžeme Ĝíci, že
tČchto nČkolik veršĤ je pro Augustina opravdu jakýmsi základem, na nČmž
staví i své úvahy o jednotlivých zázracích. Cožpak BĤh i skrze své Slovo, to jest
jediného svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neuþinil všechny tyto vČci?227
Všechno totiž povstalo skrze Slovo, Slovem je vše obnoveno, skrze Slovo se
vše dČje. BĤh vše þiní svým Slovem. Sledujeme tady dvojí rozmČr: BĤh skrze
Slovo þiní a obnovuje: Proto odkud tehdy uþinil, odtud obnovil; slovem uþinil,
slovem obnovil.228 A na jiném místČ: Otec uþinil svČtlo; Ĝekl ovšem, budiž
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svČtlo; pokud Ĝekl, þinil Slovem; jeho Slovem jsem byl já, já jím jsem; skrze
mne je uþinČn svČt v onČch dílech, skrze mne je Ĝízen svČt v tČchto dílech.229
Na vtČlení Slova tedy Augustin klade, jak už jsme Ĝekli, dĤraz a akcent:
Pro naši spásu je totiž dĤležitČjší to, kým se stal kvĤli lidem, než to, co mezi
lidmi uþinil; a dĤležitČjší je, že uzdravil nepravosti duší, než že uzdravil nemoci
smrtelných tČl.230 BĤh pĜijal tČlo, BĤh se stal þlovČkem; ty, þlovČþe, poznej, že
jsi þlovČk.231
Ukonþujeme další kapitolu, která mČla þtenáĜi zprostĜedkovat AugustinĤv
pohled na Ježíšovy zázraky, tedy vlastní a hlavní téma naší diplomové práce.
Snažili jsme se o þastou citaci pĜeložených devíti traktátĤ – jednak aby text
potvrzoval, že lze hovoĜit o AugustinovČ pojetí zázrakĤ, a jednak abychom
pĜíliš nepĜibarvovali tento AugustinĤv pohled tím, že bychom komentovali
komentáĜ, þímž by mohlo dojít ke znaþnému zkreslení.
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3.3 AKTUALIZACE TEXTU: DUCHOVNÍ DOVċTEK
V poslední þásti naší diplomové práce se chceme podívat na Augustinovy
Výklady na Janovo evangelium novČ, udČlat jakési relectio, pokusit se text
aktualizovat. Co nám mohou Ĝíci Výklady na Janovo evangelium dnes, a co
konkrétnČ AugustinĤv pohled na zázraky? ýím nás mĤže Augustin oslovit,
povzbudit, pouþit? Už pĜi prvním, krátkém seznámení s textem jsme svČdky
toho, kolika oblastí se Augustin ve svých výkladech dotýká. Tyto komentáĜe
na Jana nám nabízejí opravdu množství látky k prostudování na poli biblickém,
teologickém, spirituálním, Ĝeþnickém þi literárním.
DovČtek k této práci je na místČ ze dvou dĤvodĤ. Prvním dĤvodem je
odkaz na dovČtek þi závČr evangelisty Jana, který ve þtvrtém evangeliu
nacházíme hned dvakrát.232 Druhým dĤvodem je pak to, že slovo by nemČlo
zĤstat bez interpretace. Po tČlesném nasycení Ježíš také pronáší duchovní Ĝeþ,
jak na to upozorĖuje i Augustin: Po tajemství zázraku pĜednáší Ĝeþ, aby, je-li
to možné, byli nasyceni sytí a aby tČm, jimž bĜicha nasytil chleby, nasytil i Ĝeþí
jejich mysl.233 VČdecké vypisování fakt nČkdy pĤsobí suchopárným dojmem,
potĜebuje se zazelenat v mysli, potĜebuje naše rozjímání, pĜežvýkání,
zvnitĜnČní, potĜebuje naše návraty.
Aktualizaci textu, þi lépe duchovní dovČtek, vede spoleþná myšlenka –
spoleþné „slovo“, které je nejužívanČjším a nejvýznamnČjším znakem a v nČmž
spoþívá obrovská moc. To pĜedkládáme k uvážení zejména v dnešní dobČ
komunikace po síti celého svČta na jedné stranČ a rostoucí osamocenosti
þlovČka a hladu po slovČ na stranČ druhé.
Co znamená slovo vyĜþené a slovo zapsané? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Augustin se v díle De doctrina christiana zamýšlí nad významem slova jako
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Jan 20,30-31 a 21,25.
Tr. 25, 10.
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smluveného znaku, který je lidem nejvlastnČjší a nejužívanČjší, praví: Ale ježto
slova pomíjejí, jakmile rozkmitají vzduch, a netrvají déle, než jak dlouho znČjí,
byly pro slova nalezeny písemné znaky, a tak se mluvená slova neukazují oþím
sama o sobČ, nýbrž svými znaky.234 Slova je tedy možné i zaznamenat, aby
jejich úþinek pĜetrval. Tímto zpĤsobem se mĤžeme k zapsaným slovĤm
opakovanČ vracet a ony nám dále zprostĜedkovávají smysl, který zamýšlel
autor sdČlit. Z textu k nám promlouvají a nás formují. JistČ není lhostejno, jaká
a koho slova posloucháme, kterou knihu nebo þasopis proþítáme. ýlovČk slovy
nezĤstává nedotþen. V této poslední kapitole jsou proto þtenáĜi pĜedložena
slova, která se mají ještČ dotknout jeho mysli þi srdce. Poslední kapitola vzniká
na základČ rozjímání nad pĜeloženými devíti traktáty.

3.3.1 Slovo umČní
V tomto krátkém dovČtku dáváme prostor „slovu“. Básník Josef Javora,
jehož zĜejmČ vČtšina þtenáĜĤ nebude podle jména a patrnČ ani podle díla znát,
nazval jednu ze svých básní „PotČš nás slovo“.235 Odvažujeme se ji citovat,
neboĢ vČda, umČní i duchovní život mají svĤj spoleþný základ v Bohu,
spoleþný prostĜedek v þlovČku, a svĤj spoleþný cíl, jímž je Pravda. Navzájem
se doplĖují a jedna z druhé þerpá. Jim vlastním projevem je velice þasto právČ
„slovo“.
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AUGUSTINUS, A., KĜesĢanská vzdČlanost 2, 4, 5, s. 80.
JAVORA, J., VýbČr z hroznĤ, s. 87.
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Josef Javora: PotČš nás slovo (Ze sbírky VýbČr z hroznĤ)
PotČš nás slovo
Propasti nám odhal
Výšiny nesmírného tajemného blaha

V umČní tváĜ svou
Jak dítČ odhaluješ
Milostí pĜicházíš
A milostí se vracíš

Jen touha zĤstává
Jak obyþejná slza
Abychom nezpyšnČli

NadČjí potkáni
JeštČ pĜed vyslovením
… PotČš nás slovo

Jelikož komentovat básnČ považujeme za barbarství – vždyĢ ony mají
svou vlastní Ĝeþ – necháváme tedy na þtenáĜi samotném, aby báseĖ vstĜebal,
anebo ji jednoduše odsoudil k zapomenutí. My postupujeme k další
podkapitole.

3.3.2 Slovo o SlovČ
Slovo lze pojímat ze dvou hlavních pozic. Z pozice mluvþího a z pozice
posluchaþe. Na obČ tyto se nyní zamČĜme.
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3.3.2.1 Slovo pĜijímat
Nebućte pohrdaþi slova, aby se vaše duše nestala cestou, na níž rozsetá
zrna nevzejdou: „A pĜiletČli nebeští ptáci,“ praví, „a sezobali je.“ Sbírejte
a ukryjte je do svých srdcí.236
Touto výzvou se Augustin pĜi výkladu perikopy o uzdravení nemocného
u rybníka v JeruzalémČ obrací na posluchaþe, potažmo na nás, na þtenáĜe.
Uchovejme v srdci slova, která pocházejí od Boha, která jsou „duch a jsou
život“. DobĜe víme, jak se þlovČk nechává unášet vírem nejrĤznČjších slov
a obrazĤ, a v dĤsledku toho ihned ztrácí bdČlost srdce, vnímavost pro pravé
Slovo. NicménČ hlad a žízeĖ po Božím slovČ není utišen. Stále a opakovanČ se
k þetbČ vracíme a Písmo se nezprotiví, bylo, je a bude stále aktuální. Vede nás
ke sdílení a rozlámání. Zde se pĜímo nabízí použití této vČty: Boží slovo je
hlásáno a sepsáno proto, aby bylo lékem a pĜinášelo spásu, aby
zachraĖovalo.237
3.3.2.2 Slovo pĜedávat
Nakolik Pán dopĜeje a jak budu moci, a když vy budete dávat pozor
a modlitbou napomĤžete naší slabosti, pohovoĜím o hloubce tajemství tohoto
skutku a tohoto znamení. Cokoli pak neobsáhnu, doplní ve vás on sám, s jehož
pomocí þiním, co mohu.238
Augustin pro nás mĤže být vzorem kazatele. Jeho kázání byla jistČ úchvatná,
i dnes, po tolika letech na nás pĤsobí strhujícím dojmem. Nezapomíná
na slabost posluchaþe, natož na svou vlastní, a proto se opakovanČ pĜi kázáních
dovolává Boží pomoci, což je zvláštČ a nanejvýš nutné.239 BĤh je tím, kdo je
autorem Písma svatého, i tím, kdo dává posluchaþi porozumČní a kazateli
schopnost správnČ a prospČšnČ vyložit text Písma.
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Tr. 17, 6.
Výklad k 1. listu sv. Jana 5, 2 (Šestá patristická þítanka, s. 44).
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Tr. 17, 1.
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3.3.3 Slovo o události
Zeptejme se zázrakĤ samých, co nám o Kristu Ĝíkají; vždyĢ mají, pokud se
jim rozumí, svĤj vlastní jazyk.240
To, co se pĜihodilo, má svĤj význam také pro nás, tĜebaže jsme nebyli
bezprostĜednČ zapojeni do dČje, tĜebaže jsme „tam a tehdy“ nebyli, tĜebaže
o události pouze þteme þi slyšíme.
Michal Altrichter píše ve své PĜíruþce spirituální teologie o tom, že je
tĜeba þíst dČjiny duchovnČ, mít „hygienu pohledu“, þíst je ve spojení
s Pneumatem, a ne zbrkle, ledabyle, šablonovitČ þi povrchnČ.241 Nic se nedČje
náhodou, nežijeme pod osudem, jenž by nešel odvrátit. DČjiny pĜecházejí
v pĜítomnost, která se zase otevírá budoucnosti.
MimoĜádné události, zázraky, se podle Augustina dČjí stále, malé i velké.
Jak jsme se už o tom zmínili výše, Augustin ukazuje, že to, co se dČje všednČ
a opakovanČ, se dá považovat za vČtší zázrak než to, co se stalo jen jedenkrát.
Lidé však touží po nevšedním, po senzaþním, hledají a hledají, ovšem
na nesprávném místČ. Proto se zde hodí uvést ono Chestertonovo: „SvČt nikdy
nezajde na nedostatek divĤ. SvČt zajde na nedostatek údivu.“242 Augustin to
Ĝekl dĜíve. Co se divíte, že se tenkrát stala ta a ta událost, jakkoli mimoĜádná
a zázraþná, vždyĢ každý den se dČjí vČtší vČci, jen mít otevĜené oþi
a porozumČní. Pokud si více všímáme toho, co je senzaþní, a zapomínáme
na vČci Ĝádné, ztrácíme obraz Boha, který vše udržuje v nádherné harmonii,
do níž je þlovČk vsazen a již zachovává, koná-li to, co je ve shodČ s Boží
moudrostí, která stojí na poþátku stvoĜení a která všechno spravuje.243 Tuto
harmonii pĤsobivČ pĜedstavuje 104. žalm. Lidé si ovšem více všímají senzace,
ponČvadž je vzácná, a ne toho, co je vČtší, protože se to dČje všednČ. Proto
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Tr. 24, 2.
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vČtším zázrakem je vláda nad celým svČtem než nasycení pČti tisícĤ lidí pČti
chleby.244

3.3.4 Slovo o budoucím
Jsme totiž dČlníci a až dosud pracujeme na vinici; až skonþí den, až
skonþí dílo, bude vydána odmČna.245
BČhem tohoto našeho pobytu ve svČtČ nás BĤh vyživuje znameními
Písma, abychom vydrželi námahu dne. Po noci svČta pĜijde k nám a my
k nČmu, k tomu, který je svČtlem svČta. Cestou k nČmu, cestou do této vlasti je
pak náš bližní. Význam blíženecké lásky Augustin komentuje následovnČ:
Když miluješ bližního a máš péþi o svého bližního, jsi na cestČ. Na jaké cestČ,
ne-li k Pánu Bohu, k tomu, kterého musíme milovat celým srdcem, celou duší
a celou myslí?246 Dotýkáme se zde onoho dvojího zamČĜení lásky: vĤþi Bohu
a vĤþi þlovČku, o nČmž Augustin pojednává þastČji,247 a které opakovanČ
pĜipomínají nejen Nový zákon, ale i Starý.248 „NeboĢ kdo nemiluje svého
bratra, kterého vidí, nemĤže milovat Boha, kterého nevidí.“249 Jedno bez
druhého není myslitelné. Z dvacáté páté kapitoly Matoušova evangelia pak
víme, že pĜi posledním soudu právČ projevená þi neprojevená láska oddČlí
spravedlivé od nespravedlivých. Augustin pĜi výkladu perikopy o zázraþném
rybolovu po zmrtvýchvstání PánČ poukazuje na poþet ryb, které jsou vyþísleny.
Je jich sto padesát tĜi, což oznaþuje vyvolené; kdežto zázraþný rybolov, o nČmž
je Ĝeþ v páté kapitole Lukášova evangelia, nemá poþet ryb pĜesnČ vyþíslen, což
má oznaþovat povolané. A tak je množství povolaných, ale málo vyvolených,
jelikož schází þinná láska.
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3.3.5 VnitĜní slovo
„NeboĢ u tebe je pramen života,“ ne u nás. Proto musíme vstoupit,
abychom žili, ne jakoby nám staþilo, že zanikneme, jakoby nám staþilo sytit se
z vlastního, abychom usychali; ale abychom pĜiložili ústa k samému prameni,
kde vody neubývá.250
PĜijít k Ježíši, naslouchat jeho slovu, a podle toho slova jednat. Z þetby
víme, že Augustin skloĖuje „nitro“ ve všech pádech. V zástupu je obtížné vidČt
Krista, zástup se totiž vyznaþuje kĜikem, setkání s Kristem si žádá ústraní.251
Dnešní hluk valící se z médií, z obchodĤ, z reklam nás dokonale zahluší,
zpĤsobí, že budeme hluší pro Slovo. Vytratí se bdČlost srdce, naše zamČĜení
na Boha je odstĜedČno. Naopak tiché spoþinutí nČkde o samotČ, aĢ už v pĜírodČ
nebo v kostele, v tiché modlitbČ nebo s pomalou a rozjímavou þetbou Písma
svatého þi OtcĤ, taková chvíle se stává studnou na poušti, po takové chvíli
zaþíná rašit zeleĖ bdČlosti.
Jak dĤležité je ústraní, samota a poušĢ! V ústraní jsme schopni sebe
nahlížet v pravdČ, tj. v pokoĜe. Staþí pĜijít k Ježíši, k tomu, který je tichý
a pokorného srdce. Augustin se vyjadĜuje takto: Aby byl uzdraven dĤvod všech
nemocí, to jest pýcha, Boží syn sestoupil a ponížil se. Proþ se vyvyšuješ,
þlovČþe? BĤh se kvĤli tobČ ponížil. […] Kdo ke mnČ pĜichází, stává se
pokorným.252 Boží pokora tímto zpĤsobem léþí lidskou pýchu. BĤh se vtČlil,
ponížil se, pĜijal lidství, trpČl. A tento lék, který lidstvo pĜijalo, je nad
pomyšlení.253 Kdo by se tedy chtČl stavČt na roveĖ Bohu, tj., byl by pyšným,
upadl by stejnČ jako ten, kdo se z andČla stal ćáblem.254
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3.3.6 Slovo o Marii
BĤh a Pán nebe a zemČ pĜišel totiž skrze ženu matku. Podle toho, že je jak
Pán svČta, Pán nebe i zemČ, tak i Pán Marie; podle toho, jak je stvoĜitel nebe
i zemČ, je také stvoĜitel Marie; avšak […] je syn Marie.255
Rádi bychom ještČ pĜed samotným závČrem, jak bývá dobrým zvykem,
vzpomenuli na nebeskou Matku, kterou apoštol Jan nazývá prostČ „Ježíšova
matka“ a kterou bezesporu hipponský biskup velice uctíval a þasto se o ní
ve svém díle zmiĖuje, nČkdy opravdu krásnými pojmenováními. PĜi výkladu
perikopy o promČnČní vody ve víno v KánČ Galilejské rozebírá evangelistova
slova: „Byla tam Ježíšova matka;“ a „Ĝekla mu jeho matka;“ a Ježíšova slova:
„Co mi chceš, ženo?“ Konfrontuje se zde s heretiky a matematiky256 a rozvíjí
nádhernou mariologii: Náš Pán Ježíš Kristus byl BĤh i þlovČk; podle toho, že
nemČl matku, byl BĤh; podle toho, že ji mČl, byl þlovČk. Proto ona byla matkou
tČlesnou, matkou lidství, matkou slabosti, kterou vzal na sebe kvĤli nám.257
Maria ukazuje na Ježíše, její pohled je zamČĜený na Krista, na jejího syna
a našeho Pána, jak v jesliþkách, tak i pod kĜížem. Náš pohled se obrací stejným
smČrem.
A tak souþasná orientace mariologie už není zamČĜená na Mariiny
výsady, ale snaží se pochopit úlohu Panny Marie v ekonomii vtČlení, zjevení,
spásy, k þemuž církev jako v jistém smyslu prodloužené vtČlení patĜí.258 Proto
když se hovoĜí o Marii, vždy se pĜedevším hovoĜí o Ježíši, jenž je jediným
prostĜedníkem mezi Bohem a lidmi.259 Ona však je naší pomocnicí,
pĜímluvkyní, ona je tou vznešenou nádobou, z níž se na svČt vylila spása. Je to
ono lĤno Panny Marie, kde povstala hlava církve, (to) bylo jeho komnatou,
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odtud vyšel právČ jako ženich ze své komnaty, jak Písmo pĜedpovČdČlo:
„Vychází jako ženich ze své komnaty, jásá jako rek, když se do bČhu dává.“260
ZávČrem této kapitoly jen doplĖme, že svatý Augustin nám jako odkaz
zanechal množství slov, jež jsou vložena do jeho spisĤ. Nacházíme v nich
obsahovou rozmanitost a tematickou širokost. ýetba tČchto spisĤ pak vede
stále nové þtenáĜe k objevĤm slova, které jim zaznívá v uších, a kterým, je-li
jimi zvnitĜnČno, dále oslovují ty, s nimiž se setkávají.
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Tr. 8, 4; srov. také 16, 7.
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ZÁVċR
Co lze Ĝíci závČrem? Co jiného než spolu s druhým závČrem Janova
evangelia: „Je však ještČ mnoho jiných vČcí, které Ježíš vykonal. Kdyby mČla
být vypsána každá zvlášĢ, myslím, že by celý svČt neobsáhl knihy o tom
napsané.“261 ZĤstává tedy ještČ mnoho dalšího, co by bylo záhodno napsat, ale
jsme pĜesvČdþeni, že dále pokraþovat není nezbytné. Ukonþujeme naši
diplomovou práci a máme radost z vykonaného díla. PĜi její tvorbČ byla
jakýmsi hnacím motorem snaha co nejvíce samotným tématem, obstaráváním
materiálĤ, pĜekladem, rozvažováním a sepisováním vyzískat. A mnohé jsme
opravdu vyzískali: Blíže jsme se seznámili s osobností svatého Augustina
a s jeho dílem, prohloubili jsme znalosti v latinském jazyce, hloubČji jsme
rovnČž promyslili význam Ježíšových zázrakĤ, jež jsou zvlášĢ ve þtvrtém
evangeliu zaznamenány velmi þtivým, ba až strhujícím zpĤsobem. Byl nám
rovnČž pĜedstaven zpĤsob skládání starokĜesĢanské homilie a názorný pĜíklad,
jak lze interpretovat biblický text. Nejvíce nás pak pĜi þetbČ a analýze textu
oslovila bystrost Augustinova myšlení, zvlášĢ jeho schopnost osvČtlovat jedno
místo Písma svatého jiným, a tak pĜesvČdþovat posluchaþe i þtenáĜe, že
„všechno, co je v Písmu napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k pouþování,
k usvČdþování a k výchovČ ve spravedlnosti.“262 RovnČž jsme byli pohnuti
„stĜízlivým“ pohledem na Ježíšovy zázraky, jimž autor pĜikládá dĤležitost, ale
pĜesto je staví až do stínu zázrakĤ všedních, jako jsou rĤst rostlin, každoroþní
úroda þi narození þlovČka.
Dokážeme si pĜedstavit, že by tato diplomová práce mohla být ještČ dále
rozpracována. JistČ by stálo za námahu zmapovat Augustinovo pojetí zázraku
v celém jeho díle a nezabývat se pĜitom pouze Ježíšovými zázraky, nýbrž
i zázraky, které se dČjí na pĜímluvu muþedníkĤ, svČtcĤ, apod. Také se zde

261
262

Jan 21,25.
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otevírá prostor pro podrobnČjší studium a pĜeklad nádherného spisu Výklady
na Janovo evangelium.
Život, dílo a AugustinĤv vliv na budoucí generace tedy nabízejí širokou
škálu nevyĜešených otázek. Lze se do jejich vyložení pouštČt jen pozvolna,
neboĢ je to práce na mnohá léta a desetiletí. Proto – pamČtlivi slov vedoucího
naší diplomové práce, doc. Václava Ventury, který se jednou vyslovil, že s
Augustinem nebudeme nikdy zcela hotovi – mĤžeme povzbudit samotného
þtenáĜe k další práci v ovocném sadČ, jež je plný chutných plodĤ myšlení
svČtce, který se zamiloval do Krásy staré a pĜece tak nové, do Krásy odvČké.263
S vČdomím, že se dílo pĜiblížilo svému uzavĜení a svázání, chceme je
zakonþit tím nejlepším možným zpĤsobem, tj. modlitbou. A nemĤžeme jinak
než modlitbou svČtce, nad jehož dílem jsme se na tČchto stránkách zamýšleli:
„Pane Bože, ponČvadž jsi nám vše udČlil, udČl nám též pokoj: pokoj odpoþinku,
pokoj soboty, pokoj, který nemá veþera! NeboĢ celý tento pĜekrásný Ĝád velmi
dobrých vČcí pomine, až splní svĤj úkol, ponČvadž v nich bylo uþinČno jitro
a veþer.“264 (Amen.)
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ÚVOD
PĜedkládáme þtenáĜi tuto pĜílohu diplomové práce, která sestává z devíti
vybraných VýkladĤ na Janovo evangelium od svatého Augustina. Ty hovoĜí
o Ježíšových zázracích, jak je zaznamenal apoštol Jan a jak je následnČ
okomentoval hipponský biskup. PĜedstavují Ĝeþnicky pĤsobivý, teologicky
vytĜíbený a jasnČ srozumitelný text, který, dnes již jen þtenáĜe, pobízí k úvaze
nad velikým tajemstvím Boha, který se ponížil, stal se þlovČkem a pĜebýval mezi
lidmi, konaje mnohá znamení a divy; a který byl ukĜižován, ale tĜetího dne vstal
z mrtvých.
PĜejeme þtenáĜi pĜíjemnČ strávené chvíle se starobylými komentáĜi Písma
svatého, které na poþátku pátého století pĜednesl þi diktoval hipponský biskup
Aurelius Augustinus.

2

KRITIKA TEXTU
Text užívaný pro tento pĜeklad traktátĤ pochází z latinské Ĝady spisĤ
Corpus Christianorum, Series Latina (CCL), svazek 36. PĜeklad koresponduje
s touto kritickou edicí v samotném textu a záhlaví, v nČmž se uvádí rozsah
perikopy. Neopisujeme uvádČná a pĜedpokládaná data pĜednesu þi sepsání
jednotlivých traktátĤ. NepĜejímáme rovnČž kritický aparát se všemi poznámkami.
Jako pomocných cizojazyþných pĜekladĤ jsme použili anglického pĜekladu od
Johna W. Rettinga1, který vyšel v ediþní ĜadČ THE FATHERS OF THE
CHURCH, vol. 78, 79, 88, 90, 92, a italského pĜekladu Emilia Gandolfa,
pĜístupného na internetové stránce www.augustinus.it2.
Poznámky k textu, které uvádíme pod þarou, nejþastČji odkazují na biblické
verše, jež autor cituje. V tČchto poznámkách také objasĖujeme nČkterá složitČjší
místa textu, je-li toho tĜeba. Z velké þásti jsou pĜejímány z pomocného
anglického pĜekladu Johna W. Rettinga. Citace Písma svatého, jak Starého
zákona, tak Nového zákona, jsme pĜevzali z Bognerova pĜekladu, jenž se bČžnČ
používá pĜi liturgických þteních a který již zdomácnČl u katolických vČĜících.
Ten bylo nČkdy nezbytné, abychom docílili vČtší vČrnosti s pĤvodním textem,
nepatrnČ upravit.
PĜi pĜekladu jsme se snažili, aby byl þeskému þtenáĜi co nejpĜesnČji
zprostĜedkován význam textu, jenž pĜed více než patnácti sty lety vložil
hipponský biskup do slov, když komentoval Janovo evangelium.

1

AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John. vol. 1-5, The Catholic University of America:
Washington, 1988 – 1995.
2
Pro snadnČjší dohledání: www.augustinus.it/italiano/commento_vsg/index2.htm.
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TRACTATUS VIII.
Od toho místa v evangeliu: TĜetí den byla svatba v galilejské KánČ; až
k tomuto: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina. (Kap. II, 1-4.)
1. Zázrak našeho Pána Ježíše Krista, kterým uþinil z vody víno, není
podivuhodný pro ty, kteĜí poznali, že to uþinil BĤh. On sám totiž, který toto
bČhem celého roku þiní na vinicích, uþinil stejnČ i víno toho dne na svatbČ v šesti
džbánech, jež pĜikázal naplnit vodou.3 Jako ostatnČ to, co služebníci vlili
do džbánĤ, bylo pĜetvoĜeno þinem PánČ ve víno, tak i to, co vylévají mraky,
pĜetváĜí se stejnČ ve víno þinem téhož Pána. Tomu se však nedivíme, protože se
to dČje každým rokem; ustaviþností se vytratil úžas.4 A pĜece si to zasluhuje
hlubšího zamyšlení než to, co se stalo s vodou ve džbánech. Kdo se totiž (najde),
kdo uvažuje nad Božími díly, jimiž je Ĝízen a spravován celý tento svČt, a pĜitom
nežasne a není pĜesvČdþen zázraky? Kdyby mČl uvážit sílu jediného zrnka
jakéhokoli semene, je to jakási veliká vČc, hrĤza uvažovat. Ale ponČvadž lidé,
když se zamČĜili na nČco jiného, pĜestali uvažovat nad dílem Božím, v nČmž by
vzdávali každodennČ chválu StvoĜiteli, BĤh si vyhradil nČkterá neobyþejná (díla),
která by þinil, aby si tímto zpĤsobem spící lid úžasnými událostmi povzbudil
k své úctČ. Mrtvý vstal, lidé se divili; tolik lidí se každý den rodí, a nikdo se
nediví. Kdybychom uvažovali prozíravČji, vČtším zázrakem je, že existuje ten,
který neexistoval, než když znovu ožije ten, který již existoval. PĜece stejný BĤh,
Otec našeho Pána Ježíše Krista, toto vše þiní a vládne tomu, co stvoĜil skrze své
Slovo. První zázraky uþinil skrze své Slovo, BĤh u sebe, pozdČjší zázraky uþinil
skrze samo své vtČlené Slovo, a kvĤli nám se stalo þlovČkem. Jako žasneme nad
tím, co se stalo skrze þlovČka Ježíše, užasnČme i nad tím, co se stalo skrze Boha
Ježíše. Skrze Boha Ježíše povstaly nebe i zemČ, moĜe a všechny nebeské ozdoby,
bohatství zemČ, plodnost moĜe; toto vše, k þemu se oþi obracejí, nastalo skrze
Boha Ježíše. A my ty vČci vidíme, a je-li v nás jeho Duch, tak se nám líbí, aby
byl chválen PĤvodce, ne abychom obráceni od PĤvodce se odvrátili k dílĤm
a tváĜ jaksi natoþili k tČm, které uþinil, pĜiþemž bychom se otoþili zády k tomu,
který je uþinil.
2. A tyto vČci jistČ vidíme a jsou pĜed (našima) oþima; co pak ty, jež
nevidíme, jako jsou AndČlé, Mocnosti, Síly, Panstva a veškeré nebeské
obyvatelstvo tohoto stvoĜení, které pĜed našima oþima není? I když se také
andČlé þasto lidem ukázali, když to bylo zapotĜebí. Cožpak BĤh i skrze své
Slovo, to jest jediného svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neuþinil všechny
tyto vČci? Co pak sama lidská duše, kterou není vidČt a která se skrze svá díla

3
4

Srov. Jan 2,6-11.
„Latinské spojení assiduitate amisit admirationem pĜedstavuje jak Augustinovu rétorickou schopnost
s její aforistickou výstižností, aliterací a asonancí, tak také nese nápadnou podobnost s úryvkem
v CiceronovČ De Natura Deorum 2, 96, kde se vyskytuje podobná myšlenka, podobná slova a podobná
aliterace.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, s. 179, pozn. 1.
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projevuje v tČle, poskytuje veliký úžas tČm, kdo správnČ uvažují – od koho je
uþinČna, ne-li od Boha? A skrze koho byla uþinČna, ne-li skrze Božího Syna?
JeštČ nemluvím o duši þlovČka. Jak vládne duše nČjakého zvíĜete svému
velikému tČlu! Zapojí veškeré smysly, oþi k vidČní, uši ke slyšení, nos
ke vnímání vĤnČ, ústa k úsudku, aby rozeznala chutČ, a samy údy pak k výkonu
svého zamČĜení. Copak tyto vČci þiní tČlo, a ne duše, která je obyvatelka tČla?
VždyĢ ji pĜece ani oþima není vidČt, ale z tČch vČcí, jež pĤsobí, pĜivádí k úžasu.
ObraĢ nyní své uvažování k duši lidské, kterou BĤh obdaĜil intelektem, aby
poznávala svého StvoĜitele, aby rozeznávala a rozlišovala mezi dobrem a zlem,
tj. mezi tím, co je spravedlivé a nespravedlivé; kolik vČcí þiní skrze tČlo! Dávejte
pozor na celý stvoĜený svČt, uspoĜádaný v samu lidskou obec5; na ty, kteĜí ji
spravují, kteĜí mají rozdČlenu vládu, na zĜízení mČst, zákony, obyþeje, umČní?
Toto vše se skrze duši zastává a tyto síly duše nelze vidČt. Když se odejme tČlu,
leží zde mrtvola; když se však k tČlu pĜipojí, jakoby nejprve pozĜela hnilobu.
Porušitelné je totiž každé tČlo a podléhá hnilobČ, není-li chránČno nČjakým
koĜením duše. Ale toto je spoleþné i zvíĜecí duši; Ĝekl jsem, že jsou
podivuhodnČjší ty vČci, které se vztahují k mysli a intelektu; kde dokonce þlovČk,
jenž byl uþinČn k obrazu svého StvoĜitele, se podle tohoto obrazu obnovuje.6 Co
to bude za sílu duše, až také toto tČlo vezme na sebe neporušitelnost a tato
smrtelnost vezme na sebe nesmrtelnost?7 Jestli tolik zmĤže skrze porušitelné tČlo,
co zmĤže skrze tČlo duchovní po vzkĜíšení z mrtvých? Tato duše je pĜece, jak
jsem Ĝekl, obdivuhodné pĜirozenosti a podstaty, je neviditelnou a inteligibilní
skuteþností, a tato byla pĜece uþinČna skrze Ježíše Boha, jelikož on sám je
Slovem Božím. Všechno povstalo skrze nČ a bez nČho nepovstalo nic, co jest.8
3. Když tedy vidíme tolik skutkĤ skrze Boha Ježíše, proþ se divíme, že byla
voda promČnČna ve víno skrze þlovČka Ježíše? On se totiž ani tak nestal
þlovČkem, že by pĜišel o to, jak byl Bohem; þlovČk se k nČmu pĜipojil, BĤh se
neztratil. Proto ten, kdo vše uþinil, (uþinil) také toto. Proto se nedivme, že to
uþinil BĤh; ale najdČme zalíbení v tom, že to uþinil mezi námi a že to uþinil kvĤli
našemu obnovení. NČco nám totiž také v tČchto skutcích vyznaþuje. Myslím, že
na svatbu nepĜišel bez dĤvodu. V samotném skutku se kromČ zázraku ukrývá
ještČ nČco tajemného a tajného.9 Tluþme, aby otevĜel a napojil nás vínem
neviditelným, neboĢ i my jsme byli vodou, ale uþinil nás vínem, uþinil nás
moudrými; a tak my, kteĜí jsme byli dĜíve nemoudĜí, okoušíme víru v nČj. A snad
to souvisí se samotnou moudrostí, s úctou k Bohu, s chválou jeho výsosti
a s láskou jeho nejmocnČjšího milosrdenství, abychom poznali to, co se stalo
v tomto zázraku.
4. Pozvaný Pán pĜišel na svatbu. Co je podivného na tom, že pĜišel
na svatbu do onoho domu ten, kdo na tento svČt pĜišel na svatbu? Kdyby totiž
nepĜišel na svatbu, nemČl by zde nevČstu. A co to znamená, jak pravil apoštol:
5
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Zasnoubil jsem vás jedinému muži a musím vás pĜedstavit Kristu jako þistou
pannu? Co to znamená, že se obává, aby nebylo porušeno panenství nevČsty
Kristovy kvĤli ćáblovČ lsti? Bojím se však, praví, aby se vaše smýšlení
nepokazilo od upĜímné a svaté oddanosti vĤþi Kristu. VždyĢ tak i had svedl Evu
svou lstivostí.10 Proto zde má nevČstu, kterou vykoupil svou krví a které dal jako
záruku Ducha svatého.11 Vytrhl ji z vlastnictví ćábla, zemĜel kvĤli jejím
hĜíchĤm, vstal kvĤli jejímu ospravedlnČní.12 Kdo nabídne tolik svoji nevČstČ?
Lidé aĢ nabízejí jakékoli ozdoby zemČ: zlato, stĜíbro, drahé kameny, konČ, zboží
na prodej, pozemky, statky; zda ale nabídne nČkdo svou krev? Pokud by totiž dal
svou krev nevČstČ, nevezme si ji za manželku. Avšak umírající Pán dal pro ni bez
obav svou krev, aby, až vstane, mČl tu, s níž se spojil již v lĤnČ panny. Slovo
totiž bylo ženichem a lidské tČlo nevČstou; a obojí dohromady jeden Boží Syn
a tentýž syn þlovČka; ono lĤno Panny Marie, kde povstala hlava církve, bylo jeho
komnatou, odtud vyšel právČ jako ženich ze své komnaty, jak Písmo
pĜedpovČdČlo: Vychází jako ženich ze své komnaty, jásá jako rek, když se do bČhu
dává;13 vychází z komnaty jako ženich a pozvaný pĜišel na svatbu.
5. Vypadá to jako tajemství, že ženich nepoznává matku, z níž vyšel, a Ĝíká
jí: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina. Co to znamená? PĜišel tedy
na svatbu, aby uþil pohrdat matkami? Ten, k nČmuž pĜišel na svatbu, si zajisté
bral manželku proto, aby zplodil syny; a od tČch, které si pĜál zplodit, zajisté
žádal, aby byl ctČn. MČl snad proto pĜijít na svatbu, aby zneuctil matku, když
kvĤli tomu, aby mČla syny, jimž BĤh pĜikázal vracet úctu otcĤm, se slaví
samotné svatby a berou se manželky? Bez pochyby, bratĜi, je tu nČco skryto.
Jedná se o tu vČc, abychom se stĜežili tČch, na které apoštol upozornil, jak jsme
se už dĜíve zmínili, když Ĝíká: Bojím se však, aby se vaše smýšlení nepokazilo
od upĜímné a svaté oddanosti vĤþi Kristu. VždyĢ tak i had svedl Evu svou
lstivostí, (když apoštol upozornil na ty), kteĜí znevažují evangelium a Ĝíkají, že se
Ježíš nenarodil z Marie Panny;14 tímto argumentem se snaží potvrzovat svĤj
omyl, když Ĝíkají: Jak mohla být jeho matkou ta, které Ĝekl: Co mi chceš, ženo?
Proto se jim musí odpovČdČt a vysvČtlit, proþ to Pán Ĝekl, aby se tČmto bloudícím
nezdálo, že nalezli nČco proti zdravé víĜe, odkud by þistota panenské nevČsty
byla porušena, tj. odkud by víra církve byla poskvrnČna. A tak, bratĜi, porušena
je víra právČ tČch, kteĜí dávají pĜednost lži pĜed pravdou, je porušena. VždyĢ tito,
kterým se zdá, že ctí Krista tehdy, když popírají, že mČl tČlo, nic jiného o nČm
neprohlašují, než že byl lháĜ. Proto ti, kdo rozšiĜují mezi lidmi lež, co od nich
zahání, když ne pravdu? VpouštČjí ćábla, zavírají Kristu; vpouštČjí cizoložníka,
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zavírají ženichovi! Tím se rozumí družby15, þi spíše hadovi kuplíĜi. A tak oni
tímto zpĤsobem hovoĜí, aby zavládl had, Kristu bylo zavĜeno. Jak vládne had?
Když vládne lež. Když vládne klam, vládne had; když vládne pravda, vládne
Kristus. On totiž Ĝekl: Já jsem pravda;16 o nČm však Ĝekl: A nedrží se pravdy,
protože v nČm pravda není.17 Tak je však pravda Kristus, abys v Kristu pĜijal
celou pravdu: pravé Slovo, Boha rovného Otci, pravou duši, pravé tČlo, pravého
þlovČka, pravého Boha, pravé narození, pravé utrpení, pravou smrt, pravé
vzkĜíšení. Pokud Ĝekneš, že nČco z toho je klamné, nastupuje hniloba, z uštknutí
hada se rodí þervi lháĜĤ, a nic nezĤstane neporušeno.
6. Co tedy znamená to, (nČkdo) Ĝekne, co Pán praví: Co mi chceš, ženo?
Snad nám v tom, co následuje, Pán ukazuje, proþ toto Ĝekl: JeštČ, praví, nepĜišla
má hodina. Tak totiž pravil: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina. A proþ
bylo toto Ĝeþeno, musí být prozkoumáno. Proto se nejprve odtud postavme
na odpor bludaĜĤm. Co Ĝíká starý had, který je odpradávna štváþ a roznČcovatel
jedĤ? Co Ĝíká? Ježíš nemČl za matku ženu. Jak to dokážeš? Protože to Ĝekl a dále
praví: Co mi chceš, ženo? Kdo to vyprávČl, abychom uvČĜili, že to Ĝekl? Kdo to
vyprávČl? SamozĜejmČ že evangelista Jan. A právČ evangelista Jan Ĝekl: Byla tam
Ježíšova matka. PĜece vyprávČl takto: Další den18 byla svatba v galilejské KánČ
a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho uþedníci.
Uvádíme dvČ myšlenky, které pronesl evangelista. Evangelista Ĝekl: Byla tam
Ježíšova matka; co by Ježíš Ĝekl své matce, Ĝekl sám evangelista. A pohlećte,
bratĜi, jak Ĝekl, že Ježíš odpovČdČl své matce, když nejprve Ĝekl: ěekla mu jeho
matka, to abyste proti jazyku hada mohli uchránit panenství srdce. Ve stejném
evangeliu stejný evangelista Ĝíká a sdČluje: Byla tam Ježíšova matka;
a: Ĝekla mu jeho matka. Kdo to sdČluje? Týž evangelista Jan. A co Ježíš
odpovČdČl matce? Co mi chceš, ženo? Kdo to mČl Ĝíci? PrávČ samotný
evangelista Jan. Ó, evangelisto, nejvČrnČjší a nejpravdivČjší, ty mi sdČluješ, že
Ježíš Ĝekl: Co mi chceš, ženo? Proþ jsi mu tam pĜipsal i matku, kterou nezná?
VždyĢ ty jsi Ĝekl, že tam byla Ježíšova matka, a že mu Ĝekla jeho matka; proþ jsi
radČji neĜekl: Byla tam Maria; a: ěekla mu Maria? Ty vyprávíš o obojím,
i: ěekla mu jeho matka; i: Ježíš jí odpovČdČl: Co mi chceš, ženo? Proþ to, ne-li že
obojí je pravda? Ale oni chtČli vČĜit evangelistovi, jak on vypráví o Ježíšovi,
který Ĝekl matce: Co mi chceš, ženo? A nechtČjí vČĜit evangelistovi, jak praví:
Byla tam Ježíšova matka; a: Ĝekla mu jeho matka. Kdo je pak ten, kdo odporuje
hadovi a drží se pravdy, jehož panenství srdce neporušila lstivost ćábla? Kdo
obojí pravdČ vČĜí: že tam byla Ježíšova matka i že Ježíš odpovČdČl matce. Ale
pokud ještČ nerozumí, kterak Ježíš Ĝekl: Co mi chceš, ženo? aĢ prozatím vČĜí
tomu, co Ĝekl a tomu, co matce odpovČdČl. Nejprve aĢ je zbožnost ve vČĜícím
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a dostaví se i plod do porozumČní.
7. Ptám se vás, vČĜící kĜesĢané: Byla tam Ježíšova matka? OdpovČzte: Byla.
Odkud to víte? OdpovČzte: ěíká to evangelium. Co odpovČdČl Ježíš matce?
OdpovČzte: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina. A odkud to víte?
OdpovČzte: ěíká to evangelium. Nikdo aĢ vám nenaruší tuto víru, chcete-li
zachovat þistotu panenství pro ženicha. Avšak pokud se (nČkdo) z vás zeptá, proþ
by to odpovídal matce, aĢ promluví ten, kdo rozumí; kdo však ještČ nerozumí, jen
aĢ co nejpevnČji vČĜí, že takto odpovČdČl, a že Ježíš takto odpovČdČl matce.
A touto oddaností si dokonce zaslouží porozumČt, proþ takto odpovČdČl, pokud
v modlitbČ zaklepe a beze sporĤ pĜistoupí ke dveĜím pravdy. Jen aĢ se má
na pozoru, aby si nemyslel, že ví, anebo se stydČl, že neví, proþ tak odpovČdČl,
a bude nucen vČĜit, že evangelista, který pravil: Byla tam Ježíšova matka, lhal
anebo že sám Kristus pro naše viny trpČl zdánlivou smrtí a že ukázal zdánlivé
jizvy pro naše ospravedlnČní; a že Ĝekl nepravdivČ: Když vytrváte v mém slovu,
budete opravdu mými uþedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.19 Pokud
je totiž zdánlivá matka, zdánlivé tČlo, zdánlivá smrt, zdánlivé jizvy v utrpení,
zdánlivé rány vzkĜíšení; pravda neosvobodí ty, kdo v nČj vČĜí, ale spíše nepravda.
Ba dokonce nepravda ustupuje pravdČ, a aĢ jsou sjednoceni všichni, kdo se chtČjí
jevit jako pravdiví, neboĢ se pokoušejí dokázat zdánlivost Krista; a nechtČjí, aby
jim bylo Ĝeþeno: NevČĜíme vám, protože lžete; když Ĝíkají o samé pravdČ, že je
lží. A když jim dále Ĝekneme: Odkud jste se dozvČdČli, že Kristus Ĝekl: Co mi
chceš, ženo? odpovídají, že uvČĜili evangeliu. Proþ nevČĜí evangeliu, které Ĝíká:
Byla tam Ježíšova matka; a: Ĝekla mu jeho matka? Anebo pokud zde evangelium
lže, jak se má vČĜit tomu, že Ježíš Ĝekl: Co mi chceš, ženo? Proþ tito ubozí radČji
pevnČ neuvČĜí, že to Pán odpovČdČl matce, a ne (nČjaké) cizince; a poctivČ
nehledají, proþ takto odpovČdČl? Je totiž znaþný rozdíl mezi tím, kdo Ĝíká: Chci
vČdČt, proþ toto Kristus odpovČdČl matce, a tím, kdo Ĝíká: Vím, že to Kristus
matce neodpovČdČl. Jedna vČc je chtít poznat, co je zavĜené, jiná vČc nechtít vČĜit
tomu, co je otevĜené. NČkdo Ĝíká: Chci vČdČt, proþ Kristus tak odpovČdČl matce,
þímž chce sobČ otevĜít evangelium, jemuž vČĜí, avšak nČkdo Ĝíká: Vím, že toto
Kristus matce neodpovČdČl, a usvČdþuje ze lži samotné evangelium, v nČmž
uvČĜil, že tak Kristus odpovČdČl.
8. Proto již prosím, bratĜi, zeptejme se tČch odmítaných a tČch, kteĜí se
ve své zaslepenosti stále mýlí, neuzdraví-li se pokorou, proþ náš Pán takto
odpovČdČl matce. On se jedineþnČ narodil z Otce bez matky, z matky bez otce;
bez matky je Bohem, bez otce þlovČkem; bez matky pĜed vČky, bez otce na konci
vČkĤ. To, co odpovČdČl, odpovČdČl matce, protože: Tam byla Ježíšova matka,
a: Ĝekla mu jeho matka. To vše Ĝíká evangelium. Odkud jsme poznali, že tam byla
Ježíšova matka, odtud jsme poznali, že jí Ĝekl: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla
má hodina. UvČĜme tomu všemu, a co jsme ještČ nepoznali, snažme se vyhledat.
A nejprve pohlećte, že snad právČ jako manichejci, kteĜí našli pĜíležitost
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pro svou zradu, neboĢ Pán Ĝekl: Co mi chceš, ženo? tak naleznou matematici20
pĜíležitost ke svému úkladu, jelikož Ĝekl: JeštČ nepĜišla má hodina. Pokud to
podle matematikĤ Ĝekl, zpĤsobili jsme spálením jejich spisĤ svatokrádež. Pokud
jsme však správnČ uþinili, bylo to jako za þasĤ apoštolĤ;21 podle nich Pán neĜekl:
JeštČ nepĜišla má hodina. Žvanilové a svedení svĤdcové Ĝíkají totiž: Vidíš, že
Kristus byl pod osudem, když praví: JeštČ nepĜišla má hodina. Nejprve je tedy
tĜeba odpovČdČt heretikĤm, anebo matematikĤm? Oba totiž od onoho hada
pochází, když chtČjí narušit panenství srdce církve, které má v neporušené víĜe.
Nejprve prosím, odpovČzme tČm, na nČž jsme se zamČĜili a jimž jsme již z velké
þásti odpovČdČli. Ale aby se nedomnívali, že nemáme co Ĝíci o tČch slovech,
která Pán odpovČdČl matce, více vás proti nim pouþujeme; i když myslím, že
k jejich vyvrácení postaþí to, co již bylo Ĝeþeno.
9. Proþ tedy pravil syn matce: Co mi chceš, ženo? JeštČ nepĜišla má hodina.
Náš Pán Ježíš Kristus byl BĤh i þlovČk; podle toho, že nemČl matku, byl BĤh;
podle toho, že ji mČl, byl þlovČk. Proto ona byla matkou tČlesnou, matkou lidství,
matkou slabosti, kterou vzal na sebe kvĤli nám. Avšak zázrak, který hodlal
uþinit, hodlal uþinit podle božství, nikoli podle slabosti; podle toho, že byl BĤh,
nikoli podle toho, že se narodil slabý. Ale slabost Boží je silnČjší než lidé.22 Proto
matka požadovala zázrak; a on, aþ nepoznal lidské lĤno, byl pĜipraven zpĤsobit
božské skutky, jakoby Ĝíkal: To, co ve mne pĤsobí zázrak, tys nezrodila, mé
božství tys nezrodila; ale že jsi zrodila moji slabost, poznám tČ tehdy, až samotná
slabost bude viset na kĜíži. To znamená: JeštČ nepĜišla má hodina. Tehdy ji totiž
poznal ten, kdo ji urþitČ vždy znal. A dĜíve, než se z ní zrodil, znal ve svém
pĜedurþení svou matku; a sám BĤh dĜíve než ji stvoĜil, z níž sám jako þlovČk byl
stvoĜen, znal matku; ale v té hodinČ ji v tajemství nepoznává; a v té hodinČ, která
ještČ nepĜišla, ji v tajemství opČt poznává. Tehdy totiž poznala, když ten, kterého
zrodila, umíral. Neumíral totiž ten, kvĤli komu povstala Marie, ale umíral ten,
jenž povstal z Marie; neumíralo vČþné božství, ale umírala slabost tČla. Proto
takto odpovČdČl, aby ve víĜe vČĜících odlišil, kdo a od které pĜišel. BĤh a Pán
nebe a zemČ pĜišel totiž skrze ženu matku. Podle toho, že je jak Pán svČta, Pán
nebe
i zemČ, tak i Pán Marie; podle toho, jak je stvoĜitel nebe i zemČ, je také stvoĜitel
Marie; avšak podle toho, jak bylo Ĝeþeno: Narozený z ženy, podrobený Zákonu,23
je syn Marie. On je Pán Marie, on je syn Marie, on je stvoĜitel Marie, on je
utvoĜený z Marie. Nediv se, že je syn i Pán; jako je totiž nazván synem
Mariiným, tak i Davidovým; a proto je syn DavidĤv, neboĢ je syn Mariin. Slyš
apoštola, který pĜímo Ĝíká: Ten pochází jako þlovČk z rodu Davidova.24 Slyš, že
on byl také Pán Davida; a sám David o nČm Ĝíká: Hospodin Ĝekl mému Pánu:
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„Seć po mé pravici.“25 A sám Ježíš toto pĜedkládá židĤm a tímto je usvČdþuje.26
Jak to, že je DavidĤv syn i pán; syn DavidĤv je podle tČla, pán DavidĤv podle
božství: tak syn Mariin je podle tČla a pán Mariin podle vznešenosti. A tak tedy
nebyla matkou jeho božství, a zázrak, který žádala, mohl nastat skrze božství,
odpovČdČl jí: Co mi chceš, ženo? Ale aby sis nemyslila, že tČ zapĜu jako matku:
JeštČ nepĜišla má hodina: tam tČ totiž poznám, až zaþne viset na kĜíži slabost, jíž
jsi matkou. Vyzkoušejme, zda je to pravda. Když Pán trpČl, jak o tom mluví
stejný evangelista, který znal matku PánČ a který nás informuje o matce PánČ
na této svatbČ, ten vypráví: U kĜíže, praví, stála Ježíšova matka, a Ježíš Ĝekl své
matce: „Ženo, to je tvĤj syn.“ A uþedníkovi: „To je tvá matka.“27 SvČĜuje matku
uþedníkovi; svČĜuje matku dĜíve než zemĜe, a pĜed smrtí matky bude vzkĜíšen;
þlovČk svČĜuje þlovČka þlovČku. Toto zrodila Marie. Ona hodina, o níž tehdy
Ĝekl: JeštČ nepĜišla má hodina, již pĜišla.
10. Domnívám se, bratĜi, že heretikĤm bylo odpovČzeno; odpovČzme
matematikĤm. A jak se oni snaží dosvČdþit, že Ježíš byl podléhal osudu? NeboĢ
Ĝíkají, že on pravil: JeštČ nepĜišla má hodina. Proto mu vČĜíme; a pokud by Ĝekl:
Nemám hodinu, vyĜešil by to s matematiky; ale hle, oni praví: „On Ĝekl: JeštČ
nepĜišla má hodina.“ Pokud by tedy Ĝekl: Nemám hodinu, vyĜešil by to
s matematiky, nemohli by lživČ vinit; když však nyní Ĝíká: JeštČ nepĜišla má
hodina, co mĤžeme Ĝíci proti jeho vlastním slovĤm? Je podivné, že matematici
vČĜící Kristovým slovĤm se snaží pĜesvČdþit kĜesĢany, že Kristus žil pod hodinou
osudu. Proto aĢ uvČĜí Kristu, když Ĝíká: Mám moc život dát a mám moc ho zase
pĜijmout. Nikdo mi ho nemĤže vzít, ale já ho dávám sám od sebe.28 Což tato moc
podléhá osudu? AĢ nám ukážou þlovČka, který má moc, aby ještČ chvíli žil, když
umĜe – neukážou ani jednoho. Proto aĢ uvČĜí Bohu, když Ĝíká: Mám moc život
dát a mám moc ho zase pĜijmout; a aĢ hledají, proþ je Ĝeþeno: JeštČ nepĜišla má
hodina. A dále aĢ už pod osud nestaví PĤvodce nebe, StvoĜitele i UspoĜadatele
hvČzd. Protože kdyby byl osud ve hvČzdách, PĤvodce hvČzd by nemohl být
podroben hvČzdám. Uvaž ještČ, že nejen sám Kristus nebyl podroben tomu, co
nazýváš osudem; ale ani ty nebo já, ani tamten þi nČkdo z lidí.
11. PĜesto svedení svádČjí a pĜedkládají lidem klamy; pĜipravují se k lovu
lidí, a to na ulicích. VždyĢ ti, kdo se pĜipravují k lovu šelem, þiní tak buć
v lesích anebo v pustinČ; jak nešĢastnČ lehkomyslní jsou lidé, jejichž ulovení se
na fóru pĜipravuje! PĜijímají peníze, když se lidé lidem prodávají; dávají tomuto
peníze, aby se sami zaprodali pošetilostem. Vstupují totiž k matematikovi, aby si
koupili pány, takové, které se matematikovi zalíbí jim dát; buć Saturna, nebo
Jova nebo Merkura, þi nČjakého jiného s bezbožným jménem. Vešel svobodný,
aby za utracené peníze vyšel otrok. Ba urþitČ by nevešel, pokud by byl svobodný;
ale vstoupil tam, kde ho pán Omyl a paní Žádostivost pĜitáhla. Proto i Pravda
Ĝíká: Každý kdo páchá hĜích, je otrokem hĜíchu.29
25

Žl 109,1.
Srov. Mt 22,45.
27
Jan 19,25-27.
28
Jan 10,18.
29
Jan 8,34.
26
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12. Proþ tedy pravil: JeštČ nepĜišla má hodina? Protože mnohem více mČl
v moci, kdy umĜe, avšak ještČ neshledal, že je pĜíhodná doba, aby byla užita ona
moc. Jako my, bratĜi, napĜíklad, takto Ĝíkáme: Nastává již správná hodina, v níž
bychom vyšli slavit svátosti? Pokud bychom vyšli dĜíve, než je tĜeba, nebyli
bychom zvrácení a zpozdilí? Protože to tedy neþiníme, pomineme-li pĜíhodnou
dobu, proto jednáním, když tak o tom hovoĜíme, uvažujeme o osudu? Co tedy
znamená: JeštČ nepĜišla má hodina? Když vím, že je tĜeba trpČt a mé utrpení
bude užiteþné, dosud ta hodina nepĜišla; tehdy budu trpČt dobrovolnČ; abys obojí
zachoval, i: JeštČ nepĜišla má hodina; i: Mám moc život dát a mám moc ho zase
pĜijmout. Proto pĜišel ten, kdo mČl v moci, kdy umĜe; a jistČ by bylo nesprávné,
pokud by umĜel dĜíve, než po vyvolení a pouþení uþedníkĤ; pokud by byl
þlovČkem, který by nemČl v moci svou hodinu, mohl by umĜít dĜíve, než by
vyvolil uþedníky; a pokud by snad umĜel dĜíve než jeho vyvolení a vyuþení
uþedníci, bylo by mu to nadČleno, neuþinil by to sám. A tak vskutku ten, kdo
pĜišel, mČl v rukou, kdy pĜijde, kdy se navrátí, kam až dojde ten, jemuž otevĜeli
peklo, nejen umírajícímu, ale i vzkĜíšenému, aby nám ukázal nadČji nesmrtelnosti
své církve, ukázal na hlavČ to, co musí ještČ údy oþekávat. Kdo vstal v hlavČ, aĢ
vstane také v ostatních údech. Proto ještČ nepĜišla hodina, ještČ nebyla pĜíhodná
doba. Uþedníci museli být povoláni, nebeské království muselo být zvČstováno,
mocné þiny musely být vykonány, božství PánČ muselo být pĜedstaveno
v zázracích, lidství PánČ muselo být pĜedstaveno v jeho soucitu se smrtelností.
Ten totiž, kdo hladovČl, ponČvadž byl þlovČkem, nasytil pČti chleby tolik tisícĤ,
ponČvadž byl Bohem; kdo spal, ponČvadž byl þlovČkem, pĜikázal vČtrĤm
a vlnám, ponČvadž byl Bohem. Toto vše muselo být nejprve pĜedstaveno, aby
evangelisté psali to, co existuje a aby to bylo hlásáno církvi. A když toho uþinil
tolik, kolik usoudil, že postaþí, pĜišla hodina nikoliv podle nutnosti, ale podle
vĤle, ne nČþím podmínČná, ale z moci.
13. A tak, bratĜi, když jsme tČm i tČm odpovČdČli, neĜekneme nic o tom,
jaké tajemství v sobČ ukrývají nádoby, co voda promČnČná ve víno, co správce
svatby, ženich, Ježíšova matka i sama svatba? Vše musí být Ĝeþeno, ale vy
nesmíte být zatíženi. ChtČl jsem tedy již vþera ve jménu Krista tak uþinit, když
jsem jako obvykle dlužil vaší lásce kázání, ale nebylo mi to umožnČno pro nČjaké
nutné záležitosti. A tak, pokud se líbí vaší svatosti, to, co se týká tajemství tohoto
skutku, odložme to na zítĜek a nezatČžujme už vaši i naši slabost. Jsou snad dnes
asi mnozí, kteĜí se sešli kvĤli slavnosti, ne kvĤli poslechu kázání. Ti, kdo pĜijdou
zítra, aĢ pĜijdou poslouchat; abychom ani neokrádali horlivé, ani nepĜetČžovali
znechucené.
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TRACTATUS IX.
Na stejné evangelijní þtení. Co je tajemného na zázraku, který se stal
na svatbČ v KánČ Galilejské. (Kap. II, 1-11.)
1. AĢ je zde Pán, náš BĤh, aby nám dal odpovČdČt na to, co jsme pĜislíbili.
Vþerejšího dne jsme totiž, jestli si vaše svatost vzpomene, když nám nedostatek
þasu bránil dokonþit kázání, které jsme zapoþali, odložili na dnešní den, aby ty
vČci, které v události evangelijního þtení byly pĜedloženy tajemnČ
v tajemstvích30, s jeho pomocí byly zpĜístupnČny. A tak již déle není tĜeba otálet
v tom, co se pĜedstavuje v Božím zázraku. Je to totiž sám BĤh, kdo pro veškeré
tvorstvo þiní dennČ zázraky, které lidem zevšednČly − nikoli pro snadnost
(s jakou jsou þinČny), ale pro ustaviþnost; avšak ty vzácné, jež byly uþinČny týmž
Pánem, to jest Slovem kvĤli nám vtČleným, pĜivodily lidem vČtší úžas ne proto,
že byly vČtší, než jsou ty, které se dČjí dennČ ve stvoĜení,31 ale že tyto, které se
dennČ dČjí, jako by probíhaly pĜirozeným bČhem; tamty se ovšem jeví lidským
oþím coby ukázka úþinku moci jakoby bezprostĜední. ěekli jsme, jak si
pamatujete, že byl vzkĜíšen jeden mrtvý a lidé užasli, a když se dennČ rodí ti,
kteĜí neexistovali, tu se nikdo nediví. Tak kdo se nediví vodČ promČnČné ve víno,
tĜebaže to BĤh každý rok pĤsobí na vinicích? Ale protože to vše, co uþinil Pán
Ježíš, neprospívá pouze k vyburcování našich srdcí skrze zázraky, ale také
k budování nauky víry, je tĜeba, abychom zkoumali, co všechny ty vČci
znamenají, tj. co oznaþují. A tak jsme významy všech tČch vČcí, jak si
vzpomínáte, odložili až na dnešek.
2. Tím, že pozvaný Pán pĜišel na svatbu, chtČl kromČ skrytého významu
potvrdit, že sám uþinil svatbu. Byli tam totiž pĜítomni ti, o nichž hovoĜil apoštol,
kteĜí nedovolovali se ženit32 a Ĝíkali, že svatby jsou zlem a že je uþinil ćábel,33
aþkoli týž Pán v evangeliu Ĝíká, když je dotazován, zda je dovoleno þlovČku
propustit svou manželku z jakéhokoli dĤvodu, že vyjma dĤvodu cizoložství to
dovoleno není. V té odpovČdi, pokud si vzpomínáte, Ĝekl toto: Co BĤh spojil,
þlovČk nerozluþuj.34 A kdo byli dobĜe vzdČláni v katolické víĜe, vČdí, že BĤh
uþinil svatbu, a jako spojení je od Boha, tak rozdČlení je od ćábla. Ale z dĤvodu
cizoložství je možno propustit manželku, jelikož sama nejdĜíve nechtČla být
manželkou, která nezachovala vČrnost v jednotČ s mužem. Ani ty, které Bohu
zaslíbily panenství, tĜebaže v církvi chovají vysoký stupeĖ cti a svatosti, nejsou

30

Mystice in sacramentis.
Srov. Tr. 8, 1.
32
Srov. 1 Tim 4,3.
33
„Augustin má pravdČpodobnČ na mysli manichejce, jenž pohlížejí na lidské tČlo jako na vČzení, které
zadržuje onen paprsek svČtla, kterým je duše, þímž zamezuje její spojení s Bohem, jenž je svČtlem.
A tak odmítají svatbu, protože její zámČr, plození dČtí napomáhá ćáblu, jenž je temnota a zlo,
zadržující duše v tČlech […].“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 1, s. 195,
pozn. 5.
34
Srov. Mt 19,3-6.
31
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bez svatby; vždyĢ také ony smČĜují s celou církví ke svatbČ, na níž je ženichem
Kristus. A proto tedy pozvaný Pán pĜišel na svatbu, aby byla upevnČna
manželská þistota a ukázala se svátost35 svatby; protože i ženich z té svatby
pĜedstavoval osobu PánČ, jemuž bylo Ĝeþeno: Ty jsi uchoval dobré víno až do této
chvíle. Dobré víno totiž Pán uchoval až do této chvíle, a to je jeho evangelium.
3. ZaþnČme však již odhalovat sama skrytá tajemství, nakolik On dopĜeje,
v jehož jménČ jsme vám to pĜislíbili. Za starých þasĤ bylo proroctví, a žádné þasy
se bez proroctví neobešly; ale ono proroctví, kdy v nČm Kristus nebyl poznán,
byla vodou. Ve vodČ totiž bylo jakýmsi zpĤsobem skryto i víno. Apoštol Ĝíká
o tom, co mĤžeme rozpoznat v této vodČ: Až do dneška, praví, kdykoli se pĜedþítá
Mojžíš, leží rouška na jejich srdci; a není jim odhaleno, že pĜestává v Kristu. Ale
až se obrátíš, praví, k Pánu, rouška bude odstranČna.36 Rouška mluví o skrytém
proroctví, že nemĤže být rozpoznáno. Rouška je sejmuta, když jsi pĜešel k Pánu;
tak je sejmuta hloupost, když jsi pĜešel k Pánu, a co bylo vodou, stává se ti
vínem. ýti všechny prorocké knihy – bez poznání Krista, co najdeš tak hloupého
a pošetilého? Poznej tam Krista, a nejen porozumíš tomu, co þteš, ale dokonce se
opojíš, když od tČla pĜejdeš k mysli, jako když zapomeneš na vČci minulé a ženeš
se k tomu, co je pĜed tebou.37
4. Proto proroctví od dávných þasĤ, odkdy dál a dál plyne Ĝád rození
lidského rodu, o Kristu nemlþelo, ale bylo tam skryto; dosud totiž bylo vodou.
Odkud zjistíme, že proroctví o nČm nescházelo v žádném z pĜedchozích þasĤ až
po vČk, kdy Pán pĜišel? Z vlastních slov PánČ. Když totiž vstal z mrtvých, nalezl
uþedníky, jak pochybovali o tom, kterého následovali. VidČli ho totiž mrtvého
a nedoufali, že by mČl vstát z mrtvých, a celá jejich nadČje vyhasla. ýím si ten
pochválený lotr zasloužil, že toho dne bude v ráji? Protože tehdy pĜibitý na kĜíži
vyznal Krista, když o nČm uþedníci pochybovali. A tak je nalezl zaskoþené a jako
by si vyþítali, že nedoufali, že v nČm je vykoupení. Trápili se pĜece pro toho, kdo
byl bez viny zabit, neboĢ vČdČli, že byl nevinný. A toto sami po vzkĜíšení Ĝekli,
když nČkteré z nich nalezl na cestČ smutné: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje
v JeruzalémČ a neví, co se tam tyto dny stalo! Zeptal se jich: „A co se stalo?“
OdpovČdČli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný þinem i slovem
pĜed Bohem a pĜede vším lidem, naši veleknČží a pĜední mužové odsoudili k smrti
a ukĜižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele.
A k tomu všemu je to dnes tĜetí den, co se to stalo.“ A tak když jeden z tČch
dvou, které našel na cestČ, putující do blízké vesnice, mluvil o tČchto a jiných
vČcech, sám odpovČdČl a Ĝekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvČĜit tomu všemu,
co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpČt, a tak vejít do své
slávy?“ Potom zaþal od Mojžíše, pĜes všechny proroky a vykládal jim, co se
ve všech (þástech) Písma na nČj vztahuje.38 A také na jiném místČ, když dokonce
chtČl, aby se ho ruce uþedníkĤ dotknuly, aby (uþedníci) uvČĜili, že vstal v tČle:
35

Výraz Sacramentum zde má - spíše než význam „svátost“ - pro Augustina svĤj obvyklý význam, tj.
„tajemství“, jež poukazuje na nČjakou skrytou pravdu o Kristu a jeho církvi. Srov. AUGUSTINE, A.,
Tractates on the Gospel of John, vol. 1, s. 196, pozn. 8.
36
2 Kor 3,14-16.
37
Srov. Fil 3,13.
38
Lk 24,18-27.
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„To je smysl mých slov,“ praví, „která jsem k vám mluvil, když jsem ještČ byl
s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mnČ psáno v MojžíšovČ ZákonČ,
v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevĜel mysl, aby rozumČli Písmu. ěekl jim:
„Tak je psáno: Kristus bude trpČt a tĜetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu
bude hlásáno pokání, aby všem národĤm, poþínajíc od Jeruzaléma, byly
odpuštČny hĜíchy.“39
5. Když tato (slova) z evangelia, která jsou jistČ zjevná, byla pochopena,
všechna tajemství, jež se v tomto zázraku PánČ ukrývají, budou odhalena.
Pohlećte, co pravil: že bylo tĜeba, aby se v Kristu naplnilo to, co o nČm bylo
napsáno. Kde to bylo napsáno? V ZákonČ, praví, v Prorocích i v Žalmech.
Nevynechal nic ze starých Písem. To byla voda; a proto byli Pánem nazváni
nechápavými, neboĢ jim dosud chutnala40 voda, ne víno. Ale jak uþinil z vody
víno? Když jim otevĜel rozum a vyložil jim Písma, poþínaje od Mojžíše pĜes
všechny proroky. A poté již v opojení Ĝíkali: Což nám nehoĜelo srdce, když
k nám na cestČ mluvil a odhaloval smysl Písma?41 Poznali totiž Krista v tČch
knihách, ve kterých ho pĜedtím neznali. Proto náš Pán Ježíš Kristus promČnil
vodu ve víno, a co bylo bez chuti, chutná, co bylo bez opojení, opojuje. Kdyby
totiž pĜikázal vylít z nich vodu, þímž by sám nalil víno ze skrytých hlubin
stvoĜení, odkud uþinil i chléb, když nasytil tolik tisícĤ – pČt chlebĤ by totiž
nenasytilo pČt tisíc lidí ani (nepostaþilo) na plných dvanáct košĤ,42 ale
všemohoucnost Boží byla coby zdroj chlebĤ - tak mohl také po vylití vody nalít
víno; to kdyby uþinil, zdá se, že stará Písma zavrhl. Když tedy promČnil vodu
ve víno, ukázal nám, že také staré Písmo pochází od nČj; vždyĢ na jeho pĜíkaz
byly naplnČny džbány. Od Pána je tedy i ono Písmo; ale nemá žádnou chuĢ,
není-li tam Kristus poznán.
6. Avšak dejte pozor na to, co sám pravil: Co je o mnČ psáno v ZákonČ,
v Prorocích i v Žalmech. My však víme o Zákonu, od jakých þasĤ podává
zprávu, že je to od poþátku svČta: Na poþátku stvoĜil BĤh nebe a zemi.43 A tak
od té doby až po tento þas, který nyní prožíváme, tento je šestý vČk, jak jste þasto
slyšeli a víte. První vČk se poþítá od Adama po Noema; druhý od Noema
po Abraháma; a jak evangelista Matouš dle poĜadí sleduje a rozlišuje, tĜetí
od Abraháma až po Davida; þtvrtý od Davida až k pĜesídlení do Babylonu; pátý
od pĜesídlení do Babylonu až po Jana KĜtitele;44 šestý poté až do konce svČta.
Také proto BĤh uþinil šestého dne þlovČka ke svému obrazu;45 neboĢ tímto
šestým vČkem je zjeveno skrze evangelium pĜetvoĜení naší mysli podle obrazu
toho, který nás stvoĜil;46 a voda je promČnČna ve víno, abychom mohli ochutnat
Krista zjeveného v ZákonČ a Prorocích. Proto tam stálo šest džbánĤ, které
pĜikázal naplnit vodou. Proto tČch šest džbánĤ oznaþuje šest vČkĤ, kterým
39

Lk 24,44-47.
Sapiebat od sapere, slovo zahrnující v sobČ dva významy: rozumČt a chutnat.
41
Lk 24,32.
42
Srov. Mt 14,17-21.
43
Gen 1,1.
44
Srov. Mt 1,17.
45
Srov. Gen 1,27.
46
Srov. Kol 3,10.
40
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nescházelo proroctví. Tedy tČch šest þasĤ, jako pĜedmČtĤ oddČlených
a rozlišených, by jako prázdné nádoby byly, pokud by nebyly naplnČny Kristem.
Naþ jsem Ĝekl, že by þasy plynuly nadarmo, pokud by v nich nebyl hlásán Pán
Ježíš? Proroctví jsou naplnČna, džbány jsou plné; ale aby se voda promČnila
ve víno, aĢ je Kristus poznáván v celém proroctví.
7. Co to tedy znamená: Byly na dvČ až tĜi vČdra?47 Tento výrok nám
obzvláštČ pĜedstavuje tajemství. Uvádí totiž jakási vČdra (metretae) jako se mluví
o nČjaké míĜe, jako by Ĝekl nádoby, džbány48 þi nČco toho druhu. Oznaþení míry
je „metreta“, a od této míry pĜijala název tato míra. Míru totiž ěekové nazývají
; odtud jsou odvozeny „metretae“. Byly na dvČ až tĜi vČdra. Co Ĝekneme,
bratĜi? Pokud by (evangelista) Ĝekl pouze tĜi, nebude se náš duch ubírat jinam než
k tajemství Trojice. Ale snad ani nemusíme odtud hned odvracet rozum, neboĢ
Ĝekl dvČ až tĜi; neboĢ jmenováním Otce a Syna, musí být vzápČtí poznán také
Duch svatý. Duch svatý totiž není pouze Otce þi Duch pouze Syna, ale Duch
Otce a Syna. Je totiž psáno: Jestliže nČkdo miluje svČt, není v nČm Otcova láska.49
A taky je psáno: Kdo totiž nemá Kristova ducha, ten není jeho.50 Ale Duch Otce
i Syna je týž. A tak pojmenováním Otce a Syna je poznán i Duch svatý, neboĢ je
Duchem Otce a Syna. Avšak když je pojmenován Otec i Syn, jakoby byla
jmenována dvČ vČdra; ale když je tam poznán Duch svatý, tĜi vČdra. Proto nebylo
Ĝeþeno, že jedny jsou na dvČ vČdra, druhé na tĜi, ale právČ že šest džbánĤ bylo na
dvČ až tĜi vČdra. Jako by Ĝekl: A když Ĝíkám dvČ, chci s tČmito poznat také Ducha
Otce i Syna; a když Ĝíkám tĜi, sám prohlašuji zĜejmČji samu Trojici.
8. Proto kdokoli jmenuje Otce i Syna, sluší se, aby chápal zĜejmČji
vzájemnou lásku Otce i Syna, kterou je Duch svatý. Snad tedy odmítnutá Písma;
(ale tím nechci Ĝíci, že nemohu dnes uþit nebo že nemĤže být nČco nalezeno), ale
pĜece snad prozkoumaná Písma ukazují, že Duch svatý je láska. A nemyslete si,
že láska nemá cenu. Avšak jakou má cenu, když všechny vČci, které nejsou bez
ceny, se nazývají drahými? Jestliže tedy ty vČci, co nejsou bez ceny, jsou drahé,
co je dražší než samotná láska?51 A tak je láska pĜedstavena apoštolem, když
Ĝíká: A teć vám chci ukázat ještČ mnohem vzácnČjší cestu. Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andČlskými, ale nemČl lásku, jsem jako znČjící kov a cimbál zvuþící.
Kdybych mČl dar prorokovat, rozumČl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se
mĤže vČdČt, a víru mČl v nejvyšší míĜe, takže bych hory pĜenášel, ale nemČl lásku,
nejsem nic. A kdybych rozdal všecko, co mám, a (pro druhého) do ohnČ skoþil,
ale nemČl lásku, nic mi to neprospČje.52 Jaká je tedy láska, která, pokud chybí,
ostatní je marné; jestliže je pĜítomna, vše je správné? PĜesto apoštol Pavel, když
47
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nejbohatČji a nejhojnČji vychvaluje lásku, neĜekl o ní ménČ než to, co pravil
struþnČ apoštol Jan, jehož je toto evangelium. A tak ani neváhal Ĝíci: BĤh je
láska.53 A je také psáno: Protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha
svatého, který nám byl dán.54 Kdo by tedy jmenoval Otce i Syna, a nerozumČl tu
lásce Otce i Syna? Když ji zaþne vlastnit, bude vlastnit Ducha svatého; pokud ji
vlastnit nebude, bude bez Ducha svatého. A jako tvé tČlo, je-li bez ducha, což je
tvá duše, je mrtvé, tak tvá duše, pokud je bez Ducha svatého, tj. bez lásky, bude
pokládána za mrtvou. Proto byly džbány na dvČ míry, neboĢ v proroctví všech
þasĤ se hlásá o Otci i Synu; ale je tam i Duch svatý; proto bylo také pĜipojeno: Až
tĜi. Já a Otec, praví, jedno jsme; ale aĢ je vzdálena (myšlenka), že by tu scházel
Duch svatý, když slyšíme: Já a Otec jedno jsme.55 NicménČ, protože pojmenoval
Otce i Syna, byly džbány na dvČ vČdra; ale slyš: Až tĜi. JdČte, kĜtČte národy
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.56 Proto tam, kde jsou Ĝeþeny „dvČ“, není
(Trojice) vyjádĜena, ale je pochopena; tam, kde jsou Ĝeþeny „až tĜi“, je Trojice
také vyjádĜena.
9. Ale je také jiné chápání, které nesmí být opomenuto, a o nČm budu
mluvit; aĢ si každý vybere, co se mu líbí; my neopouštíme to, co je pĜedloženo.
Je to totiž stĤl PánČ a nesluší se, aby služebník odepĜel hostĤm, zvláštČ tak
hladovým, jak je z vaší žádostivosti vidno. Proroctví, které je od starých þasĤ
pronášeno, se týká spásy všech národĤ. Ale Mojžíš byl poslán pouze
k izraelskému lidu a skrze nČj byl pouze tomuto jedinému lidu dán Zákon, i sami
proroci byli z toho lidu a samo rozdČlení þasĤ bylo podle tohoto lidu rozlišeno;
odtud se i o džbánech Ĝíká, že (byly urþeny) k oþišĢování u židĤ; ale pĜesto je
zjevné, že to proroctví bylo zvČstováno také ostatním národĤm; neboĢ právČ
Kristus byl skryt v tom, v nČmž jsou požehnány všechny národy, jak bylo
pĜislíbeno Abrahámovi, když mu Ĝekl Hospodin: V tvém potomstvu budou
požehnány všechny národy.57 Avšak to nebylo pochopeno, protože ještČ nebyla
voda promČnČna ve víno. Proto bylo proroctví dáno všem národĤm. Aby to
mohlo lépe vyniknout, rozvažujme v daném þase o jednotlivých þasech jako
o jednotlivých džbánech.
10. Na samém zaþátku byli Adam a Eva rodiþi všech národĤ, nejen židĤ;
a cokoli bylo pĜedstavováno v Adamovi o Kristu, týkalo se dozajista všech
národĤ, jejichž spása je v Kristu. Proto co jen mohu Ĝíci o vodČ prvního džbánu,
než že apoštol mluvil o Adamovi a EvČ? Opravdu nikdo aĢ mi neĜíká, že jsem
tomu špatnČ porozumČl, když to porozumČní, které pronáším, není mé, nýbrž
apoštola. A tak, jak veliké tajemství o Kristu obsahuje toto jedno (tvrzení), které
apoštol pĜipomíná, když Ĝíká: A ze dvou se stane jen jeden þlovČk. Toto tajemství
je veliké.58 A aby nČkdo nerozumČl velikosti tohoto tajemství, že spoþívá
na jednotlivcích, kteĜí jsou ženatí, praví: Mám na mysli vztah Krista a církve.
ýím je veliké toto tajemství: A ze dvou se stane jen jeden þlovČk? Když hovoĜilo
53
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Písmo Geneze o Adamovi a EvČ, tu pĜišlo i na tato slova: Proto muž opustí otce
i matku a pĜidrží se své ženy a budou jeden þlovČk.59 Jestliže Kristus pĜilnul
k církvi proto, aby byli dva v jednom tČle, jakým zpĤsobem opustil Otce? Jakým
zpĤsobem matku? Opustil Otce, neboĢ když byl v pĜirozenosti Boží, neuvažoval,
jak se uþinit rovným Bohu, ale sám sebe se zĜekl a vzal na sebe pĜirozenost
služebníka.60 To totiž znamená, že opustil Otce, ne, že zanechal a vzdálil se
od Otce; ale že se zjevil lidu ne v té pĜirozenosti, v níž byl roven Otci. Jak opustil
matku? Když opustil synagogu židĤ, z níž byl podle tČla zrozen a když pĜilnul
k církvi, kterou ze všech národĤ shromáždil. Proto také v prvním džbánu bylo
proroctví o Kristu; ale když to, o þem hovoĜím, nebylo hlásáno mezi lidmi, bylo
až dosud vodou, dosud ještČ nebylo promČnČno ve víno. A protože nás Pán
osvítil skrze apoštola, aby nám ukázal, co mĤžeme v té jedné vČtČ hledat:
A ze dvou se stane jen jeden þlovČk. Toto tajemství je veliké, již je nám dovoleno
hledat tam i Krista a ze všech džbánĤ pít víno. Spí Adam, aby povstala Eva;
umírá Kristus, aby povstala církev. Eva povstala ve spánku z boku Adamova,61
zesnulému Kristu kopí proklálo bok,62 aby vyprýštily svátosti, jimiž má být
utváĜena církev. Komu není zjevné, že tehdy v tČch skutcích jsou pĜedstaveny
nastávající vČci, když poté sám apoštol Ĝíká, že Adam je protČjškem toho, který
mČl pĜijít? Který je, praví, protČjškem toho, který mČl pĜijít?63 Vše se pĜedem
pĜedstavovalo tajemnČ. BĤh totiž dobĜe mohl odejmout bdícímu kost i utvoĜit
ženu. A snad kvĤli tomu, aby nebolel bok, když byla kost vyĖata, bylo potĜeba,
aby usnul? Kdo je ten, jenž tak spí, že ho ani odejmuté kosti neprobudily?
Protože je odebral BĤh, proto þlovČk nic necítil? Proto mohl odebrat i bdícímu
bez bolesti, kdo mohl spícímu. Ale bez pochyb byl naplnČn první džbán;
proroctví tČch þasĤ pamatovala i na þasy budoucí, které mají nastat.
11. Kristus byl také pĜedstaven v Noemovi a v oné arše svČta. Proþ totiž
byla všechna zvíĜata uzavĜena v arše,64 než aby byly oznaþeny všechny národy?
Bohu totiž nescházela (schopnost) znovu stvoĜit veškerý živoþišný rod. Když
totiž nic nebylo, cožpak neĜekl: AĢ vydá zemČ,65 a zemČ vydala? Proto odkud
tehdy uþinil, odtud obnovil; slovem uþinil, slovem obnovil; leda, protože
pĜedával tajemství a naplĖoval druhý džbán se sdČleným proroctvím, že skrze
dĜevo má být osvobozena tváĜnost svČta, ponČvadž na dĜevČ byl pĜibit život
svČta?
12. Také ve tĜetím džbánu bylo samému Abrahámovi Ĝeþeno, co jsem již
pĜipomnČl: V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy.66 A kdo by
nevidČl, þí podobu mČl jeho jediný, který sám sobČ nesl dĜevo k obČti a on sám
má být obČtován? Totiž Pán nesl svĤj kĜíž,67 jak hovoĜí evangelium. To by mČlo
59
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staþit pĜipomenout o tĜetím džbánu.
13. Proþ mám poté o Davidovi Ĝíkat, že se jeho proroctví týkalo všech
národĤ; když jsme právČ vyslechli žalm – a je tČžké, aby byl citován žalm, kde
toto nezazní? Ale jistČ, jak jsem Ĝekl, právČ jsme zazpívali: PovstaĖ, Bože, suć
zemi, ponČvadž ty po právu jsi pánem všech národĤ.68 A proto donatisté
vystupují na svatbČ jako ten þlovČk, který nemČl svatební šat, byl pozván a pĜišel,
ale byl odvrhnut z poþtu povolaných, neboĢ nemČl šat ke slávČ ženicha; kdo totiž
hledá svou slávu, ne Kristovu, nemá svatební šat; jejich hlasy ovšem nechtČjí
souznít s tím, kdo byl pĜítelem ženicha a pravil: To je ten, který kĜtí.69 Ani tomu,
kdo nemČl svatební šat, bylo plným právem se spíláním vyþteno to, þím nebyl:
PĜíteli, jak jsi sem pĜišel?70 Jak on onČmČl, tak i tito. Co totiž prospČje hĜmot úst
hluchému srdci? VždyĢ uvnitĜ u sebe samých poznali, že nemají co Ĝíci. UvnitĜ
onČmČli, navenek jsou hluþní. Slyší to, chtČje nechtČje, dokonce mezi sebou
zpívají: PovstaĖ, Bože, suć zemi, ponČvadž ty po právu jsi pánem všech národĤ;
a tím, že nejsou spojeni se všemi národy, co jiného poznávají, než že jsou
vydČdČni?
14. Jak jsem tedy Ĝíkal, bratĜi, že všech národĤ se týká proroctví, (chci totiž
ukázat jiný význam toho, co bylo Ĝeþeno: Byly urþeny na dvČ až tĜi vČdra), všech
národĤ, pravím, se týká proroctví; právČ jsme pĜipomenuli, že to bylo ukázáno
na Adamovi, který je protČjškem toho, který mČl pĜijít. A kdo by nevČdČl, že z nČj
povstaly všechny národy a že þtyĜmi písmeny se v jeho jménu skrze Ĝecká jména
oznaþují þtyĜi svČtové strany? Jestliže jsou totiž Ĝecky nazývány východ, západ,
sever, jih, jak je na mnoha místech pĜipomíná Svaté písmo, v jejichž poþáteþních
(písmenech) slov þteš „Adam“; þtyĜi zmínČné svČtové strany se totiž nazývají
 , , ,  . Pokud bys napsal tato þtyĜi jména jakoby þtyĜi
verše, jeden po druhém, Adam je þten v jejich poþáteþních (písmenech). Toto
bylo pĜedstaveno u Noema kvĤli arše, v níž byla všechna zvíĜata, která
oznaþovala všechny národy; toto u Abraháma, jemuž bylo jasnČji Ĝeþeno: V tvém
potomstvu budou požehnány všechny národy; toto u Davida, z jehož žalmĤ, když
jiné opomenu, uvedu jen ten, který jsme právČ zpívali: PovstaĖ, Bože, suć zemi,
ponČvadž ty po právu jsi pánem všech národĤ. Kterému Bohu je Ĝeþeno: PovstaĖ,
než tomu, který usnul? PovstaĖ Bože, suć zemi. Jakoby se Ĝeklo: Usnul jsi,
od zemČ souzen; povstaĖ, Bože, abys soudil zemi. A þeho se týká ono proroctví:
ponČvadž ty po právu jsi pánem všech národĤ?
15. JistČ již v pátém vČku, jakoby v pátém džbánu, vidČl Daniel z hory
vytesaný kámen bez (zásahu) rukou, že zlomil všechnu vládu zemČ a že ten
kámen rostl, až se stal velikou horou, tak aby naplnil veškerou tváĜnost zemČ. Co
je jasnČjší, bratĜi moji? Kámen vytesaný z hory;71 je to ten kámen, který stavitelé
zavrhli, ale stal se kamenem nárožním.72 Ze které hory je vytesaný, ne-li
z království ŽidĤ, odkud byl zrozen náš Pán Ježíš Kristus podle tČla? A je
68
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vytesán bez (zásahu) rukou, bez lidské práce, neboĢ bez manželského objetí
z panny povstal. Ona hora, odkud byl vytesán, nenaplnila veškerou tváĜnost
zemČ; království ŽidĤ totiž neobsáhlo všechny národy. Ale vidíme, že právČ
království Kristovo opanovalo celý svČt.
16. Šestý vČk se již týká Jana KĜtitele, nad nČhož nepovstal nikdo vČtší
z tČch, kteĜí se narodili z ženy, o nČmž bylo Ĝeþeno: Víc než prorok.73 Jak i on
sám ukázal, že Kristus byl poslán všem národĤm? Když k nČmu židé pĜišli, aby
se nechali pokĜtít, aby se chlubili ve jménu Abraháma, Ĝíká: Zmijí plemeno, kdo
vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? PĜinášejte tedy ovoce hodné
obrácení;74 tj., bućte pokorní; hovoĜil totiž k pyšným. Odkud tedy byli pyšní?
Z tČlesného rodu, ne z plodu napodobení otce Abraháma. Co jim Ĝekl? Nemyslete
si, že mĤžete Ĝíkat: „Naším otcem je Abrahám; neboĢ vám Ĝíkám: BĤh mĤže
oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udČlat dČti. Když nazývá všechny
národy kameny, není to pro pevnost jako kámen, o nČmž je Ĝeþeno, že ho
stavitelé zavrhli, ale pro otupČlost a tvrdost pošetilosti, neboĢ se stali podobnými
tČm, kterým se klanČli; klanČli se totiž modlám bez smyslĤ, stejnČ jak (oni byli)
bez smyslĤ. Proþ bez smyslĤ? Protože se v žalmu Ĝíká: Jim jsou podobni ti, kdo
je zhotovují, každý, kdo v nČ doufá.75 Proto když se lidé zaþali klanČt Bohu, co
slyší? Tak budete syny svého nebeského Otce, neboĢ on dává vycházet svému
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšĢ spravedlivým i nespravedlivým.76
A jestliže se þlovČk stává podobný tomu, komu se klaní; co to znamená: BĤh
mĤže oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udČlat dČti? Sami sebe se
zeptejme, a vidíme, že se to stalo. My totiž pocházíme z národĤ; z národĤ
bychom však nepocházeli, kdyby BĤh nedal z kamení povstat synĤm
Abrahámovým. Stali jsme se syny Abrahámovými napodobováním víry, ne
zrozením skrze tČlo. Jako totiž oni byli vydČdČni vylouþením z rodu77, tak jsme
my pĜisvojeni napodobováním. Proto, bratĜi, také toto proroctví šestého džbánu
se týká všech národĤ; a proto o všech bylo Ĝeþeno, že byly urþeny na dvČ až tĜi
vČdra.
17. Jak ale dokážeme, že všechny národy se týkají dvou þi tĜí vČder?
NČjakým zámČrem totiž bylo, aby o tČch, o kterých Ĝekl dvČ, o tČch aby Ĝekl i tĜi,
aby se mohlo vyložit tajemství. Která jsou ona dvČ vČdra? ObĜízka
a neobĜezanost. Tyto dva druhy lidí pĜipomíná Písmo, a žádný lidský rod
neopomíjí, když Ĝíká: ObĜízka a neobĜezanost;78 V tČchto dvou oznaþeních máš
všechny národy; jsou to dvČ vČdra. Kristus se stal kamenem nárožním,79 aby
v sobČ samém pĜinesl pokoj tČmto dvČma stČnám, které se sbíhají z rĤzných
smČrĤ. Ukažme také tĜi vČdra v tČchto všech národech. Noemovi synové byli tĜi,
skrze nČž byl obnoven lidský rod.80 Proto Pán pravil: Nebeské království je jako
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kvas, který vzala žena a zadČlala ho do tĜí mČr mouky, až se všechno
prokvasilo.81 Co je to za ženu, ne-li tČlo PánČ? Co je tČsto, ne-li evangelium? Co
to znamená tĜi míry, ne-li všechny národy kvĤli tĜem synĤm Noema? Proto šest
džbánĤ bylo urþeno na dvČ až tĜi vČdra, šest je þasných vČkĤ, zahrnujících
proroctví, které se týká všech národĤ, aĢ už ve dvou lidských rodech, tj. v židech
a ěecích, jak þasto apoštol pĜipomíná,82 nebo ve tĜech pro tĜi Noemovy syny,
které oznaþují. Bylo totiž pĜedstaveno, že proroctví se dotýká všech národĤ.
PrávČ v nČm, se dosáhne toho, co se nazývá míra (metreta), jak Ĝíká apoštol:
PĜijali jsme míru dosahující až k vám. NárodĤm totiž, když zvČstuje evangelium,
sdČluje tímto: Míru dosahující až k vám.83
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Lk 13,21.
Srov. napĜ. ěím 2,9; 1 Kor 1,24, apod.
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TRACTATUS XVI.
Od toho místa v evangeliu: Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud
do Galileje; až k tomuto: A uvČĜil on i všichni v jeho domČ. (Kap. IV, 43-53.)
1. Dnešní þtení evangelia, které je nám pĜedloženo k rozboru, navazuje
na þtení vþerejší. Významy v nČm jistČ nejsou obtížné k prozkoumání, ale jsou
vhodné ke kázání, vhodné k obdivu a chvále. Proto, než abychom je s obtížemi
vysvČtlovali, radČji s doporuþením pĜipomeĖme toto evangelijní místo. Ježíš totiž
po dvou dnech pĤsobení v SamaĜsku odešel do Galileje, kde vyrostl. Avšak
následnČ evangelista praví: Sám Ježíš totiž dosvČdþil, že prorok ve své vlasti není
ve vážnosti. Ježíš neodešel po dvou dnech ze SamaĜska kvĤli tomu, že nebyl
v SamaĜsku ve vážnosti; jeho vlastí totiž nebylo SamaĜsko, ale Galilea. Jestliže
tedy odsud tak rychle odešel a pĜišel do Galileje, kde vyrostl, jak dosvČdþuje, že
prorok ve své vlasti není ve vážnosti? Spíše se zdá, že by mohl dosvČdþit, že
prorok ve své vlasti není ve vážnosti, kdyby nepokraþoval v cestČ do Galileje
a zĤstal v SamaĜsku.
2. AĢ tedy vaše láska zamČĜí svou pozornost na nám svČĜené nemalé
tajemství, s pomocí Pána, který mi dává, co mám promlouvat. Položené otázce
jste porozumČli, hledejte její Ĝešení. Zopakujme ale téma, abychom se dobrali
k požadovanému Ĝešení. Zajímá nás, proþ evangelista Ĝekl: Sám Ježíš totiž
dosvČdþil, že prorok ve své vlasti není ve vážnosti. Tímto zasaženi, navraĢme se
k dĜívČjším slovĤm, abychom zjistili, proþ to chtČl evangelista Ĝíci; a nacházíme
jeho dĜívČjší slova, která nám vypravují o tom, že po dvou dnech odešel
ze SamaĜska do Galileje. KvĤli tomuto jsi pak Ĝekl, ó, evangelisto, že Ježíš vydal
svČdectví, že prorok ve své vlasti není ve vážnosti, když po dvou dnech opustil
SamaĜsko a pospíchal pĜijít do Galileje? Ba, vskutku se mi zdá, že tomu správnČ
rozumím, že kdyby Ježíš ve své vlasti nebyl ve vážnosti, nepospíchal by tak
s opuštČním SamaĜska. Ale nemýlím-li se – a tím spíše je to pravda a nemýlím
se, neboĢ lépe než já evangelista uvidČl, co Ĝíci, lépe totiž než já vidČl pravdu ten,
kdo ji pil z hrudi PánČ. Je to totiž sám evangelista Jan, kdo mezi všemi uþedníky
spoþíval na hrudi PánČ a kterého Pán, aþkoli byl vázán láskou ke všem, pĜesto
nad ostatní miloval.84 Tedy on by se mČl mýlit a já správnČ usuzovat? A tak,
jestli tomu správnČ rozumím, rád uslyším, co on Ĝekl, abych si zasloužil vnímat
to, co on vnímal.
3. A tak pĜijmČte, nejmilejší, bez pĜedsudku to, co zde vnímám, jestli snad
vy vnímáte nČco lepšího. Všichni totiž máme jednoho uþitele a jsme v jedné
škole spoluuþedníkĤ. Proto já smýšlím takto, a vizte, zda to je, þi není pravda,
84

Srov. Jan 13,23.25 a 21,20. „Z života apoštola Jana Augustin nejþastČji pĜipomíná událost poslední
veþeĜe a nejvíce ji zdĤrazĖuje kvĤli její hodnotČ znamení a významu. NapĜ. Tr. 1, 5; 18, 1; 20, 1; In
epistolam Ioannis tractatus 1, 8; 5, 1; De conensu evangelistarum 1, 4, 7; 4, 10, 19-20.“ Srov.
BERROUARD, M. F., Introduction aux homélies de saint Augustin sur l´évangile de saint Jean, s. 40
a pozn. 16.
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anebo se mé smýšlení pravdČ pĜibližuje. V SamaĜsku pĤsobil dva dny
a Samaritáni v nČj uvČĜili; tolik dní pĤsobil v Galileji, ale Galilejci v nČj
neuvČĜili. VraĢte se þi pĜipomeĖte si v pamČti þtení a kázání vþerejšího dne.
PĜišel do SamaĜska, kde ho nejprve zvČstovala ona žena, s níž hovoĜil u Jakubovy
studny o velkých tajemstvích; když ho Samaritáni vidČli a slyšeli, uvČĜili v nČj
kvĤli slovu ženy a ještČ pevnČji uvČĜili kvĤli slovu jeho, a uvČĜili mnozí; tak je
psáno. Tam po dvou dnech (poþet tČchto dní se vykládá mysticky jako poþet
dvou pĜikázání – v tČch dvou pĜikázáních spoþívá celý Zákon i Proroci,85 jak si
vzpomínáte, že jsme o tom vþera vykládali), pokraþoval do Galileje, až pĜišel
do mČsta Kány Galilejské, kde uþinil z vody víno. Tam pak, když promČnil vodu
ve víno, jak píše sám Jan, v nČj jeho uþedníci uvČĜili;86 pĜitom byl dĤm plný
zástupĤ hostĤ. Stal se tak veliký zázrak, ale kromČ jeho uþedníkĤ v nČj nikdo
neuvČĜil. Nyní se do tohoto galilejského mČsta navrátil. A hle, jeden královský
úĜedník, jehož syn byl nemocen, pĜišel k nČmu a zaþal ho prosit, aby šel do toho
mČsta þi domu, a uzdravil mu syna – už totiž skoro umíral. Kdo prosil, nevČĜil?
Co þekáš, že ode mne uslyšíš? Ptej se Pána, co o nČm soudil. Když byl totiž
požádán, takto odpovČdČl: Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, neuvČĜíte.
Vytýkal to þlovČku ve víĜe vlažnému þi chladnému þi zcela nevČĜícímu, ale
toužícímu pokusit se na uzdravení svého syna odhalit, jaké (povahy) byl Kristus,
kým on byl a kolik toho dokáže. Vyslechli jsme totiž slova toho, kdo prosil, ale
nevidČli jsme nedĤvČĜující srdce; ale ten, kdo slyšel slova a vidČl i do srdce, to
vyjádĜil. A posléze i sám evangelista ukázal svým vypravováním a svČdectvím,
že ten, kdo žádal Pána, aby pĜišel do jeho domu a uzdravil jeho syna, dosud
neuvČĜil. A neboĢ poté, co mu bylo oznámeno, že jeho syn je zdravý, a když
shledal, že hodina jeho uzdravení je totožná s tou, kdy Pán Ĝekl: Jdi, tvĤj syn je
živ; je Ĝeþeno, a uvČĜil, on i všichni v jeho domČ. Jestli proto uvČĜil on i všichni
v jeho domČ, neboĢ mu ohlásil, že jeho syn je zdráv a neboĢ porovnal hodinu
zvČstování s hodinou pĜedpovČdi, když ho prosil, ještČ nevČĜil. Samaritáni
neoþekávali žádné znamení, uvČĜili pouze jeho slovu; avšak jeho spoluobþané
zasluhovali slyšet: Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, neuvČĜíte; a pĜestože se
tam stal takový zázrak, nikdo neuvČĜil, leþ on sám a jeho dĤm. Mnozí Samaritáni
uvČĜili pro samotnou jeho Ĝeþ; pro ten zázrak uvČĜil jen samotný dĤm, kde se stal.
Co tedy, bratĜi, co nám Pán pĜedstavuje? Tehdy byla vlastí PánČ Galilea Judská,
jelikož tam vyrostl; ovšem nyní, protože ta událost nČco pĜedstavuje – ne tedy
bez dĤvodu byl význam slova zázraky, kdyby nČco nepĜedstavovaly: zázrak
(prodigium) má totiž jméno od ohlášení (porrodicium),87 protože pĜedem (porro)
nČco Ĝíká (dicat), pĜedem nČco oznaþuje a budoucího pĜedstavuje – neboĢ to vše
nČco pĜedstavovalo, to vše nČco pĜedpovídalo. PĜipusĢme nyní, že vlastí našeho
Pána Ježíše Krista podle tČla (nemČl totiž vlast na zemi, leþ podle tČla, které
pĜijal na zemi); pĜipusĢme tedy, že vlastí PánČ byl židovský národ. Hle, ve své
85

Srov. Mt 22,37-40.
Srov. Jan 2,1-11.
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vlasti není ve vážnosti. Pozoruj zástup židĤ právČ nyní, pozoruj ten národ
roztroušený po celé zemi a vytržený ze svých koĜenĤ; pozoruj polámané vČtve,
oĜezané, roztroušené, suché; a na ty polámané bylo tĜeba naroubovat planou
olivu;88 pohleć na zástup židĤ, co právČ Ĝíká? Ten, koho ctíte a komu se klaníte,
byl náš bratr. A my odpovČzme: Prorok ve své vlasti není ve vážnosti. KoneþnČ
vidČli Pána Ježíše, že chodil po zemi a þinil divy, slepým dával prohlédnout,
hluchým otevíral uši, nČmým rozvazoval Ĝeþ, dotýkal se údĤ chromých, chodil po
moĜi, pĜikazoval vČtru i vlnám, probouzel mrtvé; vidČli, že þiní taková znamení,
a sotva málokteĜí z nich uvČĜili. Lidu Božímu Ĝíkám: Tak mnozí jsme uvČĜili;
jaká znamení jsme vidČli? Proto, co se tehdy stalo, je pĜedzvČstí toho, co se dČje
nyní. Židé byli þi jsou podobni GalilejcĤm; my jsme podobni tČm SamaritánĤm.
Evangelium jsme vyslechli, s evangeliem jsme souhlasili, skrze evangelium jsme
uvČĜili v Krista; žádná znamení jsme nevidČli, žádná jsme nepožadovali.
4. Tak tĜeba Tomáš, aþ byl jeden z dvanácti vyvolených a svatých, pĜál si
vložit prsty na místo ran, i když byl Izraelita, totiž z lidu PánČ. A Pán mu to jako
tomuto královskému úĜedníku dovolil. Jednomu Ĝekl: Jestliže neuvidíte znamení
a zázraky, neuvČĜíte; druhému pak Ĝekl: Protože jsi uvidČl, uvČĜil jsi.
Po Samaritánech, kteĜí uvČĜili jeho Ĝeþi, mezi nimiž neuþinil žádný zázrak, které,
jistý jejich pevnou vírou, brzy opustil, ponČvadž je neopouštČla pĜítomnost
božství, pĜišel ke GalilejcĤm. Proto když Pán Ĝíkal Tomášovi: Pojć, vlož svou
ruku; a nebuć nevČĜící, ale vČĜící, a když on poté, co se dotknul místa rány,
zvolal: Pán mĤj a BĤh mĤj, vytýká mu a Ĝíká: Protože jsi uvidČl, uvČĜil jsi. Proþ,
ne-li protože prorok ve své vlasti není ve vážnosti? A jelikož byl tento prorok
u cizincĤ ve vážnosti, co následuje? Blahoslavení, kdo nevidČli a uvČĜili.89 Byli
jsme pĜedpovČzeni; a co Pán dĜíve chválil, to i v nás ráþil naplnit. Kdo ho
ukĜižovali, vidČli ho, osahali ho, ale tak nepoþetní uvČĜili; my jsme nevidČli,
nedotýkali jsme se, (ale) slyšeli a uvČĜili. AĢ v nás uskuteþní, aĢ v nás dokoná
blahoslavenství, které pĜislíbil; a zde, protože jsme dostali pĜednost pĜed jeho
vlastí, budeme v budoucím vČku naroubováni na místo polámaných vČtví.
5. Tak on již dĜíve ukazoval, že vČtve ulomí a naroubuje planou olivu, když
byl dojat vírou setníka, jenž mu Ĝekl: „Nezasloužím si, abys vešel do mého domu.
Ale Ĝekni jen slovo, a mĤj služebník bude uzdraven. VždyĢ i já jsem þlovČk
podĜízený, ale mám pod sebou vojáky; Ĝeknu jednomu: ’jdi,’ a jde, a jinému:
’pĜijć,’ a pĜijde, a svému služebníkovi: ’udČlej to,’ a udČlá to.“ Když to Ježíš
uslyšel, podivil se a Ĝekl tČm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám: Takovou
víru jsem v Izraeli nenašel.“ Proþ nenašel takovou víru v Izraeli? Protože prorok
ve své vlasti není ve vážnosti. Copak Pán nemohl Ĝíci také setníkovi, co Ĝekl
tomuto královskému úĜedníku: Jdi, tvĤj syn je živ? Sledujte rozdíl: tento
královský úĜedník chtČl, aby Pán vstoupil do jeho domu; tamten setník Ĝíkal, že
není hoden. Tamtomu Ĝíkal: PĜijdu a uzdravím ho; tomuto je Ĝeþeno: Jdi, tvĤj syn
je živ. Tamtomu pĜisliboval pĜítomnost; tohoto uzdravoval slovem. A pĜece si
tento vynucoval jeho pĜítomnost; tamten Ĝíkal, že není hoden jeho pĜítomnosti.
Zde se otálí s vyvýšením; a tam se pĜistupuje s ponížeností. Jakoby tomuto Ĝekl:
88
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Srov. ěím 11,17.
Srov. Jan 20,25-29.
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Jdi, tvĤj syn je živ, nedČlej mi tČžkosti. Jestliže neuvidíte znamení a zázraky,
neuvČĜíte; chceš moji pĜítomnost ve svém domČ, mohu pĜikázat i slovem; nevČĜíš
ze znamení; setník cizinec uvČĜil, že to mohu uþinit slovem, a než jsem to uþinil,
uvČĜil; vy, jestliže neuvidíte znamení a zázraky, neuvČĜíte. Proto je-li tomu tak,
pyšné vČtve aĢ jsou polámány, pokorná planá oliva aĢ je naroubována; a tĜebaže
jsou tamti odĜezáni a tito pĜijati, koĜen zĤstane. Kde zĤstává koĜen? V patriarších.
A zajisté vlastí Krista je izraelský národ, neboĢ z nČj vzešel podle tČla; ale koĜen
tohoto stromu jsou svatí patriarchové, Abrahám, Izák a Jakub. A kde jsou tito?
V odpoþinutí u Boha, ve veliké úctČ: tak jako v AbrahámovČ klínČ bylo
pomoženo90 onomu žebrákovi, který byl po tČlesné smrti vyzdvižen
a v AbrahámovČ klínČ jej zdáli vidČl pyšný boháþ.91 A tak zĤstává koĜen, koĜen je
chválen; ale pyšné vČtve jsou hodny useknutí a uschnutí; avšak pokorná planá
oliva zaujala jejich místo.
6. Slyš tedy, jak jsou pĤvodní vČtve odseknuty, jak je planá oliva
naroubována, stejnČ jako setník, kterého jsem považoval za hodného pĜipomenutí
pro srovnání s tímto královským úĜedníkem. Amen, Ĝíká, pravím vám: Takovou
víru jsem v izraelském národČ nenašel u nikoho. Ale Ĝíkám vám: Mnoho jich
(pĜijde) od východu i od západu. Jak dalece je na zemi rozšíĜena planá oliva!
Tento svČt byl nehostinným lesem; ale kvĤli pokoĜe, kvĤli onomu nezasloužím si,
abys vešel do mého domu, mnoho jich pĜijde od východu i od západu. A co
myslíš, co se s nimi stane, když pĜijdou? Pokud by tedy pĜišli, již jsou vymýceni
z lesa; kam budou naroubováni, aby neusychali? A zaujmou místo u stolu, praví,
s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Na jaké hostinČ? Nechceš je snad zvát nikoli
k vČþnému životu, ale k mnohému pití? A zaujmou místo u stolu s Abrahámem,
Izákem a Jakubem. Kde? ěíká: V nebeském království. A co bude s tČmi, kteĜí
pocházejí z rodu Abrahámova? Co se stane s vČtvemi, jimiž byl strom plný? Co,
ne-li že budou odsekány, aby tito byli naroubováni? Pohleć, že jsou odsekány:
Ale synové království pĤjdou do temnot venku.92
7. AĢ je tedy u nás prorok ve vážnosti, když není ve vážnosti ve své vlasti.
Nebyl ve vážnosti ve své vlasti, z níž vzešel; aĢ je ve vážnosti ve vlasti, která
vzešla (od nČho). Z ní tedy pochází pĤvodce všeho, z ní pochází podle
pĜirozenosti služebníka. VždyĢ samo mČsto, z nČhož pochází, sám Sión, sám
židovský národ, sám Jeruzalém on sám založil, když byl coby Slovo Boží u Otce:
Všechno totiž povstalo skrze nČ a bez nČho nepovstalo nic, co jest. Proto o tom
þlovČku, o nČmž jsme dnes slyšeli, o jediném prostĜedníku mezi Bohem a lidmi,
o þlovČku Kristu Ježíši93 i žalm pĜedpovídal slovy: ýlovČk nazve Sión svou
matkou. NČjaký þlovČk, prostĜedník mezi Bohem a lidmi nazve Sión matkou.
Proþ nazve Sión matkou? Protože odtud pĜijal tČlo, odtud skrze Pannu Marii,
z jejíhož lĤna byla vzata pĜirozenost služebníka, v níž se ráþil zjevit s nesmírnou
90

„BERROUARD, M. F., Homélies I-XVI, s. 828-829, vidí adjektivum adiutus jako etymologický odkaz
ke jménu Lazarus, Ĝecké formČ hebrejského Eleazer, která v hebrejštinČ vyjadĜuje ‚Hospodin pomohl‘.
Odkazuje na Quaestiones Evangeliorum 2, 38,1; En in Ps 69, 7 a Jeronýmovo Liber de Nominibus
Hebraicis.“ Srov. AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 106, pozn. 11.
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Srov. Lk 16,22.23.
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Srov. Mt 8,5-12.
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Srov. 1 Tim 2,5.
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pokorou. ýlovČk nazývá Sión matkou, a tento þlovČk, jenž nazývá Sión matkou,
stal se v ní, v ní se stal þlovČkem. VždyĢ Bohem byl dĜíve než ona, ale v ní se stal
þlovČkem.94 Který þlovČk se v nČm narodil, pevný základ mu dal sám
Svrchovaný,95 nikoli nejponíženČjší. Stal se v nČm nejponíženČjším þlovČkem;
neboĢ Slovo se stalo tČlem a pĜebývalo mezi námi; sám Svrchovaný mu dal pevný
základ; neboĢ na poþátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo BĤh.
Všechno povstalo skrze nČ.96 NeboĢ vskutku založil tuto vlast, zde aĢ je
ve vážnosti. Odmítla ho vlast, v níž byl zrozen; aĢ ho pĜijme vlast, kterou obrodil.

94

Stejná myšlenka také ve Výkladu k prvnímu listu sv. Jana 2, 5. „Ano, je starší než matka. Všechno totiž
povstalo skrze nČho.“ (Podle pĜekladu Josefa Nováka Šestá patristická þítanka, s. 23.)
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Žl 86,5.
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Jan 1,1.3.14.
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TRACTATUS XVII.
Od toho místa, kde se píše: Potom byly židovské svátky a Ježíš se odebral
vzhĤru do Jeruzaléma; až k tomuto: Židé se ho snažili zabít: nejen, že rušil
sobotu, ale také, že nazýval Boha svým otcem a stavČl se tak Bohu naroveĖ.
(Kap. V, 1-18.)
1. Nemusí být divné, že byl Bohem uþinČn zázrak, avšak bylo by divné,
kdyby jej uþinil þlovČk. Spíše se musíme radovat než se divit, že se náš Pán
a Spasitel Ježíš Kristus stal þlovČkem, než že BĤh mezi lidmi þinil božské skutky.
Pro naši spásu je totiž dĤležitČjší to, kým se stal kvĤli lidem, než to, co mezi
lidmi uþinil; a dĤležitČjší je, že uzdravil nepravosti duší, než že uzdravil nemoci
smrtelných tČl. Jelikož sama duše nepoznávala toho, kým mČla být uzdravována,
tĜebaže mČla oþi v tČle, kterými vidČla vČci tČlesné, dosud nemČla zdravé oþi
v srdci, kterými by poznávala skrytého Boha; uþinil to, co mČlo schopnost vidČt,
aby se uzdravilo to, co nemČlo schopnost vidČt. Vstoupil na místo, kde leželo
veliké množství nemocných, slepých, chromých a sešlých; a ponČvadž byl
lékaĜem duší i tČl, který pĜišel uzdravit všechny duše tČch, kdo v nČj vČĜí, vybral
z tČch nemocných jednoho, jehož uzdravil, aby tím naznaþil jednotu. ýinil-li toto
a my o nČm uvažujeme pouze prostým srdcem, lidskými schopnostmi
a dĤvtipem, neuþinil nČco velikého vzhledem k moci a jen málo uþinil vzhledem
k dobrotivosti. Tolik jich tam polehávalo a pouze jeden byl uzdraven, aþ mohl
jedním slovem všechny pozvednout. Co tedy musíme pochopit, než že ona moc
a ona dobrotivost usiluje více o to, aby duše pochopily z jeho þinĤ vČþnou spásu,
než jak tČla nabudou þasného zdraví? Totiž pravé tČlesné zdraví, které se od Pána
oþekává, bude na konci pĜi vzkĜíšení mrtvých: tehdy to, co bude žít, nezemĜe;
tehdy to, co bude uzdraveno, neonemocní; tehdy to, co bude nasyceno, nebude
hladovČt ani žíznit; tehdy to, co bude obnoveno, nezestárne. Nyní ovšem tČmito
þiny našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista byly otevĜeny oþi slepých, které smrtí
pak byly zavĜeny a svázány údy chromých, které byly smrtí uvolnČny; a cokoli
bylo uzdraveno v zemĜelých údech naþas, nakonec podlehlo; avšak duše, která
uvČĜila, pĜestoupila k vČþnému životu. Proto uzdravením tohoto nemocného
uþinil veliké znamení duši, která uvČĜila a jejíž hĜíchy pĜišel odpustit a k níž se
sám ponížil, když uzdravoval nemocné. Nakolik Pán dopĜeje a jak budu moci,
a když vy budete dávat pozor a modlitbou napomĤžete naší slabosti, pohovoĜím
o hloubce tajemství tohoto skutku a tohoto znamení. Cokoli pak neobsáhnu,
doplní ve vás on sám, s jehož pomocí þiním, co mohu.
2. Pokud jde o ten rybník, který byl obklopen pČti sloupoĜadími, v nichž
lehávalo veliké množství nemocných, pĜipomínám, že jsme o tom mluvili
þastČji;97 a tak mnozí z vás spolu se mnou spíše pochopí, co jsem o té vČci Ĝekl,
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„Srov. napĜ. Tr. 12, 9 a Enarationes in Psalmos 132, 6. BERROUARD, M. F., Homélies XVII-XXXIII,
s. 717, uvádí seznam dalších Ĝeþí, týkajících se této pasáže, které neobsahují ta dvČ zde uvedená
místa.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 109, pozn. 2.
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jestliže ji znají. VČru nebude vĤbec od vČci pĜece jen to známé zopakovat, aby
i ti, kdo neporozumČli, byli pouþeni a ti, kdo porozumČli, upevnČni. A tak tyto
známé vČci staþí struþnČ zmínit a nezĤstávat u nich dlouho. PĜipadá mi, že onen
rybník a ona voda oznaþovaly židy. Zjevení Janovo nám jasnČ ukazuje, že lidé
jsou oznaþováni jménem vod, kde, když mu byly ukázány mnohé vody a on se
zeptal, co to znamená, pĜijal odpovČć, že to je lid.98 Tedy ta voda, tj. ten lid, byl
uzavĜen pČti knihami Mojžíšovými, jakoby pČti sloupoĜadími. Avšak ty knihy jen
poukazovaly na nemocné, ale neuzdravovaly. Zákon totiž hĜíšníky spoutával, ale
neosvobozoval. Proto ty, které litera bez milosti þinila viníky, osvobozovala po
vyznání milost. VždyĢ to Ĝíká apoštol: Kdyby totiž byl dán nČjaký takový zákon,
který by byl schopen dávat život, pak by ovšem veškeré ospravedlnČní pocházelo
ze zákona. Proþ byl tedy dán Zákon? A následnČ Ĝíká: Ale Písmo prohlásilo, že
všichni jsou hĜíšníci, aby se vírou v Ježíše Krista dostalo zaslíbení tČm, kdo
vČĜí.99 Co je zĜejmČjší? Cožpak nám tato slova nevysvČtlila pČt sloupoĜadí
i množství nemocných? PČt sloupoĜadí je Zákon. Proþ pČt sloupoĜadí
neuzdravovalo nemocné? Protože kdyby byl dán nČjaký takový zákon, který by
byl schopen dávat život, pak by ovšem ospravedlnČní pocházelo skuteþnČ
ze Zákona. Proþ tedy ta (sloupoĜadí) svírala ty, které neuzdravovala? Protože
Písmo prohlásilo, že všichni jsou hĜíšníci, aby se vírou v Ježíše Krista dostalo
zaslíbení tČm, kdo vČĜí.
3. Co se tedy stalo, že v oné rozvíĜené vodČ byli uzdravováni ti, kdo
nemohli být uzdraveni mezi sloupoĜadími? Hned totiž bylo vidČt vodu
rozvíĜenou, ale kým byla rozvíĜena, to vidČt nebylo. UvČĜ, že se to dálo
andČlskou mocí,100 nikoli však bez nČjakého významného tajemství. Když poté
byla voda rozvíĜena, jeden, který mohl, se do ní vrhl a sám byl uzdraven; kdokoli
by se tam vrhl po nČm, þinil by to nadarmo. Co se tímto tedy chce Ĝíci, než že
pĜišel jeden Kristus k židovskému lidu, a þinČním velikých vČcí, vyuþováním
prospČšného, rozvíĜil hĜíšníky, svou pĜítomností rozvíĜil vodu a popudil k svému
umuþení? Ale rozvíĜil ji ve skrytosti. Protože kdyby vČdČli, nikdy by Pána slávy
neukĜižovali.101 Proto sestoupit do rozvíĜené vody znamená pokornČ vČĜit
v umuþení PánČ. Byl tam uzdraven jeden, oznaþující jednotu; kdokoli poté pĜišel,
nebyl uzdraven, protože kdokoli je mimo jednotu, nebude moci být uzdraven.
4. Pohlećme tedy, co chtČl oznaþit tím jedním, jemuž z tolika nemocných
dopĜál uzdravení, pĜiþemž chránil tajemství jednoty, jak jsem o tom dĜíve mluvil.
V jeho vČku nalezl þíslo jakoby onemocnČní: Byl nemocný osmatĜicet let. Toto
þíslo se vztahuje spíše k onemocnČní, než ke zdraví - o tom se musí pojednat
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Srov. Zj 17, 15. Voda v Písmu svatém oznaþuje rĤzné skuteþnosti; viz In Epistolam Ioannis tractatus
6, 11. „[…]NČkde znaþí Ducha, nČkde kĜest, nČkde znaþí lidi, nČkde moudrost.“ (Podle pĜekladu Josefa
Nováka, Šestá patristická þítanka, s. 59).
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Gal 3,21-22.
100
NČkteré kodexy Janova evangelia mají pĜipojen také 4. verš 5. kapitoly, který vypravuje, jak andČl
sestupoval a rozviĜoval vodu v rybníku. „Jedná se zĜejmČ o pozdČjší dodatek, který obsahuje lidové
vysvČtlení pohybu vody (srov. Jan 5, 7). Do textu Janova evangelia byl zaĜazen nejdĜíve asi ve 3. stol.
Z OtcĤ jej znal Tertulián. Dnes se nepoþítá k posvátnému textu.“ TICHÝ, L., Úvod do Nového zákona,
s. 118. Srov. také Sermones 125, 3 (PL 38, 690), kde se Augustin zmiĖuje o andČlovi, jenž sestupuje
do vody.
101
1 Kor 2,8.
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podrobnČji. Chci, abyste zpozornČli; Pán napomĤže, abych zpĤsobnČ promluvil
a vy dostateþnČ naslouchali. Posvátné þíslo þtyĜicet nám jakoby pĜedstavovalo
dokonalost. Soudím, že je to vaší lásce známo. A božská Písma to þasto
dosvČdþují. Tímto þíslem byl posvČcen pĤst, to dobĜe víte. Už i Mojžíš se postil
þtyĜicet dní a Eliáš taktéž102 a sám náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus toto þíslo
postu naplnil.103 Skrze Mojžíše je oznaþován Zákon, skrze Eliáše jsou
oznaþováni Proroci, skrze Pána se oznaþuje Evangelium. Proto na oné hoĜe, kde
se ukázal uþedníkĤm v jasné tváĜi a šatech, se zjevili tĜi. Zjevil se totiž uprostĜed
mezi Mojžíšem a Eliášem,104 jakoby Evangelium mČlo být dosvČdþeno Zákonem
i Proroky.105 AĢ tedy v Zákonu nebo v Prorocích þi v Evangeliu, v postu se nám
pĜedstavuje þíslo þtyĜicet. Avšak veliký a všeobecný pĤst, který je dokonalým
postem, znamená: zĜíkání se všech nepravostí i nedovolených svČtských rozkoší:
abychom se odĜekli bezbožného života i svČtských žádostí a žili v tomto nynČjším
vČku rozvážnČ, spravedlivČ a zbožnČ. Jakou odmČnu k tomuto postu apoštol
dodal? NáslednČ Ĝíká: a pĜitom oþekávali v blažené nadČji slavný pĜíchod našeho
blaženého Boha a Spasitele Krista Ježíše.106 Proto v tomto svČtČ slavíme jakoby
þtyĜicetidenní odĜíkání, když dobĜe žijeme, když se zdržujeme nepravostí
a nedovolených svČtských rozkoší. Ale že tato zdrženlivost nebude bez odmČny,
oþekáváme v blažené nadČji slavný pĜíchod našeho velikého Boha a Spasitele
Krista Ježíše.107 V oné nadČji, až bude nadČje skuteþností, pĜijmeme odmČnu –
svĤj denár. Sama mzda totiž podle evangelia byla dána dČlníkĤm pracujícím
na vinici,108 jak vČĜím, že si vzpomínáte; vždyĢ vám nemusí být vše pĜipomínáno
jako zaþáteþníkĤm a nepouþeným. Proto denár, který pĜijal jméno od þísla
deset,109 je vyplacen; a spojením se þtyĜiceti se stane padesáti; odtud slavíme
s lopotou ýtyĜicetidenní pĜed Velikonocemi; s pravou radostí, coby pĜijatou
odmČnou, Padesátidenní po Velikonocích. KvĤli této spásné námaze dobrého
díla, která smČĜuje k þíslu þtyĜicet, je pĜipojen denár odpoþinku a štČstí, aby se
stal padesátkou.
5. Toto také sám Pán Ježíš naznaþil jasnČji, když po vzkĜíšení pĜebýval
na zemi þtyĜicet dní se svými uþedníky;110 a když pak þtyĜicátý den vstoupil
na nebe a po uplynutí deseti dnĤ poslal odmČnu Ducha svatého.111 Tyto (události)
byly pĜedznamenány a tato znamení pĜedešla samotným událostem. Znameními
jsme živeni, abychom, když vydržíme, mohli dojít až k samotným událostem.
Jsme totiž dČlníci a až dosud pracujeme na vinici; až skonþí den, až skonþí dílo,
102

Srov. Ex 34,28; 1 Kr 19,8. „O významu þísel 10, 40 a 50 v Augustinových spisech viz BERROUARD,
M. F., Homélies XVII-XXXIII, 719-722.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2,
s. 111, pozn. 8.
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Srov. Mt 4,2; Lk 4,2.
104
Srov. Mt 17,1-3; Mk 9,1-3; Lk 9,28-30.
105
Srov. ěím 3,21.
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Tit 2,12-13.
107
Augustin zamČĖuje þtení Tit 2,13; nejprve illam beatam spem et manifestationem gloriae beati Dei, ale
poté beatam illam spem et revelationem gloriae magni Dei.
108
Srov. Mt 20,9-10.
109
„To je z deni, podílná þíslovka, ’ po desíti’, ne pĜímo z decem, ’desíti’.“ AUGUSTINE, A., Tractates
on the Gospel of John, vol. 2, s. 112, pozn. 15.
110
Srov. Sk 1,3.
111
Srov. Sk 2,1-4.
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bude vydána odmČna. Ale který dČlník vydrží do pĜijetí odmČny, nebude-li
bČhem své práce živen? Nedáváš také ty svému dČlníkovi odmČnu; což mu
zároveĖ neposkytuješ i to, co mu pĜi práci dodá síly? SamozĜejmČ že živíš toho,
komu dáváš odmČnu. PrávČ tak Pán i nás, když pracujeme, živí tČmito
znameními Písma. A tak, jestliže je od nás odĖata tato radost z poznaných
tajemství, slábneme v práci, a nebude nikoho, kdo dospČje k odmČnČ.
6. Jak je tedy þíslem þtyĜicet zdokonalena práce? Snad proto, že Zákon byl
dán v deseti pĜikázáních a hlásán byl po celém svČtČ, jak je celý svČt znám se
þtyĜmi þástmi, východem a západem, jihem a severem, þímž je desítka
zþtyĜnásobena a stává se þtyĜiceti. Anebo je Zákon naplnČn pro evangelium, které
má þtyĜi knihy, protože v evangeliu je Ĝeþeno: NepĜišel jsem Zákon zrušit, ale
naplnit.112 Buć pro ten þi onen dĤvod nebo nČjaký jiný pravdČpodobnČjší, který
nám uniká, ale neuniká uþenČjším; jisté je ale, že þíslem þtyĜicet se oznaþuje
jakoby dokonalost v dobrých skutcích; a tyto dobré skutky jsou nejvíce cviþeny
v odĜíkání se nedovolených svČtských žádostí, tj. všeobecným postem. Slyš také
apoštola, jak praví: NaplnČním Zákona je láska.113 Láska, odkud se bere? Skrze
Boží milost, skrze Ducha svatého. NemČli bychom ji totiž ze sebe, kdybychom si
ji prokazovali. Ona je Boží dar, a to veliký dar: Protože Boží láska, praví, je
vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.114 Láska tedy
naplĖuje Zákon, a zcela správnČ je Ĝeþeno: NaplnČním Zákona je láska. Hledejme
tuto lásku, nakolik ji BĤh poskytuje. VzpomeĖte si, co jsem pronesl: chci
vysvČtlit þíslo tĜicet osm let toho nemocného, proþ to þíslo tĜicet osm patĜí spíše
k nemoci než ke zdraví. Nuže, jak jsem Ĝíkal, láska naplĖuje Zákon. K naplnČní
Zákona ve všech skutcích se hodí þíslo þtyĜicet; avšak v lásce se nám pĜedstavují
dvČ pĜikázání. Pochopte, prosím, a mČjte na pamČti, co Ĝíkám; nebućte pohrdaþi
slova, aby se vaše duše nestala cestou, na níž rozsetá zrna nevzejdou: A pĜiletČli
nebeští ptáci, praví, a sezobali je.115 Sbírejte a ukryjte je do svých srdcí. Od Pána
jsou uložena dvČ pĜikázání lásky: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí; a Miluj svého bližního jako sám sebe.
Na tČch dvou pĜikázáních spoþívá celý Zákon i Proroci.116 SprávnČ také ona
vdova vložila všechno své jmČní, dvČ drobné (mince) jako dary pro Boha;117
správnČ také hostinský pĜijal dvČ mince,118 aby ten nemocný, který byl poranČn
od lupiþĤ,119 se mohl uzdravit; správnČ i Ježíš strávil dva dny u SamaĜanĤ, aby je
v lásce upevnil.120 A tak se tímto þíslem dva oznaþuje nČco dobrého, nejvíce se
jím pak pĜedstavuje láska dvojího zamČĜení. Jestliže má tedy þíslo þtyĜicet
112

Mt 5,17.
ěím 13,10.
114
ěím 5,5.
115
Mk 4,4.
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Mt 22,37-40.
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Srov. Lk 21,2-4.
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„Augustin užívá latinské slovo nummus, které samotné obvykle neoznaþuje minci o pĜesné hodnotČ,
aþkoli mĤže být užito zejména v kombinaci s jinými slovy, aby oznaþovalo sesterce nebo denarius. Jak
Ĝeþtina, tak i Vulgata užívají denarius jako minci, kterou v tomto pĜíbČhu u Lukáše platí Samaritán.“
AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 114, pozn. 24.
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Srov. Lk 10,35.
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Srov. Jan 4,40 a Tr. 15,33 a 16,3.
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dokonalost Zákona a Zákon není naplnČn, není-li ve dvojici pĜikázání lásky, proþ
se divíš, že byl nemocný ten, komu ke þtyĜicíti chybČly dva (roky)?
7. Proto již pohlećme, jakým tajemstvím je tento nemocný vyléþen
od Pána. PĜišel totiž sám Pán, uþitel lásky, plný lásky, a provádí rychle, jak to
o nČm bylo pĜedpovČzeno, na zemi své slovo,121 a tak ukázal, jak na dvou
pĜikázáních lásky spoþívá Zákon i Proroci. Proto na nČ Mojžíš spoléhal se svou
þtyĜicítkou, Eliáš se svou a toto þíslo také Pán ohlašoval svým svČdectvím. Tento
nemocný byl léþen pĜítomným Pánem; co mu však nejprve Ĝíká? Chceš být
zdráv? On odpovČdČl, že není þlovČka, který by ho do rybníku snesl. Ano, þlovČk
mu byl zapotĜebí ke zdraví, ale takový þlovČk, jenž je zároveĖ Bohem. Je totiž
jediný BĤh a jediný prostĜedník mezi Bohem a lidmi, þlovČk Kristus Ježíš.122
Proto pĜišel þlovČk, jehož bylo zapotĜebí; proþ se otálí se zdravím? VstaĖ, praví,
vezmi své lehátko a choć. Trojí Ĝekl: VstaĖ, vezmi své lehátko a choć. Ale ono
vstaĖ nebyl pĜíkaz díla, nýbrž dílo uzdravení. Zdravému pak pĜikázal dvojí:
vezmi své lehátko a choć. Ptám se vás, proþ nepostaþilo ono choć? ýi proþ
nepostaþilo ono vstaĖ? Když ten uzdravený þlovČk vstal, již totiž nezĤstával
na místČ. Cožpak nevstal proto, aby odešel? A tak mám dojem, že tomu, koho
tam našel, jak leží a postrádá dvČ vČci, dvČ vČci pĜikázal; a tak dvojím pĜíkazem
doplnil dvojí nedostatek.
8. Jak tedy nalezneme v tČchto dvou pĜikázáních PánČ ona dvČ pĜikázání
oznaþující lásku? Vezmi, praví, své lehátko a choć. Uvažujte se mnou, bratĜi,
která jsou ona dvČ pĜikázání. VždyĢ musí být dobĜe známá, aby pĜicházela na
mysl, nejen když je pĜipomínáme, ale aby nikdy nebyla vymazána z vašich srdcí.
Vždy a všude mČjte na mysli, že máte milovat Boha i bližního: Boha celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí; a bližního jako sám sebe.123 Na to je
tĜeba stále myslet, o tom rozjímat, toto zachovávat, toto þinit, toto naplĖovat.
Láska Boží je první v Ĝádu pĜikázání; avšak láska bližního je první v Ĝádu
uskuteþnČní. A proto ten, kdo ti ve dvou pĜikázáních tuto lásku pĜikázal, nesvČĜil
ti nejprve bližního a poté Boha; ale nejprve Boha, poté bližního. Ty však, jelikož
Boha dosud nevidíš, když miluješ bližního, zasluhuješ si ho uvidČt; když miluješ
bližního, oþišĢuješ si zrak k vidČní Boha, jak také Jan jasnČ Ĝíká: Pokud nemiluješ
bratra, kterého vidíš, jak mĤžeš milovat Boha, kterého nevidíš?124 Hle, je ti
Ĝeþeno: miluj Boha. Kdybys mi Ĝekl: Ukaž mi, koho mám milovat; co odpovím,
ne-li to, co Ĝíká sám Jan: Boha nikdo nikdy nevidČl?125 Ale abys se nedomníval,
že Boha je pro tebe naprosto nemožné vidČt, praví: BĤh je láska; kdo zĤstává
v lásce, zĤstává v Bohu.126 Proto miluj bližního a u sebe uvažuj, odkud pochází
láska k bližnímu; tam poté, nakolik budeš moci, uvidíš Boha. Zaþni proto milovat
bližního. Lámej svĤj chléb hladovému, popĜej pohostinství bloudícím ubožákĤm;
když vidíš nahého, obleþ ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. ýeho pak
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dosáhneš, budeš-li to þinit? Tehdy vyrazí tvé svČtlo jak zora.127 Tvým svČtlem je
tvĤj BĤh, je ti zorou, neboĢ po noci svČta pĜijde k tobČ; on pĜece nevychází, ani
nezapadá, neboĢ stále trvá. Ten, kdo kvĤli tobČ zapadl, když jsi byl ztracen, bude
ti zorou na zpáteþní cestČ. A tak se mi zdá, že Vezmi své lehátko znamená: miluj
svého bližního.
9. Ale to je dosud nejasné a žádá si výklad, jak se domnívám, proþ se
sebráním lehátka pĜedstavuje láska k bližnímu - jestli nás to spíše nepohorší, že
skrze lehátko, vČc pošetilou a beze smyslu, pĜedstavuje bližního. AĢ se bližní
nepohoršuje, je-li nám pĜedstaven skrze vČc, která je bez duše i beze smyslu.
Sám náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus je nazván nárožním kamenem, aby v sobČ
spojil dvČ (þásti).128 Nazván je i skálou, z níž prýští voda: Skálou však byl
Kristus.129 Co je tedy na tom divného, pokud je Kristus skálou, že bližní je
dĜevem? Ovšem ne jakýmkoli dĜevem, jako ani ne jakoukoli skálou, ale tou, z níž
vyšla žíznivým voda; ani jakýmkoli kamenem, ale nárožním, který sám v sobČ
spojil dvČ stČny, které se sbíhají z odlišných smČrĤ. Tak ani neber bližního jako
jakékoli dĜevo, ale lehátko. Co je tedy, prosím tČ, v lehátku? Co, když ne to, že
ten nemocný na lehátku byl pĜinesen, avšak zdravý lehátko nesl? Co je Ĝeþeno
apoštolem? Navzájem bĜemena neste, a tak naplníte KristĤv zákon.130 KristĤv
zákon je tedy láska, ale láska není naplnČna, pokud svá bĜemena navzájem
neneseme. Snášejte se, praví, navzájem v lásce a horlivČ se snažte zachovávat
jednotu ducha, spojeni poutem pokoje.131 Když jsi byl nemocný, nesl tČ tvĤj
bližní; jsi uzdraven, nes svého bližního: Navzájem bĜemena neste, a tak naplníte
KristĤv zákon. Tak doplníš, ó þlovČþe, co ti scházelo. Vezmi tedy své lehátko.
Ovšem když je vezmeš, nezĤstávej, choć. Když miluješ bližního a máš péþi
o svého bližního, jsi na cestČ. Na jaké cestČ, ne-li k Pánu Bohu, k tomu, kterého
musíme milovat celým srdcem, celou duší a celou myslí? K Pánu jsme totiž ještČ
nedospČli, ale vedle sebe máme bližního. Proto pĜines toho, s kým jdeš, abys
dospČl k tomu, s kým si pĜeješ zĤstávat. Vezmi proto své lehátko a choć.
10. On toto uþinil a židé byli pohoršeni. VidČli totiž þlovČka, jenž nese své
lehátko v sobotu, ale neosoþovali Pána, že ho uzdravil v sobotu, protože by jim
mohl odpovČdČt, že pokud nČkomu z nich padne dobytek do studny, vytáhne ho
i v sobotu a zachrání svĤj dobytek;132 a tak již mu nevytýkali, že byl v sobotu
uzdraven þlovČk, ale že nesl své lehátko. Kdyby zdraví nebylo uštČdĜeno, copak
by byla pĜikázána práce? Není ti dovoleno, pravili, þinit, co þiníš, nosit své
lehátko. A on pĤvodce svého uzdravení pĜedložil žalobcĤm jako protiargument
a pravil: Ten, kdo mČ uzdravil, mi Ĝekl: „Vezmi své lehátko a choć.“ NemČl bych
pĜijmout naĜízení od toho, od nČhož jsem pĜijal znovu zdraví? Oni na to: Kdo je
ten þlovČk, který ti Ĝekl: „Vezmi své lehátko a choć?“
11. Ale ten uzdravený nevČdČl, kdo to je, od koho to slyšel. Ježíš se totiž
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od nČj, když toto uþinil a pĜikázal, vzdálil v zástupu. Pohlećte, jakým zpĤsobem
je i toto naplnČno. PĜinášíme bližního, a jdeme, k Bohu; ale toho, k nČmuž
kráþíme, ještČ nevidíme; proto také on ještČ Ježíše nepoznal. Toto tajemství,133 že
vČĜíme v toho, koho ještČ nevidíme, se pĜedstavuje tím, že se vzdaluje v zástupu,
aby nebyl vidČn. Je obtížné vidČt v zástupu Krista; nutná je jakási opuštČnost naší
mysli; BĤh je vidČn jakousi opuštČností myšlenek. Zástup má hĜmot; toto
spatĜení si žádá ústraní. Vezmi své lehátko, pĜines sám nesen svého bližního;
a choć, abys došel. Nehledej Ježíše v zástupu, vždyĢ není jedním ze zástupu;
pĜedešel celý zástup. Ona veliká ryba134 vystoupila první z moĜe a sedí
v nebesích a pĜimlouvá se za nás;135 jako veleknČz, jediný vstoupil do vnitĜního
stánku; zástup stojí venku.136 Ty, kdo pĜinášíš svého bližního, choć; pokud ses
ty, kdo jsi byl þasto pĜinášen, nauþil nosit. A zatím jsi ještČ nepoznal Ježíše, ještČ
nevidíš Ježíše; co pak následuje? Protože nepĜestal nosit své lehátko ani
(nepĜestal) chodit, pozdČji ho Ježíš vidČl v chrámČ. V zástupu ho nevidČl,
v chrámČ vidČl. Pán Ježíš jej však vidČl v zástupu i v chrámČ; avšak ten nemocný
Ježíše v zástupu nepoznal, v chrámČ poznal. A tak dospČl až k Pánu; vidČl ho
v chrámČ, vidČl ho na posvátném místČ, na místČ svatém. A co od nČj slyšel? Hle,
jsi zdráv; už nehĜeš, aby tČ nestihlo nČco horšího.
12. Tu pak uvidČl Ježíše a poznal Ježíše, pĤvodce svého uzdravení, a nebyl
líný zvČstovat o tom, co vidČl: Odešel a oznámil židĤm, že ho uzdravil Ježíš. On
zvČstoval a oni zuĜili; on mluvil o svém zdraví, oni své zdraví nehledali.
13. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dČlal takové vČci v sobotu.
Poslyšme tedy, co Pán právČ židĤm odpovČdČl. O uzdravování lidí v sobotu jsem
Ĝekl, co obvykle odpovídal, že svĤj dobytek v sobotu nezanedbávají, leþ odvazují
ho a živí. Co odpovČdČl o nošení lehátka? PĜed oþima židĤ byla uþinČna tČlesná
práce: ne tČlesné uzdravení, ale tČlesná práce; což se nezdálo tak dĤležité jako
uzdravení. Proto aĢ Pán jasnČ Ĝekne o tajemství soboty a o znamení toho jednoho
zjeveného dne, které bylo židĤm dáno v þase; že zajisté v nČm pĜišlo ono
naplnČní tajemství. MĤj Otec, praví, je až dosud þinný, i já jsem þinný. ZpĤsobil
mezi nimi veliký zmatek; voda se víĜí pĜíchodem PánČ, ale kdo zpĤsobuje víĜení,
je skryt. NicménČ kvĤli rozvíĜení vody, tj. kvĤli utrpení PánČ, je celý svČt coby
jeden velký nemocný uzdraven.
14. A tak pohlećme na odpovČć Pravdy: MĤj Otec je až dosud þinný, i já
jsem þinný. ěeklo tedy Písmo klamnČ, že BĤh odpoþinul sedmého dne od veškeré
své práce?137 A hovoĜí Pán Ježíš proti tomuto Písmu, které poskytnul Mojžíš,
když Ĝíká židĤm: Kdybyste vČĜili Mojžíšovi, vČĜili byste i mnČ, neboĢ on psal
o mnČ?138 Proto pohlećte, zda Mojžíš chtČl nČco naznaþit tím, že BĤh odpoþinul
sedmého dne od veškeré své práce. BĤh se totiž nevysílil, když pracoval na svém
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stvoĜení, a nemČl zapotĜebí odpoþinku jako þlovČk. Jak by se mohl vysílit ten,
kdo þinil slovem? PĜesto je také pravda, že BĤh odpoþinul sedmého dne
od veškeré své práce; i toto je pravda, co Ĝíká Ježíš: MĤj Otec je až dosud þinný.
Ale kdo je s to vysvČtlit to slovy – þlovČk lidem, nemocný nemocným, neuþený
tČm, kdo si žádají pouþení - i kdyby snad nČþemu rozumČl, není schopen to
vypovČdČt a vysvČtlit lidem, kteĜí tĜeba obtížnČ chápou, i kdyby mohl vysvČtlit
to, co chápe? Kdo, pravím, bratĜi moji, vysvČtlí slovy, jak BĤh bČhem odpoþinku
þiní a bČhem þinČní odpoþívá? Prosím vás, abyste to odložili na pozdČji; tento
pohled si žádá Boží chrám, žádá si svaté místo; pĜineste bližního a choćte;
uvidíte ho tam, kde si nežádáte lidská slova.
15. Snad mĤžeme snáze Ĝíci, že i v tom, jak BĤh sedmého dne odpoþinul, se
naznaþovalo veliké tajemství samotného našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista,
jenž zde hovoĜil a promlouval: MĤj Otec je až dosud þinný, i já jsem þinný.
NeboĢ i Pán Ježíš je zajisté BĤh. On sám je totiž Slovem Božím, a slyšeli jste, že
na poþátku bylo Slovo; a ne jakékoli slovo, ale Slovo bylo BĤh a všechno povstalo
skrze nČ;139 zĜejmČ bylo naznaþeno, že pĜestane sedmého dne s veškerou prací.
Jen þtČte evangelium a pohlećte, jaké vČci Ježíš vykonal. Vykonal naši spásu na
kĜíži, aby se v nČm naplnilo vše, co pĜedpovČdČli proroci; trním byl korunován,
byl vyzdvižen na dĜevo; Ĝekl: Žízním, pĜijal ocet na houbČ, aby dovršil to, co je
psáno: a v žízni mne napojili octem.140 Avšak když byla dovršena veškerá jeho
práce, šestý den, pĜed sobotou, naklonil hlavu, odevzdal ducha141 a v sobotu
odpoþíval v hrobČ od veškeré své práce. Proto takto mohl Ĝíci židĤm: Proþ
oþekáváte, že nebudu pracovat v sobotu? Sobotní den vám byl pĜikázán jako
znamení o mnČ. Pozorujte skutky Boží; já jsem byl tam, když se dČly, skrze mne
je vše uþinČno, já vím: MĤj Otec je až dosud þinný. Otec uþinil svČtlo; Ĝekl
ovšem, budiž svČtlo;142 pokud Ĝekl, þinil Slovem; jeho Slovem jsem byl já, já jím
jsem; skrze mne je uþinČn svČt v onČch dílech, skrze mne je Ĝízen svČt v tČchto
dílech. MĤj Otec i tehdy þinil, když tvoĜil svČt, a také nyní þiní, když svČt Ĝídí;
a proto skrze mne þinil, když þinil, a skrze mne vládne, když vládne. Toto Ĝekl,
ale komu? Hluchým, slepým, chromým, nemocným, tČm, kteĜí nepoznali lékaĜe,
a pĜece tČm, kdo si ho pĜáli zabít jako mysli zbavení a šílení.
16. Nuže, co dále Ĝíká evangelista? To byl další dĤvod, proþ se ho židé
snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale také, že nazýval Boha svým vlastním
otcem. Ne jakýmkoli zpĤsobem, ale jak? StavČl se Bohu naroveĖ. VždyĢ všichni
Ĝíkáme Bohu: Otþe náš, jenž jsi na nebesích,143 þteme, že také židé Ĝíkají: A pĜece
ty jsi náš Otec.144 KvĤli tomu, že Boha nazýval otcem, se však nehnČvali, ale že
to (þinil) zcela jiným zpĤsobem než lidé. Hle, židé rozumí tomu, þemu nerozumí
ariáni. Ariáni totiž tvrdí, že Syn je nerovný Otci, a proto byla tato hereze
od církve zavržena. Hle, dokonce sami slepí, sami vrahové Krista pĜece jen
rozumČli slovĤm Krista. Nepoznali, že to byl Kristus ani nepoznali, že to byl
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Boží Syn, ale pĜece v tČch slovech poznali, že byl pĜedstaven jako Syn Boží,
který je roven Bohu. NevČdČli, kým je; nicménČ si uvČdomovali, že se takto (jako
Syn Boží) pĜedstavoval, když nazýval Boha svým vlastním otcem a stavČl se tak
Bohu naroveĖ. Nebyl tedy rovný Bohu? On sám se nestavČl naroveĖ Bohu, ale
on (BĤh) ho zplodil rovným. Pokud by se sám stavČl naroveĖ Bohu, padl by
za koĜist. Kdo se totiž chtČl stavČt naroveĖ Bohu, aþ jemu nebyl, padl,145
a z andČla se stal ćábel, a þlovČku dal okusit tuto pýchu, pro níž byl on sám
svržen. VždyĢ toto Ĝekl þlovČku, kterému on, padlý, závidČl, že stojí: Okuste
a budete jako bohové:146 to jest: zmocnČte se neprávem toho, þím nejste, neboĢ
i já jsem tak uþinil a byl jsem sražen. Sám to pĜímo nevyjevil, ale radil k tomu.
Kristus však byl zrozen rovný Otci, nestvoĜený: zrozen z podstaty Otce. A takto
ho pĜedstavuje apoštol: Aþkoli má božskou pĜirozenost, nic nelpČl na tom, že je
rovný Bohu. Co to znamená: Nic nelpČl? NechtČl se zmocnit toho, že byl roven
Bohu, ale byl v tom, v þem byl zrozen. A jak my mĤžeme pĜistoupit k tomu, kdo
je roven Bohu? Sám sebe se zĜekl, vzal na sebe pĜirozenost služebníka.147 NezĜekl
se totiž sebe tak, že by ztratil to, þím byl, ale tím, že pĜijal, co nebyl. Židé,
pohoršeni onou pĜirozeností služebníka, nemohli poznat, že Kristus je roven Otci,
aþkoli nemohli pochybovat, že to Ĝekl o sobČ, a proto zuĜili; a pĜesto je až dosud
snášel a usiloval o uzdravení tČch, kdo proti nČmu zuĜili.
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TRACTATUS XXIV.
Od toho místa, jak je psáno: Potom Ježíš odešel na druhou stranu
Galilejského neboli Tiberiadského moĜe; až k tomuto: To je jistČ ten Prorok,
který má pĜijít na svČt.
(Kap. VI, 1-14.)
1. Zázraky, které uþinil náš Pán Ježíš Kristus, jsou jistČ božská díla;
a z toho, co lze vidČt, vybízejí lidskou mysl k poznání Boha. VždyĢ on není
takové podstaty, která by mohla být vidČna oþima, a jeho zázraky, jimiž Ĝídí celý
svČt a spravuje veškeré tvorstvo, když se opakují, ztrácejí na své pĤsobivosti,
takže témČĜ nikdo není s to si povšimnout, jak jsou Boží díla pozoruhodná
a úžasná aĢ už v jakémkoli jádĜe zrna. Podle svého milosrdenství si vyhradil
nČkterá díla, která by þinil v pĜíhodný þas mimo obvyklý bČh a Ĝád pĜírody, aby
pĜi pohledu na ta díla, nikoli vČtší, ale neobvyklá, lidé užasli nad tČmi, která se
dČjí všednČ.148 VČtším zázrakem je totiž vláda nad celým svČtem než nasycení
pČti tisícĤ lidí pČti chleby;149 a pĜece se tomu nikdo nediví; to druhé lidé obdivují
ne proto, že je to vČtší, ale že je to vzácné. Kdo totiž i dnes vyživuje celý svČt,
ne-li ten, kdo z malých zrnek utváĜí obilí? Takže on uþinil totéž co BĤh. Jakkoli
totiž rozmnožuje malá zrna v obilí, tak také ve svých rukou rozmnožil pČt chlebĤ.
Moc totiž byla v Kristových rukou150; tČch pČt chlebĤ bylo jakoby zrna, která
ovšem nebyla odevzdána zemi, nýbrž rozmnožena tím, kdo stvoĜil151 zemi. Proto
tímto vybídl smysly, aby byla povzbuzena mysl, a bylo ukázáno oþím, aby sílilo
pochopení; abychom skrze viditelná díla užasli nad neviditelným Bohem,
a pozdviženi k víĜe a skrze víru oþištČni, zatoužili vidČt neviditelnČ toho, kterého
coby neviditelného poznáváme z vČcí viditelných.
2. Nestaþí však na tato díla v Kristových zázracích pohlížet. Zeptejme se
zázrakĤ samých, co nám o Kristu Ĝíkají; vždyĢ mají, pokud se jim rozumí, svĤj
vlastní jazyk. A protože sám Kristus je Slovo Boží, také skutek Slova, je pro nás
slovem. Proto když jsme slyšeli, jak je tento zázrak veliký, hledejme také, jak je
hluboký; nenechme se utČšit pouze jeho povrchem, ale prozkoumejme také
hloubku. To, þemu se divíme navenek, má také nČco uvnitĜ. VidČli jsme, dívali
jsme se na nČco velikého, nČco pĜeslavného, naprosto božského, což nemohlo být
uþinČno jinak než od Boha; kvĤli skutku jsme pochválili TvĤrce. Ale jako nám
nestaþí, kdybychom nČkde zahlédli krásná písmena, pochválit ruku152 pisatele,
který je uþinil stejnomČrná, rovná i vkusná, pokud bychom zároveĖ neþetli, co
nám skrze nČ ukázal; tak i ten, kdo se dívá na skutek, je potČšen krásou díla, aby
148

Srov. Tr. 8,1; 9,1; 17,1 a 49,1.
Zázrak rozmnožení pČti chlebĤ a dvou ryb, který je pĜedmČtem výkladu této perikopy, uvádČjí všechna
þtyĜi evangelia: Jan 6,1-14; Mt 14,15-21; Mk 6,35-44; Lk 9,12-17.
150
Srov. Tr. 9,5.
151
Doslova fecit znamená „uþinil“, „udČlal“. Na nČkterých místech podle smyslu pĜekládáme „stvoĜil“.
152
Latinské slovo articulum doslovnČ oznaþuje „prst“.
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žasl nad umČlcem; kdo tedy rozumí, jako by þetl. Jinak je totiž vidČn obraz, jinak
jsou vidČna písmena. Když uvidíš obraz, vidČl jsi, chválil jsi, a to je vše; když
uvidíš písmena, není to vše, neboĢ si uchováš v pamČti také to, co jsi þetl. VždyĢ
pĜece, uvidíš-li písmena a neumíš je pĜeþíst, Ĝíkáš: Co si myslíme, že se zde píše?
Ptáš se, co to je, teprve až nČco vidíš. Od koho se snažíš dovČdČt, co jsi vidČl, ti
chce ukázat nČco jiného. Jiné má oþi on, jiné ty. Což nevidíte podobnČ tvary
písmen? Ale znamením podobnČ nerozumíte. Ty tedy vidíš a chválíš, on vidí,
chválí, þte a rozumí. Proto když jsme vidČli, když jsme chválili, také þtČme
a rozumČjme.
3. Pán je na hoĜe: kéž lépe pochopíme, že Pán na hoĜe je Slovem na výsosti.
Proto nespoþívá dole to, co se stalo na hoĜe; ani to nešlo pĜejít bez povšimnutí,
nýbrž pohledČt vzhĤru. VidČl zástupy, poznal, že jsou hladové, milosrdnČ je
nasytil; nejen ve své dobrotČ, ale urþitČ také v moci. Co by prospČla pouhá
dobrota, kdyby nebyl chléb, jímž by se hladové zástupy nasytily? Pokud by moc
nepĜispČla dobrotivosti, onen zástup by se nadále postil a hladovČl. KoneþnČ
i uþedníci, kteĜí byli s Pánem o hladu a sami chtČli nasytit zástupy, aby
nezĤstávaly hladové, ale nemČli je odkud nasytit.153 Pán se ptal, kde lze koupit
chléb k nasycení zástupĤ. A Písmo praví: To však Ĝekl, aby ho zkoušel – totiž
uþedníka Filipa, kterého se dotázal. Sám vČdČl, co chce udČlat. Tedy k jakému
prospČchu ho zkoušel, než aby dokázal uþedníkovo nepochopení? A poukazem
na nepochopení uþedníka zĜejmČ naznaþil ještČ nČco jiného. Proto nám to zjeví,
až sám zaþne rozmlouvat o tajemství pČti chlebĤ a ukazovat, co znamená; pak
také uvidíme, proþ Pán tímto skutkem chtČl ukázat uþedníkovo nepochopení,
když se ptal na to, co vČdČl. NČkdy se totiž ptáme na to, co neznáme, a chceme
slyšet (odpovČć), abychom se pouþili; nČkdy se ptáme na to, co známe, a chceme
vČdČt, zda to zná i ten, koho se ptáme; Pán znal obojí; vČdČl to, naþ se ptal, vČdČl
totiž, co chce uþinit; a rovnČž vČdČl, že Filip to neví. Proþpak se ho zeptal, ne-li
proto, aby dokázal jeho nepochopení? A proþ toto uþinil, jak jsem Ĝekl,
porozumíme pozdČji.
4. OndĜej Ĝekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pČt chlebĤ a dvČ ryby. Ale co to
je pro tolik lidí?“ Když dotázaný Filip Ĝekl, že ani za dvČ stČ denárĤ154 chleba
nepostaþí, aby se takový zástup obþerstvil, byl tam jeden chlapec, který nesl pČt
jeþných chlebĤ a dvČ ryby. A Ježíš Ĝekl: „Postarejte se, aĢ se lidé posadí!“ Bylo
pak na tom místČ mnoho trávy. Posadili se tedy, lidí bylo asi pČt tisíc. Pán Ježíš
vzal chleby, vzdal díky, rozkázal, chleby byly lámány a pĜedkládány sedícím. Již
tam nebylo pČt chlebĤ, nýbrž tam bylo to, co k nim rozmnožením pĜidal ten,
který je i stvoĜil. StejnČ i ryby, kolik kdo chtČl. Malý byl ten zástup, když ještČ po
jeho nasycení zĤstaly zbytky. A bylo pĜikázáno posbírat je, aby nepĜišly nazmar;
a bylo to plných dvanáct košĤ kouskĤ.
5. Jen ve struþnosti, abychom pokroþili; pČti chleby se rozumí pČt knih
153

„BERROUARD, M. F., Homélies XVII-XXXIII, 4,11 ukazuje, že toto je odkaz na popis zázraku
udávaný v synoptických evangeliích; viz Mt 14,15; Mk 6,35-36 a Lk 9,12.“ AUGUSTINE, A.,
Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 233, pozn. 6.
154
Denarius byla Ĝímská stĜíbrná mince o hodnotČ 16 assĤ. Jeden denár byla obvyklá dČlníkova mzda na
den.
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Mojžíšových; správnČ nejsou pšeniþné, ale jeþné, neboĢ patĜí ke Starému zákonu.
PĜece víte, že jeþmen je stvoĜen tak, aby se k jeho jádru stČží dostávalo; jádro je
obaleno ochrannou plevou, a to plevou pevnou a srostlou, takže to chce práci,
aby bylo vyloupnuto. A taková je i litera Starého zákona, obalena ochranou
tČlesných tajemství; ale dostaneme-li se k jejímu jádru, vyživuje a sytí. Proto
jeden chlapec nesl pČt chlebĤ a dvČ ryby. Pokud se ptáme, kdo byl tím chlapcem,
zĜejmČ to byl izraelský lid; ten dČtsky nesl, aniž by jedl. VČci, které pak pĜinášel,
zatČžovaly, dokud byly zavĜené, když však byly otevĜené, vyživovaly. Zdá se
nám, že dvČ ryby nám oznaþují dvČ vznešené osoby ve Starém zákonČ, knČze
a krále, které byly pomazány, aby lid posvČcovaly a vládly mu. Až koneþnČ
pĜišel tajemnČ ten, kdo byl skrze nČ naznaþen; koneþnČ pĜišel ten, na nČhož
ukazovalo jeþné jádro, ale jehož jeþná pleva ukrývala. On pĜišel jako ten, kdo
pĜináší v sobČ obČ osoby, knČze i krále: knČze kvĤli obČti, když se sám za nás
obČtoval Bohu; krále, neboĢ nad námi panuje; a tím jsou otevĜeny vČci, které
byly pĜineseny zavĜené. Díky jemu; sám v sobČ naplnil to, co bylo zaslibováno
Starým zákonem. A rozkázal lámat chleby; lámáním byly rozmnoženy. Nic
pravdivČjšího. Existuje totiž pČt knih Mojžíšových. Kolik knih z nich však
vzniklo, když se vykládají, jakoby rozlamují, tj. jejich rozborem? Protože se
v onom jeþmeni ukrývala neznalost prvního lidu, bylo o prvním lidu Ĝeþeno:
Dodnes leží rouška na jejich srdci, kdykoli se pĜedþítá Mojžíš.155 (Dosud tedy
nebyla rouška odhalena, neboĢ dosud nepĜišel Kristus; dosud nebyla chrámová
opona roztržena, když ještČ visel na kĜíži); jelikož nepochopení lidu bylo
v ZákonČ, proto ono zkoušení PánČ pĜedstavovalo nepochopení uþedníka.
6. Zkrátka a dobĜe, nic není beze smyslu, vše má význam, ale žádá si to
nČkoho, kdo rozumí. VždyĢ i poþet nasyceného lidu oznaþoval lid postavený pod
Zákon. Proþ jich totiž bylo pČt tisíc, ne-li proto, že byli pod Zákonem, ti,
kterýmžto zákon je vykládán v pČti knihách Mojžíšových? A proto bylo i pČt
sloupoĜadí,156 kam vstupovali nemocní, aniž byli uzdraveni. Kdo tam uzdravil
nemocného, také zde z pČti chlebĤ nasytil zástupy. Také se posadili na trávu;
rozumČli157 tedy tČlesnČ a odpoþívali v tČlech. Každé tČlo je tráva.158 A þím jiným
jsou ony kousky, než tím, co lid nemohl sníst? TČmi se rozumí tajná místa
k pochopení, jimž zástup není s to rozumČt. Co tedy zbývá, než aby ona tajná
místa k porozumČní, kterým nemĤže rozumČt zástup, byla svČĜena tČm, kdo jsou
schopni uþit jiné, jako byli apoštolové? Proto bylo naplnČno dvanáct košĤ. Stalo
se to podivuhodnČ, neboĢ se stala veliká vČc; i prospČšnČ, neboĢ se stala
duchovnČ. Kdo to tehdy vidČli, byli udiveni; my se však nedivíme, když o tom
slyšíme. Stalo se to proto, aby oni vidČli, a napsáno to bylo, abychom my slyšeli.
Co v jejich pĜípadČ hodnotily oþi, to v našem pĜípadČ víra. VždyĢ vnímáme
duchem to, co nejsme oþima schopni; a vynikáme nad nimi, protože o nás je
155

2 Kor 3,15.
Srov. Jan 5,2-9; Tr. 17, 2-3.
157
„Sapiebant. Toto slovo obsahuje slovní hĜíþku, jež se þasto objevuje v traktátech. Jeho spoleþný
význam je ’chutnat’ a ’rozumČt’. ’Ochutnávali’ tČlesný chléb, ale ’neochutnávali porozumČní’
duchovního smyslu zázraku. Srov. Tr. 9, 3-4.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol.
2, s. 236, pozn. 13.
158
Srov. Iz 40,6.
156
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Ĝeþeno: Blahoslavení, kdo nevidČli, a uvČĜili!159 PĜipojuji tedy, že jsme snad
i porozumČli tomu, þemu zástup nerozumČl. A tak jsme byli nasyceni, když jsme
dospČli až k jádru jeþmene.
7. Co si mysleli poté lidé, kteĜí to vidČli? Když lidé, praví, vidČli znamení,
která uþinil, Ĝíkali: „To je jistČ ten Prorok.“ Možná až dosud považovali Krista
za proroka, neboĢ se posadili na trávu.160 On však byl Pánem prorokĤ,
naplnitel161 prorokĤ, posvČtitel prorokĤ, ale též prorok; vždyĢ i Mojžíšovi bylo
Ĝeþeno: Vzbudím jim proroka tobČ podobného.162 Podobného podle tČla, ne podle
vznešenosti. A že to zaslíbení PánČ má smysl u samého Krista, je otevĜenČ
vysvČtleno ve Skutcích apoštolĤ, kde se o tom þte.163 Sám Pán o sobČ praví:
Prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti.164 Pán je Prorok a Pán je Slovo
Boží a bez Božího Slova žádný prorok neprorokuje; Boží Slovo je s proroky
a prorok je Boží Slovo. DĜívČjší doby si zasluhovaly proroky inspirované
a naplnČné Božím slovem; nám se však dostalo jako proroka samotného Božího
Slova. A tak je Kristus Prorok jako Pán prorokĤ a Kristus je AndČl jako Pán
andČlĤ. Dokonce je totiž nazýván i AndČlem veliké rady.165 Co však Ĝíká prorok
na jiném místČ? Ani vyslanec, ani andČl, ale sám pĜijde, a spasí tČ;166 to znamená:
ke spáse jim nepošle vyslance, nepošle andČla, ale pĜijde sám. Kdo pĜijde? AndČl
sám. Zajisté ne skrze andČla, leda že je andČlem jako Pán andČlĤ. Proto jsou
„andČlé“ latinsky „poslové“. Pokud by Kristus nic neohlašoval, andČlem by
nebyl nazýván; pokud by Kristus nic neprorokoval, prorokem by nebyl nazýván.
Povzbudil nás k víĜe a k úsilí o vČþný život; oznámil nČco pĜítomného, nČco
budoucího pĜedpovČdČl. Protože oznámil pĜítomné, byl andČlem; protože
pĜedpovČdČl budoucí, byl prorokem; a proto, že se Boží Slovo stalo tČlem,167 byl
Pánem andČlĤ i prorokĤ.
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Jan 20,29.
Tj., jejich chápání bylo stále tČlesné; vidČli Krista pouze v tČle. Viz odstavec 6.
161
„Latinské slovo impletor se pĜed Augustinem nevyskytuje, viz TLL (Thesaurus Linguae Latinae) 7, 1,
639.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 237, pozn. 18.
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Dt 18,18.
163
Srov. Sk 7,37.
164
Jan 4,44; srov. také Mt 13,57; Mk 6,4; nebo také Lk 4,24.
165
Srov. Iz 9,6 (LXX).
166
Tamtéž 35, 4.
167
Srov. Jan 1,14.
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TRACTATUS XXV.
Od toho místa, jak je psáno: Když Ježíš poznal, že pĜišli, aby se ho
zmocnili; až k tomuto: A já ho vzkĜísím v poslední den.
(Kap. VI, 15-44.)
1. Na vþerejší þtení evangelia navazuje toto dnešní, o kterém má být dnešní
kázání. Poté, co se stal onen zázrak, kde Ježíš nasytil pČti chleby pČt tisíc lidí,
a zástupy žasly a nazývaly ho velikým prorokem, jenž pĜišel na svČt, následuje
toto: Když Ježíš poznal, že pĜišli, aby se ho zmocnili, aby ho prohlásili za krále,
odebral se zase na horu, úplnČ sám. Lze tedy pochopit, že Pán, když sedČl na
hoĜe se svými uþedníky a vidČl, jak k nČmu pĜicházejí zástupy, sestoupil z hory
a nasytil zástupy v okolních níže položených místech. Ale jak by se mohlo stát,
aby se tam opČt odebral, kdyby z hory nejprve nesestoupil? NČco tedy znamená
to, že Pán sestoupil z výšiny, aby nasytil zástupy. Nasytil je a vystoupil.
2. Proþ však vystoupil, když poznal, že se ho chtČli zmocnit a prohlásit
za krále? Proþpak? Nebyl králem ten, kdo se bál stát králem? Byl jím zcela; ale
ne jako král prohlášený lidmi, ale jako ten, kdo dával království lidem. Cožpak
také zde nám nČco nenaznaþuje Ježíš, jehož slova168 jsou skutky? Že by tehdy,
když se ho chtČli zmocnit a prohlásit za krále, a on se proto sám odebral na horu,
toto v onom skutku mlþel, nic neĜíkal, nic nenaznaþoval? Nebo snad zmocnit se
ho znamenalo chtít pĜedejít þas jeho království? VždyĢ právČ pĜišel, ne ještČ
kralovat, jak bude kralovat v tom smyslu, když Ĝíkáme: PĜijć království tvé.169
JistČ, stále kraluje s Otcem, protože je Boží Syn, Slovo Boží, Slovo, skrze nČž
vše povstalo. Také proroci pĜedpovČdČli jeho království, a také podle toho se stal
Kristus þlovČkem, a ty, kdo v nČj vČĜí, uþinil kĜesĢany. Bude tedy království
kĜesĢanĤ, které je již shromažćováno, které je již vytváĜeno, které je již
Kristovou krví vykupováno; bude koneþnČ zjeveno jeho království, když se zjeví
sláva jeho svatých po soudu, který on vykoná; a sám o tom soudu Ĝekl, že ho Syn
þlovČka vykoná.170 I apoštol pĜece Ĝekl o tomto království: Až odevzdá království
Bohu a Otci.171 VždyĢ on sám Ĝíká: Pojćte, požehnaní mého Otce, pĜijmČte jako
údČl království, které je pro vás pĜipraveno od založení svČta.172 Avšak kdo v nČj
vČĜili, uþedníci a zástupy, si myslili, že takto pĜišel, aby již kraloval; toto
znamená chtít se ho zmocnit a prohlásit za krále, chtít pĜedejít jeho þasu, který
sám u sebe skrýval, aby v pravý þas vystoupil a v pravý þas jej na konci vČkĤ
lidem ohlásil.
168

„Slova jsou znamení, která sdČlují význam. Skutky mohou být znamení, která sdČlují význam; takové
skutky jsou pak slova. Augustin pohlíží na Ježíšovy skutky v tomto smyslu jako na slova. Viz De
doctrina christiana 2,3.“ AUGUSTINE, A., Tractates on the Gospel of John, vol. 2, s. 239, pozn. 1.
169
Mt 6, 10.
170
Srov. Jan 5, 22 a 27; Tr. 19, 5,16 a 18,19; 21, 11-15; 23, 13-15. AUGUSTINE, A., Tractates on the
Gospel of John, vol. 2, s. 240, pozn. 4.
171
1Kor 15,24.
172
Mt 25,34.
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3. VČzte tedy, že ho chtČli prohlásit za krále, tedy pĜedbíhat a již mít zjevné
království Krista, který nejprve mČl být souzen a poté soudit; když byl ukĜižován,
ti, kteĜí v nČj doufali, již ztratili nadČji v jeho vzkĜíšení; po svém zmrtvýchvstání
pak našel dva z nich, jak zoufale mezi sebou rozmlouvají, když hovoĜili
s pláþem o tom, co se stalo; zjevil se jim coby neznámý a jejich oþi nČco
zadržovalo, aby ho poznaly, vmísil se do jejich hovoru; tu mu oni vypravovali,
o þem mezi sebou rozmlouvali, a Ĝekli, že byl zabit pĜedními knČžími veliký
prorok ve skutcích i slovech; My však, pravili, jsme doufali, že on je ten, který má
vykoupit Izraele.173 SprávnČ jste doufali, pravdivČ jste doufali: v nČm je
vykoupení Izraele. Ale proþ jednáte ukvapenČ? Chcete se ho zmocnit. Toto nám
pĜece ukázal, tento smysl, když se ho ptali uþedníci na konec a Ĝekli mu: Obnovíš
teć, Pane, v Izraeli království? Již totiž dychtili, aby nastalo, již je chtČli, to
znamená: chtít se ho zmocnit a prohlásit za krále. Ale uþedníkĤm Ĝíká, neboĢ se
sám nyní chystal vystoupit: To není, pravil, vaše vČc, abyste znali þas a okolnosti,
jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete
moc a budete mými svČdky v JeruzalémČ, v celém Judsku a SamaĜsku, ano až
na konec zemČ.174 Chcete, abych již zjevil království; nejprve však chci
shromáždit to, co mám zjevit; milujete povýšení a dosahujete povýšení, ale skrze
ponížení mČ následujete. Tak je o nČm totiž pĜedpovČzeno: Shlukne se kolem
tebe shromáždČní národĤ a navraĢ se kvĤli nČmu na výšinu; 175 tj., aby se mohly
kolem tebe shluknout národy, abys mnohé shromáždil, navraĢ se na výšinu. Tak
to uþinil, nasytil a vystoupil.
4. Jenže proþ je Ĝeþeno, odebral se? VždyĢ by jistČ, pokud by nechtČl,
nemohl být zadržen, pokud by nechtČl, nebyl by uchvácen, pokud by nechtČl, ani
by nemohl být poznán. PĜesto, abyste poznali, že toto bylo uþinČno tajemnČ176, ne
nezbytnČ, ale aby oznaþil zámČr, což uvidíte právČ v následujícím, neboĢ se
zjevil týmž zástupĤm, které ho žádaly, a také jim mnoho Ĝekl, když s nimi
obšírnČ hovoĜil o nebeském chlebČ. Cožpak nerozmlouval o chlebČ s tČmi,
od nichž utíká, aby nebyl zadržen? Nemohl tehdy také zpĤsobit, aby se ho
nezmocnili, právČ jako poté, když s nimi hovoĜil? Proto svým odchodem nČco
oznaþoval. Co to znamená: odebral se? Jeho povýšení nemohlo být pochopeno.
Cokoli totiž nepochopíš, o tom Ĝíkáš: To mi uniká. Tedy: Zase se odebral
na horu, úplnČ sám. Prvorozený z mrtvých,177 který vystupuje nad všechna
nebesa a který se za nás pĜimlouvá.178
5. Když mezitím vystoupil vzhĤru sám veleknČz, jenž vstoupil dovnitĜ
za oponu, zatímco lid postával venku, (ve Starém zákonČ jej totiž oznaþoval onen
knČz, který to jednou do roka þinil);179 a proto když vystoupil vzhĤru, co
zakoušeli uþedníci na lodi? A tak když se ocitl na výšinČ, ona loćka
pĜedstavovala církev. Pokud nejprve neporozumíme v církvi tomuto, co
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zakoušela ona loćka, tyto události nic neoznaþovaly, ale jednoduše byly
pomíjivé; avšak pokud vidíme pravdu tČch znamení vyjádĜených v církvi, je
zjevné, že Kristovy skutky jsou druhy Ĝeþí. Když nastal veþer, praví, šli jeho
uþedníci dolĤ k moĜi, vstoupili na loć a jeli na druhý bĜeh moĜe do Kafarnaa.
(Text) nakonec rychle povČdČl o tom, co poté nastalo. Jeli na druhý bĜeh moĜe
do Kafarnaa. A (text) se vrací, aby vysvČtlil, jak se pĜeplavili, ponČvadž se
pĜeplavili pĜes jezero. Když pluli k tomu místu, o nČmž se už Ĝeklo, že tam
dorazili, opakovanČ vysvČtluje, co nastane: Už byla tma, a Ježíš k nim ještČ
nepĜišel. SprávnČ Ĝíká, že byla tma, neboĢ dosud nepĜišlo svČtlo: Už byla tma,
a Ježíš k nim ještČ nepĜišel. Až nastane konec svČta, vzrostou pochyby, bude se
vzmáhat násilí, budou rĤst nepravosti, bude rĤst nevČra;180 a koneþnČ svČtlo,
které je u evangelisty Jana181 dosti a jasnČ pĜedstavuje lásku, když Ĝíká: Kdo
svého bratra nenávidí, je ve tmČ,182 se þasto zháší. Tyto temnoty bratrské
nenávisti rostou, každodennČ rostou; a Ježíš dosud nepĜichází. Jak je zjeveno, že
„rostou“? A protože se znaþnČ rozmĤže nepravost, ochladne u mnoha lidí
láska.183 Temnoty rostou a Ježíš dosud nepĜichází. Rostou temnoty, ochlazuje se
láska, rozmnožuje se nepravost – toto vše jsou vlny, které zmítají lodí; bouĜe
a vČtry jsou kĜikem zloĜeþících. Tak se ochlazuje láska, tak se vzmáhá vlnobití
a loć se zmítá.
6. MoĜe se vzdouvalo nárazy silného vČtru. Temnoty pĜibývaly, pochopení
se zmenšovalo, nepravost vzrĤstala. Když uveslovali pČtadvacet nebo tĜicet
honĤ.184 Zatím se však plavili, pluli kupĜedu; a ani ty vČtry a bouĜe, vlnobití
a temnoty nepĤsobily, že by loć neplula dále þi se poniþila a potopila, ale plula
mezi tČmi všemi zly. PĜestože se rozmohla nepravost, láska mnohých byla
ochlazena, vzrĤstalo vlnobití, temnoty se vzmáhaly, vítr zuĜil; ale loć pĜece
pluje. Kdo totiž vytrvá až do konce, bude spasen.185 Ani nemĤže být zanedbán
tento poþet honĤ. Je totiž nemožné, aby nic neznamenalo, co bylo Ĝeþeno: Když
uveslovali pČtadvacet nebo tĜicet honĤ, tu k nim pĜišel Ježíš. Postaþilo by
pČtadvacet, postaþilo by tĜicet, zejména, když to byl odhad, nČco nepotvrzeného.
Cožpak se odhadem neuvádí pravda v nebezpeþí, pokud se neĜekne, že honĤ bylo
pĜesnČ tĜicet, þi honĤ bylo pĜesnČ dvacet pČt? Ale z pČtadvaceti uþinil tĜicet.
Ptejme se na þíslo pČtadvacet. Odkud se uvádí, odkud pochází? Z pČtice. PČtice
je þíslo, které náleží k Zákonu. Je to právČ pČt knih Mojžíšových, právČ pČt
sloupoĜadí, kde se shromažćovali nemocní, právČ pČt chlebĤ, které zasytily pČt
tisíc lidí.186 Proto þíslo pČtadvacet oznaþuje Zákon; neboĢ pČtkrát pČt je
180

Tato vČta obsahuje v latinČ tĜi rýmy: errores a terrores a iniquitas a infidelitas a crescunt
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pČtinásobek pČti, a to þiní pČtadvacet, mocninu pČti. Ale tomuto Zákonu, dĜíve
než pĜišlo evangelium, chybČla dokonalost. Dokonalost je pak obsažena v þísle
šest. Proto BĤh dokonþil svČt v šestém dni,187 a sama pČtka je skrze šestku
rozmnožena, aby byl Zákon skrze evangelium doplnČn, aby šestkrát pČt þinilo
tĜicet. Proto k tČmto, které naplĖují Zákon, pĜichází Ježíš. Ale jak pĜichází? Kráþí
po vlnách; má všechny bouĜe svČta pod nohama, sešlapává všechny svČtské
povýšenosti.188 Toto se dČje, když pĜibývá þasu, nakolik postupuje vČk svČta.
V tomto svČtČ se vzmáhají soužení, vzmáhají se špatnosti, vzmáhají se trýznČ,
toto vše narĤstá: Ježíš pĜechází a kráþí po vlnách.
7. A pĜece jsou taková soužení, kdy i sami ti, kdo v Ježíše uvČĜili a kdo se
pokoušejí vytrvat až do konce, dČsí se, aby neumdleli; když Kristus kráþející
po vlnách utápí okázalosti a výšiny svČta, kĜesĢan se bojí. Cožpak mu to nebylo
pĜedpovČzeno? SprávnČ se bojí, když Ježíš kráþí vlnami; tak jako kĜesĢané, aþ
mají nČjakou nadČji v budoucím vČku, když vidí zatopené výšiny tohoto svČta,
jsou zpravidla z útrap lidských záležitostí zdČšeni. Otevírají evangelium, otevírají
Písma; a nacházejí tam vše toto pĜedpovČdČné, neboĢ toto þiní Pán. Utápí
povýšené svČta, aby byl oslaven od ponížených. O tČchto výšinách je Ĝeþeno:
Vyvrátíš nejpevnČjší mČsta; a: NepĜátelĤm došly síly,189 rozboĜil jsi mČsta.190
Proþ se tedy bojíte, kĜesĢané? Kristus praví: To jsem já, nebojte se! Proþ se toho
dČsíte? Proþ se bojíte? Já jsem tyto vČci pĜedpovČdČl, já je þiním, je nezbytné,
aby nastaly. To jsem já, nebojte se! Když ho poznali, radovali se a chtČli ho vzít
na loć a již se nebáli. A vtom loć pĜirazila k bĜehu, ke kterému jeli. Konec nastal
na zemi; z mokrého k suchému, z neklidného ke stálému, od cesty k cíli.
8. Druhý den si všiml zástup, který zĤstal na protČjším bĜehu moĜe, odkud
oni odjeli, že tam byl jenom jediný þlun a že Ježíš zároveĖ se svými uþedníky na
loć nevstoupil, ale že jeho uþedníci odjeli sami. PĜijely jiné þluny z Tiberiady
blízko k místu, kde jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástupy vidČly, že
ani Ježíš, ani jeho uþedníci nejsou (na bĜehu), nasedali do þlunĤ, pĜijeli
do Kafarnaa a hledali Ježíše. Ale pĜece na nČ zapĤsobil veliký zázrak. VidČli
totiž, že uþedníci vstoupili sami do þlunu, a že jiný þlun tam nebyl. Avšak také
þluny pĜistály nedaleko od toho místa, kde jedli chléb; na tČchto ho zástupy
následovaly. S uþedníky nenastoupil a jiná loć tam nebyla; jak by se Ježíš hned
dostal pĜes moĜe, kdyby byl nepĜešel po moĜi, aby zjevil zázrak?
9. Když ho zástupy našly na druhé stranČ. Hle, pĜedstavuje se zástupĤm,
kterých se bál, že se ho zmocní, a odebírá se pĜed nimi na horu. KoneþnČ
187
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„Augustin v tČchto kázáních rozlišuje mezi mundus, fyzickým svČtem a rozmanitou skupinou lidí,
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dokazuje a dává nám poznat, že to vše je Ĝeþeno tajemnČ a uþinČno ve velikém
tajemství,191 aby nČco oznaþil. Hle, on je tím, kdo se pĜed zástupy odebírá
na horu; cožpak se stejnými zástupy nerozmlouvá? Jen aĢ ho hned chytnou
a prohlásí za krále. Když ho našli na druhé stranČ moĜe, zeptali se ho: „MistĜe,
kdy jsi sem pĜijel?“
10. Po tajemství zázraku pĜednáší Ĝeþ, aby, je-li to možné, byli nasyceni sytí
a aby tČm, jimž bĜicha nasytil chleby, nasytil i Ĝeþí jejich mysl; ale jen pokud
porozumČjí. A pokud neporozumČjí, aĢ se posbírá to, þemu nerozumí, aby nic
nepĜišlo nazmar. AĢ on hovoĜí, my poslouchejme. Ježíš jim odpovČdČl: „Amen,
amen, pravím vám: hledáte mČ ne proto, že jste vidČli znamení, ale, že jste
se dosyta najedli z mých chlebĤ. Hledáte mČ kvĤli tČlu, ne kvĤli duchu. Jak
mnozí hledají Ježíše jen proto, aby jim pĤsobil dobra þasná! Jeden má
obchodní záležitosti, vyhledává pĜímluvu duchovenstva;192 jiný je utlaþován
od mocnČjšího, utíká se k církvi; jiný zase chce pĜímluvu pro sebe pĜed tím, pĜed
kým se cítí malým: ten tak, ten onak; takovými se církev plní každý den. Sotva se
hledá Ježíš kvĤli Ježíši. Hledáte mČ ne proto, že jste vidČli znamení, ale že jste se
dosyta najedli z mých chlebĤ. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm,
který zĤstává k vČþnému životu. Hledáte mČ kvĤli nČþemu jinému, hledejte mČ
kvĤli mnČ samému. Tedy sám sebe oznaþil tímto pokrmem, jak se dále
vyjasĖuje: Ten vám dá Syn þlovČka.. Oþekával jsi, myslím, že opČt budeš jíst
chléb, opČt usedneš, opČt se nacpeš. Ale on Ĝekl: ne pokrm, který pomíjí, ale který
zĤstává k vČþnému životu, jak i dĜíve Ĝekl oné SamaĜance:193 Kdybys vČdČla, kdo
ti Ĝíká: „Dej mi napít,“ spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu. Ona
však Ĝekla: VždyĢ ani nemáš vČdro, a studna je hluboká. OdpovČdČl SamaĜance:
Kdybys vČdČla, kdo ti Ĝíká: „Dej mi napít,“ spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal
vodu; kdo se z ní napije, nebude žíznit navČky, kdo se napije této vody, bude zase
žíznit. A ona se zaradovala a chtČla ji pĜijmout, aby už nemusela snášet tČlesnou
žízeĖ, aby již nemusela s námahou þerpat vodu; a tak bČhem Ĝeþi tohoto druhu
pĜešel k nápoji duchovnímu. A stejnČ také zde.
11. Proto ne pokrm, který pomíjí, ale který zĤstává k životu vČþnému; ten
vám dá Syn þlovČka. Otec, BĤh, ho osvČdþil svou peþetí.194 NepĜijímejte tohoto
Syna þlovČka, jako jiné lidské syny, o nichž je Ĝeþeno: Synové lidští se utíkají
do stínu tvých kĜídel.195 Tento Syn þlovČka, který jaksi zprostĜedkuje milost
Ducha a podle tČla je synem þlovČka, je vzat z poþtu lidí; je to syn þlovČka. Tento
syn þlovČka je i Syn Boží, tento þlovČk je i BĤh. Na jiném místČ se táže
uþedníkĤ: „Za koho lidé pokládají mČ, Syna þlovČka?“ OdpovČdČli: „Jedni
za Jana, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z prorokĤ.“ ěekl jim:
„A za koho mČ pokládáte vy?“ Petr odpovČdČl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého
191
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Boha.“196 On se nazval Synem þlovČka, Petr ho nazval Synem Boha živého. On
se pĜedevším zmiĖoval o tom, co dal milosrdnČ najevo; on (Petr) se zmiĖoval
o tom, co pĜebývá ve slávČ. Boží Slovo pĜipomíná svou poníženost, þlovČk
poznává slávu svého Pána. A opravdu si, bratĜi, myslím, že je to spravedlivé; on
se ponížil kvĤli nám, my ho oslavujme. Není totiž synem þlovČka kvĤli sobČ,
nýbrž kvĤli nám. Byl tedy synem þlovČka tak, že Slovo se stalo tČlem
a pĜebývalo mezi námi.197 Proto ho Otec, BĤh, osvČdþil peþetí. Co to znamená
„osvČdþit peþetí“, ne-li položit nČco vlastního? Toto totiž znamená osvČdþit
peþetí: nČco vložit, co nelze zamČnit s ostatními. OsvČdþit peþetí znamená vložit
do vČci znak. Kdekoli umísĢuješ znaþku vČci, umísĢuješ znaþku proto, aby
nemohla být zamČnČna s ostatními a abys ji mohl poznat. Proto jej Otec osvČdþil
peþetí. Co to znamená osvČdþil? Dal mu nČco vlastního, aby nebyl zamČnČn
s ostatními lidmi. Proto je o nČm Ĝeþeno: BĤh, tvĤj BĤh tČ pomazal olejem radosti
pĜed tvými druhy.198 Co to tedy znamená osvČdþit peþetí? Mít nČjakou výhradu,
což je ono pĜed tvými druhy. A proto, praví, nepohrdejte mnou, neboĢ jsem syn
þlovČka; a hledejte u mČ ne pokrm, který pomíjí, ale který zĤstává k vČþnému
životu. Tak jsem totiž synem þlovČka, že nejsem jedním z vás; tak jsem synem
þlovČka, jak mne BĤh Otec osvČdþil peþetí. Co to znamená „osvČdþil peþetí“?
Daroval mi nČco vlastního, þímž bych nebyl zamČĖován s lidským rodem, ale
aby lidský rod byl skrze mne osvobozen.
12. Zeptali se ho: „Co máme dČlat, abychom konali skutky Boží?“ ěekl jim
totiž: Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zĤstává k vČþnému
životu. Ptali se: Co máme dČlat? Co máme dodržovat, abychom toto pĜikázání
mohli naplnit? Ježíš jim odpovČdČl: „Toto je skutek Boží, abyste vČĜili v toho,
koho on poslal.“ To tedy znamená: nejíst pokrm, který pomíjí, ale který zĤstává
k vČþnému životu. Na co pĜipravuješ zuby a bĜicho? VČĜ, a už jsi jedl. Víra se
tedy liší od skutkĤ, jak Ĝíká apoštol: ýlovČk je ospravedlĖován skrze víru, bez
skutkĤ pĜedepsaných Zákonem.199 A jsou skutky, které se zdají být dobré bez víry
v Krista, ale nejsou dobré, neboĢ nejsou zamČĜeny k cíli, z nČhož dobra
pocházejí: VždyĢ cíl Zákona je Kristus, aby dostal ospravedlnČní každý, kdo
vČĜí.200 Proto nechtČl rozlišovat mezi vírou a skutkem, ale o samé víĜe prohlásil,
že je skutkem. VždyĢ sama víra se projevuje láskou.201 Ani neĜekl: Toto je váš
skutek; ale: To je skutek Boží, abyste vČĜili v toho, koho on poslal; aby ten, kdo se
chlubí, chlubil se v Pánu.202 I když je pak vyzýval k víĜe, oni stále žádali
znamení, pro která by uvČĜili. Pohleć, zda si židé nepĜejí znamení.203 ěekli mu:
Jaké tedy ty dČláš znamení, abychom vidČli a uvČĜili ti? Co konáš? Bylo málo
tČch, kteĜí byli z pČti chlebĤ nasyceni? NČkteĜí to vČdČli, ale pĜed tímto chlebem
upĜednostĖovali nebeskou manu. Pán Ježíš však takto o sobČ mluvil, že má
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pĜed Mojžíšem pĜednost. Ani Mojžíš se neodvážil o sobČ Ĝíci, že by dával pokrm,
který nepomíjí, ale který zĤstává k vČþnému životu. Tak Ježíš pĜislíbil nČco víc
než Mojžíš. Skrze Mojžíše bylo pĜislibováno království a zemČ oplývající
mlékem a medem, þasný mír, hojnost dČtí, zdraví tČla a vše ostatní, co je þasné,
avšak v duchovní podobČ: neboĢ to bylo pĜislibováno starému þlovČku ve Starém
zákonČ. Tak dávali pozor na pĜísliby dané skrze Mojžíše a dávali pozor
na pĜísliby dané skrze Krista. Tamten pĜisliboval plné bĜicho na zemi, ale
pokrmem, který pomíjí; tento pak pĜisliboval pokrm, který nepomíjí, ale který
zĤstává k vČþnému životu. Dávali pozor na toho, kdo více pĜisliboval, a jako by
dosud nevidČli, že þinil vČtší vČci. Dávali pozor, co þinil Mojžíš, a chtČli, aby
nastaly ještČ vČtší skutky skrze toho, kdo nabízel tak veliké vČci. Co uþiníš,
pravili, abychom ti uvČĜili? A abys poznal, že ony divy s tímto divem srovnávali,
a že ty, které þinil Ježíš, pokládali za menší, pravili: Naši otcové jedli na poušti
manu. Ale co je mana? Snad jste si toho nevšimli. Jak je psáno: Dal jim k jídlu
manu. Skrze Mojžíše naši otcové pĜijali chléb z nebe, ale Mojžíš jim neĜekl:
Usilujte o pokrm, který nepomíjí. Ty pĜislibuješ pokrm, který nepomíjí, ale který
zĤstává k vČþnému životu; a neþiníš takové skutky, jaké þinil Mojžíš. On nedal
jeþný chléb, ale dal manu z nebe.
13. Ježíš jim Ĝekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal
Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává mĤj Otec. NeboĢ pravý chléb z nebe je
ten, který sestupuje z nebe a dává život svČtu.“ Pravý chléb je tedy ten, který
dává život svČtu; a on je pokrm, o nČmž jsem pĜed chvílí hovoĜil: Neusilujte
o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zĤstává k životu vČþnému. Proto i ona
mana oznaþovala toto, a to všechno byla moje znamení. Zamiloval sis moje
znamení; opovrhuješ tím, koho oznaþovala? Chléb z nebe vám nedal Mojžíš;
chléb dává BĤh. Ale jaký chléb? Snad manu? Nikoli, ale chléb, který oznaþovala
mana, totiž samotného Pána Ježíše. Pravý chléb vám dává mĤj Otec. NeboĢ chléb
Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život svČtu. ěekli mu: „Pane, dávej
nám ten chléb poĜád.“ StejnČ jako i SamaĜanka, jíž bylo Ĝeþeno: Kdo se však
napije této vody, už nebude žíznit. Ona pak rozumí tČmto slovĤm podle tČla, ale
chce se zbavit své potĜeby, proto praví: Dej mi, Pane, tu vodu. A tak i oni: Pane,
dávej nám ten chléb, jenž by nás obþerstvil a neubývá.204
14. Ježíš jim Ĝekl: „Já jsem chléb života! Kdo pĜichází ke mnČ, nebude
hladovČt, a kdo vČĜí ve mne, nebude nikdy žíznit.“ Kdo pĜichází ke mnČ, toto je,
jako když pravil: a kdo vČĜí ve mne; a když Ĝekl: nebude hladovČt, to je tĜeba
chápat: už nebude žíznit V obou pĜípadech se oznaþuje vČþná sytost, kde není
žádná nouze. Toužíte po chlebu nebeském; pĜed sebou ho máte, ale nejíte ho. Ale
Ĝekl jsem vám: VidČli jste mČ, a pĜece nevČĜíte. Avšak kvĤli tomu jsem lid
nezatratil. PĜestane snad vaší nevČrností vČrnost Boží?205 Pohleć, co následuje:
Každý, koho mi Otec dává, pĜijde ke mnČ, a kdo ke mnČ pĜijde, toho nevyženu
ven. Jaký je ten vnitĜek, odkud se nevychází ven? Vznešená svatynČ a líbezné
ústraní! Ó, ústraní bez únavy, bez hoĜkosti zlého uvažování, bez pĜekážky
pokušení a bolesti! Není to pak ústraní, kam vstoupí ten, komu Pán Ĝekne jako
204
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dobrému služebníku: Vejdi v radost svého pána?206
15. A kdo ke mnČ pĜijde, toho nevyženu ven. Protože jsem sestoupil z nebe,
ne abych konal svou vĤli, ale vĤli toho, který mČ poslal. Proto nevyženeš pryþ
toho, kdo by k tobČ pĜišel, neboĢ jsi sestoupil z nebe, ne abys konal vĤli svou, ale
toho, který tČ poslal? Vznešené tajemství! Prosím vás, tluþme spoleþnČ;207 aĢ
k nám vyjde nČco, co by nás živilo, podle toho, jak nás potČšil. Vznešené
a líbezné ústraní: Kdo ke mnČ pĜijde. Poslyš, poslyš a uvažuj: Kdo ke mnČ pĜijde,
toho nevyženu ven. Tedy: Kdo pĜijde, praví, toho nevyženu ven. Proþ? Protože
jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vĤli, ale vĤli toho, který mČ poslal. To
je tedy ten dĤvod, proþ nevyháníš ven toho, kdo k tobČ pĜichází, protože jsi
nesestoupil z nebe, abys konal svou vĤli, ale vĤli toho, který tČ poslal? Je to tak.
Proþ se tážeme, zdali je tomu tak? Sám Ĝíká, že je tomu tak. Ani by se nám
nepatĜilo o tom usuzovat jinak, než jak Ĝíká: Kdo ke mnČ pĜijde, toho nevyženu
ven. Snad se zeptáš: Proþ? Protože jsem nepĜišel konat svou vĤli, ale vĤli toho,
který mČ poslal. Bojím se tedy, že by duše mČla odejít pryþ od Boha, ponČvadž
byla pyšná; o tom nepochybuji. Je totiž psáno: Poþátkem všeho hĜíchu je
pýcha;208 a: Pýcha þlovČka zaþíná tím, že odpadne od Hospodina. To je psáno, to
je trvalé, to je pravdivé. Co je dále Ĝeþeno o pyšném smrtelníkovi, který je odČn
tČlesným rouchem a který je zatČžován bĜemenem porušitelného tČla, a pĜitom se
vychvaluje, aniž dbá šatĤ, do nichž je odČn – co jemu Ĝíká Písmo? Proþ se pyšnČ
vypíná prach a popel? Proþ se vypíná? AĢ Ĝekne, proþ se vypíná. Protože už
za živa pohrdl nitrem.209 Co to znamená, že pohrdl, než že odložil? Toto
znamená vyjít ven. Vstupovat totiž znamená toužit po nitru; pohrdat nitrem
naopak odcházet pryþ. Pyšný pohrdá nitrem, pokorný touží po nitru. Pokud nás
vyžene pýcha, pokorou se navracíme.
16. Zdrojem všech nemocí je pýcha, jelikož pýcha je zdrojem všech hĜíchĤ.
Kdyby lékaĜ odstraĖující nemoc léþil jen to, co nastalo z nČjakého dĤvodu, ale
neléþil by dĤvod, pro nČjž (nemoc) nastala, zdá se, že léþí pouze naþas, dĤvod
zĤstává a nemoc se vrací. NapĜíklad, abych se jednoznaþnČji vyjádĜil: vlhkost
v tČle zpĤsobuje svrab þi vĜedy; v tČle nastává vysoká horeþka a nemalá bolest;
jsou užívány nČjaké léky, které potlaþí svČdČní a zklidní žár onoho vĜedu; a jsou
užívány a pomáhají; vidíš þlovČka, který byl plný vĜedĤ a se svrabem, že je
uzdraven; ale protože nebyla odstranČna ona vlhkost, svČdČní se opČt vrací. Když
toto lékaĜ pochopí, vymítí vlhkost, odstraní dĤvod nemoci a svrabu již více
nebude. KvĤli þemu se šíĜí nepravost? KvĤli pýše. Uzdrav pýchu a nepravosti již
více nebude. Aby tedy byl uzdraven dĤvod všech nemocí, to jest pýcha, Boží Syn
sestoupil a ponížil se. Proþ se vyvyšuješ, þlovČþe? BĤh se kvĤli tobČ ponížil.
Snad by ses stydČl napodobit poníženého þlovČka; alespoĖ napodobuj
poníženého Boha. Boží Syn pĜišel jako þlovČk a ponížil se; pĜikazuje se ti, aby
ses stal poníženým, nepĜikazuje se ti, aby ses z þlovČka stal dobytkem. On, BĤh,
se stal þlovČkem; ty, þlovČþe, poznej, že jsi þlovČk; veškerá tvá pokora je v tom,
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že poznáš sebe. Protože BĤh vyuþuje pokoĜe, proto pravil: NepĜišel jsem konat
svou vĤli, ale toho, který mČ poslal. Toto je tedy doporuþení pokory. Pýcha totiž
þiní vĤli svou; pokora þiní vĤli Boží. Proto ten, kdo ke mnČ pĜijde, toho nevyženu
ven. Proþ? Protože jsem nepĜišel konat svou vĤli, ale vĤli toho, který mČ poslal.
PĜišel jsem pokorný, pĜišel jsem uþit pokoĜe, pĜišel jsem jako uþitel pokory; kdo
ke mnČ pĜichází, je do mne vtČlen; kdo ke mnČ pĜichází, stává se pokorným; kdo
ke mnČ pĜilne, bude pokorným, neboĢ nekoná vĤli svou, ale Boží; a proto nebude
vyhnán ven, ale kdo by byl pyšný, byl by ven vyhnán.
17. Pohleć, že vnitĜní smysl je pĜedstaven v žalmu: Synové lidští se utíkají
do stínĤ tvých kĜídel.210 Pohleć, co to znamená „vstoupit v nitro“, pohleć, co to
znamená „utíkat se do jeho ochrany“, pohleć, co to znamená „spČchat pod rány
otce“:211 vždyĢ šlehá každého, koho pĜijímá za syna. Synové lidští se utíkají do
stínĤ tvých kĜídel. A co je to uvnitĜ? Sytí se hojností tvého domu. Když je pošleš
dovnitĜ, vstupují v radost svého Pána. Sytí se hojností tvého domu, napájíš je
proudem svého blaha. NeboĢ u tebe je pramen života. Ne venku mimo tebe, ale
uvnitĜ u tebe, tam je pramen života. A v tvé záĜi vidíme svČtlo.212 Zachovej svou
milost tČm, kdo tČ znají, svou spravedlnost tČm, kdo jsou upĜímného srdce. Kdo
následují vĤli svého Pána a nehledají své vČci, nýbrž to, co je Pána Ježíše
Krista,213 ti jsou upĜímného srdce, jejichž nohy nezakolísají. Jak dobrý je BĤh
Izraele k tČm, kdo jsou upĜímného srdce! TémČĜ již mé nohy zakolísaly, praví.
Proþ? NeboĢ jsem závidČl bezbožným, když jsem pozoroval blahobyt hĜíšných.214
Tedy ke komu je BĤh dobrý, ne-li tČm, kdo mají upĜímné srdce? BĤh se nelíbil
mému pokĜivenému srdci. Proþ se znelíbil? Protože dal zlým štČstí; a proto mé
nohy zavrávoraly, jako bych Bohu sloužil zbyteþnČ. Proto moje kroky málem
zakolísaly, neboĢ jsem nemČl upĜímné srdce. Co to znamená mít upĜímné srdce?
Když se následuje vĤle Boží. Jeden si užívá, druhý se plahoþí; jeden špatnČ žije
a je šĢastný, druhý pak správnČ žije a plahoþí se. AĢ se nepohoršuje, kdo správnČ
žije a plahoþí se; uvnitĜ má to, co ten, který si užívá, nemá. AĢ není tedy smutný,
aĢ není rozmrzelý, aĢ neochabuje. Tamten šĢastný má zlato ve své pokladnČ,
tento má Boha ve svČdomí. Porovnej nyní zlato a Boha, pokladnu a svČdomí.
Tamten má, co zaniká, a to na místČ, kde to zaniká; tento má Boha, který
zaniknout nemĤže, a to na místČ, odkud ho nelze vzít, avšak pokud má upĜímné
srdce; tu on vstupuje a neodchází. A tak co Ĝíkal? NeboĢ u tebe je pramen života,
ne u nás. Proto musíme vstoupit, abychom žili, ne jakoby nám staþilo, že
zanikneme, jakoby nám staþilo sytit se z vlastního, abychom usychali; ale
abychom pĜiložili ústa k samému prameni, kde vody neubývá. Protože chtČl
Adam žít podle svého úsudku, upadl kvĤli tomu, kdo se dĜíve sám zĜítil kvĤli
pýše, který mu podal také kalich samotné pýchy. NeboĢ u tebe je pramen života,
v tvé záĜi vidíme svČtlo; uvnitĜ se napijme, uvnitĜ se podívejme. Proþ potom
odcházet? Slyš proþ: Noha nadutcĤ aĢ mne nepĜišlápne. Tedy ten, koho pĜišlápla
noha nadutcĤ, odešel. Ukaž, že kvĤli tomu odešel. A ruka hĜíšníkĤ aĢ se mnou
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nesmýká kvĤli noze nadutcĤ. Proþ to Ĝíkáš? Hle, padli všichni, kdo páchali
nepravost. Kde padli? Ve vlastní pýše. Jsou svrženi, nemohou povstat.215 Pokud
tedy vypudila pýcha ty, kdo nemohou povstat, pokora vpustila ty, kdo mohou
na vČky stát. Proto ten, který Ĝekl: Zajásají pokoĜené kosti, pĜedpovČdČl: DopĜej
mi slyšet hlas veselí a radosti.216 Co to znamená: dopĜej mi slyšet? Když tČ
slyším, jsem šĢasten, jsem šĢasten z tvého hlasu; když piji uvnitĜ, jsem šĢasten.
Proto nepadám, proto zajásají pokoĜené kosti; proto stojí pĜítel ženichĤv
a naslouchá mu;217 stojí proto, že naslouchá. Z vnitĜního pramene pije, proto
stojí. Ti, kdo nechtČli pít z vnitĜního pramene, tam padli; jsou vyhnáni, a nejsou
schopni povstat.
18. A tak uþitel pokory nepĜišel, aby þinil vĤli svou, ale vĤli toho, který jej
poslal. PĜistupme k nČmu, vejdČme k nČmu, bućme vtČleni do nČj, abychom ani
my neþinili vĤli svou, ale vĤli Boží; a on nás nevyžene ven, neboĢ jsme jeho údy,
neboĢ chtČl být naší hlavou, aby nás uþil pokoĜe. KoneþnČ slyšte samu Ĝeþ:
Pojćte ke mnČ, kdo se lopotíte a jste obtíženi. VezmČte na sebe mé jho a uþte se
ode mČ, neboĢ jsem tichý a pokorný srdcem; a když se tomuto nauþíte, naleznete
pro své duše odpoþinek,218 odkud nebudete vyhnáni ven, protože jsem sestoupil
z nebe, ne abych konal svou vĤli, ale vĤli toho, který mČ poslal. Uþím pokoĜe;
žádný ke mnČ nemĤže pĜijít, není-li pokorný. Ven nevyhání nic než pýcha. Jak
mĤže odejít pryþ ten, kdo zachovává pokoru a nekolísá od pravdy? Nakolik
mohlo být Ĝeþeno o skrytém smyslu, natolik je Ĝeþeno, bratĜi; zde se totiž dosti
skrývá význam, a nevím, zda jsem vhodnými slovy vyprávČl a pĜedstavil, proþ
nevyhání ven toho, kdo pĜichází k nČmu, protože nepĜišel konat svou vĤli, ale
vĤli toho, který ho poslal.
19. A to je vĤle toho, který mČ poslal, praví, Otce, abych neztratil nikoho
z tČch, které mi dal. Sám byl dán tomu, kdo zachovává pokoru; toho pĜijímá; kdo
nezachovává pokoru, je vzdálen od uþitele pokory. Abych neztratil nikoho z tČch,
které mi dal. StejnČ tak je vĤle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný
z tČchto nepatrných.219 Z nadutých mĤže zaniknout, z maliþkých nikdo nezahyne,
neboĢ jestliže nebudete jako tento nepatrný, nevejdete do nebeského království.220
Z tČch, které mi Otec dal, neztratil jsem nikoho; a já ho vzkĜísím v poslední den.
Pohlećte, jak i zde se vyjadĜuje o dvojím vzkĜíšení.221 Kdo pĜichází ke mnČ, hned
povstává a stává se pokorným v mých údech; ale také ho vzkĜísím v poslední den,
podle tČla. NeboĢ to je vĤle mého Otce, který mČ poslal, aby každý, kdo vidí Syna
a vČĜí v nČho, mČl život vČþný. A já ho vzkĜísím v poslední den. DĜíve Ĝekl: Kdo
slyší mé slovo a vČĜí tomu, který mČ poslal; teć však: kdo vidí Syna a vČĜí v nČho.
NeĜekl: „Vidí Syna a vČĜí v Otce“, vČĜit v Syna je totiž to, co vČĜit v Otce. Jako
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totiž Otec má život sám v sobČ, tak dal i Synovi, aby mČl život sám v sobČ.222 Aby
každý, kdo vidí Syna a vČĜí v nČho, mČl život vČþný, když vČĜí a pĜechází k životu,
jakoby oním prvním vzkĜíšením. A že to není jediné (vzkĜíšení), praví: A já ho
vzkĜísím v poslední den.
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TRACTATUS XLIV.
Od místa, jak se píše: Cestou uvidČl þlovČka, který byl od narození slepý; až
k tomuto: Vy však Ĝíkáte: „Vidíme.“ Proto váš hĜích trvá. (Kap. IX.)
1. Bylo pĜedneseno obsáhlé þtení o þlovČku, který byl narozen slepý
a kterého Pán Ježíš osvítil; pokusíme-li se pojednat o všem jednotlivČ, jak si to
(þtení) zasluhuje a jak budeme schopni, nepostaþí nám den. Proto žádám
a k tomu vybízím vaši lásku, abyste od nás nežádali promluvu o tom, co je jasné;
neboĢ bude nadmíru zdlouhavé prodlévat u nich jednotlivČ. Proto se struþnČ
vČnuji tajemství o tom osvíceném slepém. VždyĢ ty vČci, slova i skutky, které
uþinil náš Pán Ježíš Kristus, jsou k úžasu a podivení: skutky proto, že se staly;
slova proto, že jsou znameními.223 Pokud tedy uvažujeme nad tím, co oznaþuje
to, co se stalo, lidský rod je tímto slepcem; tato slepota totiž nastala skrze hĜích
v prvním þlovČku, od nČhož my všichni odvozujeme pĤvod, nejen pokud jde
o smrt, ale také pokud jde o nepravost. Je-li totiž slepota nevČrou a osvícení
vírou, koho Kristus nalezne vČĜícího, až pĜijde? PrávČ jako apoštol narozený
v národČ prorokĤ Ĝíká: I my jsme kdysi svou pĜirozeností byli dČti hnČvu jako
ostatní.224 Jestliže dČti hnČvu, pak také dČti pomsty, dČti trestu, dČti pekla. Jak
jinak pĜirozeností, než-li tak, že s hĜíchem prvního þlovČka vrostla nákaza
do pĜirozenosti? Vrostla-li nákaza do pĜirozenosti, podle ducha225 se každý
þlovČk narodil slepým. Pokud totiž vidí, nepotĜebuje vĤdce; pokud vĤdce
a svČtitele potĜebuje, je slepým od narození.
2. Pán pĜišel; co þinil? PĜedstavil veliké tajemství. Plivl na zem, ze své sliny
uþinil bláto; neboĢ Slovo se stalo tČlem.226 A potĜel slepému oþi. Byl potĜený, ale
ještČ nic nevidČl. Poslal jej k rybníku jménem Siloe. Evangelistovi záleželo
na tom, aby nám pĜedstavil jméno tohoto rybníka a Ĝíká: To znamená „Poslaný“.
Již víte, kdo byl poslán; pokud by totiž nebyl poslán on, nikdo z nás by nebyl
zbaven nepravosti.227 Umyl si tedy oþi v tom rybníku, který znamená Poslaný,
byl pokĜtČn v Krista. Jestliže jej tedy pokĜtil v sebe, také jej osvítil; když jej
pomazal, jakoby ho uþinil katechumenem. JistČ, hloubka takového tajemství228 se
mĤže vyložit a projednat tak þi onak; ale kéž toto postaþí vaší velké lásce; slyšeli
jste o velikém tajemství. Ptej se þlovČka: Jsi kĜesĢan? Odpoví ti: Nejsem, je-li
pohan þi žid. Pokud by však Ĝekl: Jsem; tu se ho zeptej: Katechumen, nebo
vČĜící? Odpoví-li, že je katechumen, byl pomazán, ale dosud ještČ nebyl omyt.
Ale odkud je pomazaný? Ptej se a odpoví ti; zeptej se ho, v koho vČĜí; a on proto,
že je katechumen, Ĝekne: V Krista. Hle, nyní hovoĜím k vČĜícím i katechumenĤm.
Co jsem Ĝekl o slinČ a blátČ? Že Slovo se stalo tČlem. To slyší i katechumeni;
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avšak tČm nestaþí, že byli pomazáni; pokud hledají svČtlo, aĢ pospíchají
k omytí.229
3. Proto si nyní kvĤli nČkterým otázkám tohoto þtení, spíše projdČme slova
PánČ a celého tohoto þtení, než abychom je rozebírali. Cestou uvidČl þlovČka,
který byl slepý, a ne jen tak nČjaký slepý, ale od narození. Jeho uþedníci se ho
zeptali: „Rabbi.“ Víte, že rabbi je uþitel. Nazývali ho uþitelem, neboĢ se toužili
uþit; pĜedložili tedy Pánu otázku coby uþiteli: Kdo zhĜešil: on sám, nebo jeho
rodiþe, že se narodil slepý? Ježíš odpovČdČl: „NezhĜešil ani on, ani jeho rodiþe,
že se narodil slepý.“ Co znamená to, co Ĝekl? Není-li žádný þlovČk bez hĜíchu,
cožpak byli bez hĜíchu rodiþe tohoto slepého? Cožpak byl zrozen bez prvotního
hĜíchu anebo se bČhem života niþeho nedopustil? ýi snad, že mČl oþi zavĜené,
žádostivosti se vĤbec neprobouzely? Kolik zlého se dopouštČjí slepí! Od þeho
zlého se zdrží zlá mysl, byĢ by byly zavĜené oþi? Nemohl vidČt, ale dokázal
uvažovat a zĜejmČ žádat nČco, co jako slepý nemohl uskuteþnit, ale co v srdci
mohl posoudit srdcem, které zpytuje. Pokud tedy jeho rodiþe mČli hĜích, i on mČl
hĜích; proþ tedy Pán Ĝekl: NezhĜešil ani on, ani jeho rodiþe, než kvĤli tomu, naþ
byl dotázán, že se narodil slepý? Jeho rodiþe totiž mČli hĜích, ale hĜíchem samým
nebylo zpĤsobeno, že se narodil slepým. Pokud to tedy nebylo zpĤsobeno
hĜíchem rodiþĤ, že se narodil slepý, proþ se narodil slepý? Poslouchej, jak Uþitel
uþí; hledá vČĜícího, aby mu dal porozumČt. On sám uvádí dĤvod, proþ se ten
(þlovČk) narodil slepý: NezhĜešil ani on, praví, ani jeho rodiþe, ale mají se
na nČm zjevit Boží skutky.
4. Co následuje dále? Musím konat skutky toho, který mČ poslal. Hle, to je
ten poslaný, v nČmž si slepý umyl tváĜ. A pohlećte, co Ĝekl: Musím konat skutky
toho, který mČ poslal, dokud je den. Pamatujete si, jakým zpĤsobem odevzdává
veškerou slávu tomu, z nČhož pochází; neboĢ ten má syna, kdo z nČho pochází,
zatímco on sám nemá nikoho, z koho by pocházel.230 Ale proþ jsi Ĝekl, Pane:
dokud je den? Poslouchej proþ. PĜichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
Ani ty, Pane? Cožpak bude mít ta noc takovou sílu, abys ani ty v ní nemohl
pracovat, je-li noc tvým dílem? Myslím totiž, Pane Ježíši, þi spíše nemyslím,
nýbrž vČĜím, a jsem si jist, že jsi tam byl, když BĤh pravil: Buć svČtlo; a bylo
svČtlo.231 Pokud totiž þinil Slovem, skrze tebe þinil; a proto bylo Ĝeþeno: Všechno
povstalo skrze nČ a bez nČho nepovstalo nic.232 BĤh oddČlil svČtlo od temnoty;
svČtlo nazval dnem a temnotu nazval nocí.233
5. Jaká je ona noc, která až pĜijde, nikdo nebude moci pracovat?
Poslouchej, co je den, a tehdy pochopíš, co je noc. Od koho uslyšíme, kdopak je
tímto dnem? AĢ Ĝekne sám: Pokud jsem na tomto svČtČ, jsem svČtlo svČta. Hle, on
sám je den. Slepý aĢ si umyje oþi ve dne, aby vidČl den. Pokud, praví, jsem na
svČtČ, jsem svČtlo svČta. A tak nevím, jaká bude noc, když tam Kristus nebude;
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proto nikdo nebude moci pracovat. Zbývá to prozkoumat, bratĜi moji, trpČlivČ
dovolte, abych to prozkoumal; s vámi hledám, s vámi aĢ najdu toho, u nČhož
hledám. Je známo, je to jasné a také zĜetelné, že Pán se na tomto místČ zmiĖuje
o sobČ jako o dni, to je o svČtle svČta. Pokud, praví, jsem na svČtČ, jsem svČtlo
svČta. A tak on sám je þinný. Avšak jak dlouho je v tomto svČtČ? Uvažujeme,
bratĜi, že tehdy zde byl a nyní už zde není? Uvažujeme-li totiž takto, již
po nanebevstoupení PánČ nastala tato strašlivá noc, v níž nikdo nemĤže pracovat;
pokud po nanebevstoupení PánČ nastala tato noc, odkud apoštolové þinili takové
vČci? Cožpak byla tato noc, když pĜišel Duch svatý a naplnil všechny, kdo byli
na jednom místČ, a dával jim promlouvat jazyky všech národĤ?234 Cožpak byla
noc, když byl onen chromý na Petrovo slovo uzdraven, þi spíše na slovo PánČ
setrvávající v Petrovi?235 Cožpak byla noc, když pĜed procházejícími uþedníky
kladli nemocné na lĤžcích, aby se jich dotkl alespoĖ stín tČch, kteĜí šli kolem?236
Avšak Pán, když byl zde, nikoho neuzdravil svým stínem, když procházel; ale
sám uþedníkĤm Ĝekl: VČtší skutky budete konat.237 Pán tedy Ĝekl: VČtší skutky
budete konat; ale aĢ se tČlo a krev nevyvyšuje; aĢ slyší, jak Ĝíká: Beze mne
nemĤžete dČlat nic.238
6. Co tedy? Co Ĝekneme o této noci? Kdy nastane to, že nikdo nebude moci
pracovat? To bude noc bezbožných; to bude noc tČch, jimž se nakonec Ĝekne:
JdČte do vČþného ohnČ, který je pĜipraven pro ćábla a jeho andČly.239 Ale zde se
mluví o noci, ne o plameni, ne o ohni. Poslouchej, že je to také noc. O jednom
služebníku Ĝíká: Svažte mu ruce i nohy a vyhoćte ho ven do temnot.240 Proto
þlovČk, dokud žije, aĢ pracuje, aby ho nepĜedešla ona noc, v níž nikdo nemĤže
pracovat. Nyní je þas, aby pracovala víra skrze lásku; a pokud nyní pracujeme, to
je den, to je Kristus. Poslouchej, co pĜislibuje, abys nemyslel, že zde není. On
sám Ĝekl: Hle, já jsem s vámi. Jak dlouho? AĢ mezi námi, kteĜí žijeme, není
obava; abychom, je-li to možné, o tom slovu ujistili také ty, kdo teprve
v budoucnu pĜijdou. Hle, praví, já jsem s vámi až do konce svČta.241 Tento den,
který se naplní obČhem slunce, má málo hodin; den Kristovy pĜítomnosti sahá až
do skonání svČta. Ano, po vzkĜíšení živých i mrtvých, když tČm po pravici Ĝekne:
Pojćte, požehnaní mého Otce, pĜijmČte království, tČm po levici Ĝekne: JdČte do
vČþného ohnČ, který je pĜipraven pro ćábla a jeho andČly,242 tam bude noc, kde
nikdo nemĤže pracovat, ale mĤže pĜijmout to, na þem pracoval. Jiný je þas práce,
jiný pĜijímání; Pán totiž odplatí každému podle jeho skutkĤ.243 Co se chystáš
uþinit, uþiĖ, pokud žiješ; noc totiž v tu dobu, až se pĜivalí na bezbožné, bude
mocná. Ale i nyní každého nevČĜícího, když umírá, ta noc pojímá; nelze, aby se
tam pracovalo. V oné noci hoĜel boháþ a toužil po kapce vody z prstu chudého;
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trpČl, soužil se, vyznával se, ale nepomohlo se mu, i zkoušel prokázat dobro.
Pravil tedy Abrahámovi: Otþe Abraháme, pošli Lazara k mým bratĜím, aĢ jim
Ĝekne, co se zde dČje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.244
Ó, nešĢastníku, když jsi žil, tehdy byl þas pracovat; teć již jsi v noci, v níž nikdo
nemĤže pracovat.
7. Po tČch slovech plivl na zem, udČlal ze sliny bláto, potĜel mu tím blátem
oþi a Ĝekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – což se pĜekládá „Poslaný“. Šel
tam tedy, umyl se, a když se vrátil, vidČl. Protože tyto vČci jsou jasné, pĜejdČme
je.
8. Sousedé a ti, kdo ho dĜíve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu
sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní Ĝíkali: „Není, ale je mu
podobný.“ OtevĜené oþi promČnily tváĜ. On Ĝekl: „Jsem to já.“ Jsou to vdČþná
slova, aby nevdČþnost nebyla odsouzena. ěíkali mu tedy: „Jak to, že teć vidíš?“
On odpovČdČl: „ýlovČk jménem Ježíš udČlal bláto, pomazal mi oþi a Ĝekl: „Jdi
k rybníku Siloe a umyj se.“ Šel jsem tedy, umyl se a vidím. Hle, stal se
zvČstovatelem milosti; hle, hlásá evangelium, vidí a vyznává. Ten slepý
vyznával, ale srdce bezbožných se lámalo, neboĢ nemČli v srdci, co již on mČl ve
tváĜi. Ptali se ho: „Kde je ten, kdo ti otevĜel oþi?“ OdpovČdČl: „To nevím.“
V tČch slovech byl jeho duch už podobný tomu, kdo byl pomazán, ještČ ale
nevidí. Tak vyložme, bratĜi, že ono pomazání mČl toliko v duchu245. Káže, ale
neví, o kom káže.
9. PĜivedli toho bývalého slepce k farizeĤm. Ten den, kdy Ježíš udČlal bláto
a otevĜel mu oþi, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak
nabyl zraku. On jim odpovČdČl: „PĜiložil mi na oþi bláto, umyl jsem se a vidím.“
NČkteĜí farizeové Ĝíkali – ne všichni, ale nČkteĜí; nČkteĜí totiž už byli pomazáni.
Co tedy Ĝíkali ti, kdo ani nevidČli, ani nebyli pomazáni? Ten þlovČk není od Boha,
protože nezachovává sobotu. Spíše ji však zachovával ten, kdo byl bez hĜíchu.
Duchovní sobota totiž znamená nemít hĜích. Nuže, bratĜi, BĤh toto pĜipomíná,
když ustanovuje sobotu: Nesmíte vykonávat žádné služebné dílo.246 Toto jsou
Boží slova, která ustanovují sobotu: Nesmíte vykonávat žádné služebné dílo.
A teć se zeptejte pĜedešlých þtení, co to znamená služebné dílo; a poslyšte Pána:
Každý, kdo páchá hĜích, je otrokem hĜíchu.247 Ale tito ani vidoucí, ani pomazaní,
jak jsem Ĝekl, dbali na sobotu tČlesnČ, duchovnČ ji porušovali. Jiní ale namítali:
„Jak by mohl hĜíšný þlovČk dČlat taková znamení?“ Hle, jsou pomazáni.
A nemohli se dohodnout. Ten den rozdČlil svČtlo od temnot. Znovu se tedy zeptali
toho slepého: „Co ty o nČm Ĝíkáš, když ti otevĜel oþi?“ Co si o nČm myslíš? Co
o nČm míníš? Co o nČm soudíš? Hledali zpĤsob, jak by obvinili þlovČka, aby byl
vylouþen ze synagogy, avšak nalezen Kristem. A on neohroženČ vyjádĜil, co si
myslil. Pravil totiž: „Je to prorok.“ Stále jistČ byl pomazán v srdci, dosud
nevyznává Božího Syna, ale pĜece ani nelže. Sám Pán totiž o sobČ pravil: Nikde
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prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.248
10. Židé však tomu nevČĜili, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali
rodiþe uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy Ĝíkáte, že
se narodil slepý? Jak to, že teć vidí?“ Jeho rodiþe odpovČdČli: „Víme, že je to
náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to pĜijde, že teć vidí, to nevíme, a kdo mu
otevĜel oþi, to my nevíme.“ A Ĝekli: „Zeptejte se jeho. Je dospČlý, aĢ mluví sám
za sebe!“ JistČ, je to náš syn, ale po právu jsme byli nuceni hovoĜit za nemluvnČ,
ponČvadž sám za sebe mluvit nemohl; dávno zaþal mluvit, nyní vidí; poznali
jsme, že byl slepý od narození, víme, že dávno zaþal mluvit, nyní ho vidíme
vidoucího; zeptejte se jeho, abyste se dovČdČli; z þeho nás obviĖujete? To jeho
rodiþe Ĝekli, protože se báli židĤ. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo ho vyzná
jako Mesiáše, byl vylouþen ze synagogy. Už nebylo špatné být vyhnán
ze synagogy. Oni byli vyobcováni, ale Kristus se jich ujal. Proto jeho rodiþe
Ĝekli: „Je dospČlý, zeptejte se jeho.“
11. Zavolali tedy ještČ jednou toho bývalého slepce a Ĝekli mu: „Vzdej Bohu
chválu!“ Co to znamená: Vzdej Bohu chválu? PopĜi, co jsi pĜijal. To jistČ
neznamená vzdát Bohu chválu, ale spíše se Bohu rouhat. Vzdej, praví, Bohu
chválu! My víme, že ten þlovČk je hĜíšník. On však Ĝekl: „Zda je hĜíšník, to nevím,
ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teć vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou
udČlal? Jak ti otevĜel oþi?“ A on již podráždČný zatvrzelostí židĤ a z pozice
slepého, který vidí a nesnese slepé, odpovČdČl jim: „Už jsem vám to Ĝekl, ale jako
byste to neslyšeli. Proþ to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho
uþedníky?“ Co to znamená: Snad i vy, než že já už jím jsem? Nechcete i vy?
Nyní vidím, ale nezávidím.249
12. ZloĜeþili mu a Ĝekli: „Ty jsi jeho uþedník!“ Takové zloĜeþení na nás
a na naše dČti. ZloĜeþení totiž je v tom, pokud prorazíš srdce, ne pokud posuzuješ
slova. My jsme uþedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil BĤh, o tomhle
však nevíme, odkud je. Kéž byste vČdČli, že k Mojžíšovi mluvil BĤh; vČdČli byste
totiž, že skrze Mojžíše byl hlásán BĤh. Máte totiž Pána, který Ĝíká: Kdybyste totiž
vČĜili Mojžíšovi, vČĜili byste i mnČ, neboĢ on psal o mnČ.250 Následujete snad
služebníka, a proti Pánu se stavíte zády? Ale ani služebníka nenásledujete; neboĢ
skrze nČho byste byli k Pánu vedeni.
13. Ten þlovČk jim odpovČdČl: „To je skuteþnČ divné, že vy nevíte, odkud je
– a otevĜel mi oþi. Víme, že hĜíšníky BĤh neslyší, ale vyslyší toho, kdo je zbožný
a plní jeho vĤli.“ Až dosud hovoĜí pomazaný. VždyĢ i hĜíšníky vyslyší BĤh.
Kdyby totiž BĤh hĜíšníky nevyslyšel, nadarmo by onen celník Ĝekl, když klopil
oþi k zemi a bil se v prsa: Pane, buć milostiv mnČ hĜíšnému!251 A toto vyznání si
zasloužilo ospravedlnČní, stejnČ jako tento slepý osvícení. Od vČkĤ nebylo
slýcháno, že by nČkdo otevĜel oþi slepému od narození. Kdyby tento þlovČk nebyl
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od Boha, nic by nedokázal. UpĜímnČ, neohroženČ, pravdivČ. Toto totiž, co uþinil
Pán, od koho se stalo, ne-li od Boha? Nebo jak by takové vČci uþinili uþedníci,
pokud by v nich Pán nepĜebýval?
14. ěekli mu: „V hĜíších ses celý narodil.“ Co to znamená: celý? S oþima
zavĜenýma. Ale kdo otevĜel oþi, uzdravil jej celého; kdo dal tváĜi osvícení, ten dá
vzkĜíšení na pravici.252 „V hĜíších ses celý narodil – a ty nás chceš pouþovat?“
A vyhnali ho. Sami ho þinili uþitelem, sami se ho tolikrát dotazovali, aby se
pouþili, a nevdČþní pohrdli tím, kdo je uþil.
15. Ale co jsem Ĝekl již dĜíve, bratĜi, oni ho vyhánČjí, Pán jej pĜijímá; a tak,
protože byl vyhnán, stal se navíc kĜesĢanem. Ježíš se dovČdČl, že ho vyhnali;
vyhledal ho a Ĝekl mu: „VČĜíš v Syna Božího?“253 PrávČ umývá tváĜ srdce.
OdpovČdČl, coby ještČ dosud pomazaný: „A kdo je to, pane, abych v nČho
uvČĜil?“ Ježíš mu Ĝekl: „VidČl jsi ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ Tamten
(Kristus) byl poslán, tento si umývá tváĜ v Siloe, což znamená Poslaný. KoneþnČ
již s umytou tváĜí srdce a s oþištČným svČdomím, když ho poznává už nejen jako
syna þlovČka, jak pĜedtím vČĜil, ale již jako Božího Syna, který pĜijal tČlo, praví:
VČĜím, Pane. To je málo, (Ĝíci): VČĜím; chceš vidČt, v koho vČĜí? A padl pĜed ním
na kolena.
16. Ježíš mu Ĝekl. PrávČ to je ten den, který rozdČluje svČtlo od temnot.
PĜišel jsem na tento svČt soudit: aby ti, kdo nevidí, vidČli; a kdo vidí, oslepli. Co
to znamená, Pane? Unaveným jsi položil vážnou otázku; ale probuć naše síly,
abychom dokázali porozumČt tomu, co jsi Ĝekl. PĜišel jsi, aby ti, kdo nevidí,
uvidČli; a to právem, neboĢ jsi svČtlo; a to právem, neboĢ jsi dnem; a to právem,
neboĢ vysvobozuješ z temnot; toto každá duše uznává, tomu každá rozumí. Co
znamená to, co následuje: A kdo vidí, oslepli? KvĤli tomu, že jsi pĜišel, oslepnou
ti, kdo vidČli? Slyš, co následuje a snad porozumíš.
17. Byli tedy rozþileni tČmito slovy nČkteĜí farizeové a Ĝekli mu: „Jsme
snad i my slepí?“ Slyš nyní to, co je popuzovalo: A kdo vidí, oslepli. Ježíš jim
odpovČdČl: „Kdybyste byli slepými, nemČli byste hĜích.“ Aþkoli i sama slepota je
hĜích. Kdybyste byli slepí, to znamená, pokud byste zpozorovali, že jste slepí,
pokud byste pĜiznali, že jste slepí a bČželi k lékaĜi; kdybyste tedy takto byli
slepými, nemČli byste hĜích, protože já jsem pĜišel zbavit hĜíchu. Vy však nyní
Ĝíkáte: „Vidíme.“ Proto váš hĜích trvá. Proþ? Protože, když Ĝíkáte: Vidíme,
nehledáte lékaĜe a ve své slepotČ zĤstáváte. Toto pak je to, þemu jsme pĜed chvílí
neporozumČli, jak pravil: PĜišel jsem, aby ti kdo nevidí, vidČli; co znamená: aby
ti, kdo nevidí, vidČli? Kdo o sobČ vyznávají, že nevidí, ale hledají lékaĜe, aby
vidČli. A kdo vidí, aby oslepli; co znamená: kdo vidí, aby oslepli? Kdo si myslí,
že vidí, ale nehledají lékaĜe a ve své slepotČ setrvávají. A tedy toto rozlišení
nazval soudem, když pravil: PĜišel jsem na tento svČt soudit, þímž rozlišuje
pĜípad vČĜících a vyznávajících od pyšných, kteĜí si myslí, že vidí, a tím jsou
vážnČji zaslepeni; tak jako mu Ĝekl hĜíšník, jenž vyznává a hledá lékaĜe: Bože,
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zjednej mi právo a ujmi se mé pĜe proti bezbožnému lidu;254 to jest tČch, kdo
Ĝíkají: Vidíme, a jejichž hĜích trvá. Avšak nepĜinesl do svČta ještČ ten soud,
kterým bude soudit na konci vČkĤ živé i mrtvé. S ohledem na nČj totiž Ĝekl: Já
neposuzuji nikoho;255 protože nejprve pĜišel, ne aby svČt odsoudil, ale aby svČt
byl skrze nČho spasen.256
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TRACTATUS XLIX.
Od místa, kde se þte: Byl jeden nemocný, Lazar; až k tomuto: Odešel
do kraje blízko pouštČ, do mČsta zvaného Efraim, a tam pobýval s uþedníky.
(Kap. XI, 1-54.)
1. Mezi všemi zázraky, které náš Pán Ježíš Kristus uþinil, se káže
pĜedevším
o LazarovČ vzkĜíšení. Avšak zamČĜíme-li pozornost na toho, kdo to uþinil,
musíme být spíše potČšeni než udiveni. ýlovČka vzkĜísil ten, kdo þlovČka také
stvoĜil; on sám je totiž Jediný (Syn) Otce, skrze nČhož, jak víte, všechno bylo
stvoĜeno.257 Proto, pokud bylo skrze nČj všechno stvoĜeno, co je divného na tom,
byl-li skrze nČj vzkĜíšen jeden, když se dennČ skrze nČj rodí takové množství
(lidí)? Více znamená lidi tvoĜit než kĜísit. PĜesto ráþil i tvoĜit i kĜísit: všechny
tvoĜit, nČkteré kĜísit. NeboĢ i když Pán Ježíš uþinil mnoho takových vČcí, nebyly
všechny zapsány; stejnČ jako sám svatý evangelista Jan dosvČdþuje, že Kristus
Pán Ĝekl i uþinil mnohé vČci, které nebyly zapsány;258 avšak k zapsání byly
vybrány ty, které se jevily, že postaþí pro spásu vČĜících. Slyšel jsi totiž, že Pán
Ježíš vzkĜísil mrtvého; tobČ postaþí vČdČt, že kdyby chtČl, vzkĜísil by všechny
mrtvé. A právČ toto si ponechal na konec vČkĤ. NeboĢ pĜichází hodina, jak Ĝíká
ten, o nČmž jste slyšeli, nevelikým zázrakem vzkĜísil z mrtvých (þlovČka)
po þtyĜech dnech v hrobČ, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou.
VzkĜísil zapáchajícího, ale pĜesto až dosud byl v zapáchající mrtvole tvar údĤ; on
v poslední den jedním zvoláním pĜemČní popel opČt v tČlo. Ale bylo tĜeba, aby
nyní uþinil nČjaké (skutky), jimiž by nám byla dána znamení jeho síly, abychom
v nČj uvČĜili a pĜipravili se k onomu vzkĜíšení, které bude k životu, ne
k odsouzení. PrávČ proto praví: PĜichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší
jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkĜíšeni k životu, kdo páchali
zlo, budou vzkĜíšeni k odsouzení.259
2. NicménČ v evangeliu þteme o tĜech mrtvých, které Pán vzkĜísil, a asi ne
nadarmo. NeboĢ skutky PánČ nejsou pouhými skutky, ale jsou znameními.260
Pokud jsou tedy znameními, kromČ toho, že jsou podivuhodné, jistČ nČco
oznaþují; objevit význam tČchto skutkĤ je o nČco nároþnČjší než o nich þíst nebo
poslouchat. Když se þetlo v evangeliu o tom, jak byl Lazar oživen, poslouchali
jsme s podivem, jako by nám byla pĜed oþi postavena podívaná na veliký zázrak.
ZamČĜíme-li pozornost na zázraþnČjší Kristovy skutky, každý, kdo vČĜí, opČt
vstane; zamČĜíme-li všichni pozornost a porozumíme, že jsou bídnČjší smrti, že
každý, kdo hĜeší, umírá. Ale každý þlovČk se bojí smrti tČla, málokdo však smrti
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duše. O tČlesnou smrt, která bez pochyb nČkdy pĜijde, se starají všichni, aby
nepĜišla; to je zdroj jejich lopoty. ýlovČk smrtelný usiluje, aby neumĜel, a þlovČk,
který má žít navČky, se nesnaží, aby nehĜešil. A když usiluje, aby neumĜel,
usiluje o to bezpĜedmČtnČ; þiní to totiž, aby smrt ještČ oddálil, ne aby jí unikl;
ovšem nechce-li hĜešit, nebude se namáhat a bude žít navČky. Ó, kéž bychom
dokázali lidi povzbudit a zároveĖ s nimi být povzbuzeni k tomu, abychom byli
takovými milovníky života trvalého, jako jsou lidé milovníky života pomíjivého!
Co þlovČk neuþiní, když se ocitne v nebezpeþí smrti! Když meþ strmČl nad jejich
krky, vzdali se lidé þehokoli, jen aby se zachránili a pĜežili. Kdo se hned nevzdal,
aby nebyl usmrcen? A asi po vzdání se stejnČ byl usmrcen. Kdo by poté nechtČl
pĜijít o to, co slouží k životu, jen aby pĜežil, a zvolil by radČji nuzný život než
rychlou smrt? Komu bylo Ĝeþeno: Plav, abys nezemĜel; a on váhal? Komu bylo
Ĝeþeno: Pracuj, abys nezemĜel; a zĤstal lenošit? Abychom žili navČky, BĤh
pĜikazuje snadné vČci, ale bráníme se poslouchat. BĤh ti neĜíká: Zbav se toho, co
máš, abys žil nakrátko ve starostech a lopotČ; ale: Dej chudým z toho, co máš,
abys žil v bezpeþí bez námahy. DČlají nám výþitky milovníci þasného života,
který oni nemají, ani když chtČjí, ani na jak dlouhou dobu chtČjí; a my si naproti
tomu nic nevyþítáme, tak leniví, tak neteþní k získání se vČþného života, který
budeme mít, budeme-li chtít, a když ho budeme mít, neztratíme ho; avšak tuto
smrt, jíž se bojíme, tĜebaže ji nechceme, mít budeme.
3. Jestliže tedy Pán svou velikou milostí a svým velikým milosrdenstvím
kĜísí duše, abychom neumĜeli navČky, správnČ rozumíme, že ti tĜi mrtví, které
vzkĜísil tČlesnČ, nČco oznaþují a znázorĖují o vzkĜíšení duší, které se dČje skrze
víru: vzkĜísil dceru pĜedstaveného synagogy, která dosud ležela v domČ;261
vzkĜísil mladého syna vdovy, který byl vynášen za brány mČsta;262 vzkĜísil
Lazara, již þtyĜi dny pochovaného. AĢ se každý zamyslí nad svou duší; hĜeší-li,
umírá; hĜích je smrtí duše. Ale nČkdy se hĜeší v mysli. MČl jsi zálibu ve zlém,
souhlasil jsi, zhĜešil jsi; a ten souhlas tČ zahubil; ale smrt je uvnitĜ, neboĢ zlé
uvažování ještČ nevešlo do skutku. Pán, aby oznaþil, že takovou duši vzkĜísí,
vzkĜísil onu dívku, která dosud nebyla vynesena ven, ale ležela mrtvá v domČ,
jako by se skrýval hĜích. Avšak pokud jsi nejen pĜivolil zlé zálibČ, ale dokonce
jsi sám zlo uþinil, jako bys mrtvého vynesl za bránu; již jsi venku a mrtvý jsi byl
vynesen. A pĜece i jeho Pán vzkĜísil a navrátil jeho ovdovČlé matce. Pokud jsi
zhĜešil, lituj! A Pán tČ vzkĜísí a navrátí církvi, tvé matce. TĜetí mrtvý je Lazar. Je
to hrozný druh smrti, nazývá se návyk ke zlému. Jiné je totiž zhĜešit, jiné je þinit
hĜešení návykem. Kdo zhĜeší a hned se napravuje, brzy se vrací k životu; neboĢ
dosud není zapleten návykem, není pochovaný. Kdo si však navykl hĜešit, je
pochovaný a správnČ se o nČm Ĝíká: zapáchá; zaþíná totiž mít tu nejhorší povČst,
jakoby šeredný puch. Takoví jsou všichni, kdo si navykli zloþinnosti, kdo jsou
zvrácených mravĤ. ěíkáš mu: NedČlej to. Kdy tČ vyslechne ten, koho zemČ tak
zadržuje a hnilobou je rozkládán a spoustou návykĤ je zatížen? A pĜece Kristova
moc nebyla nedostaþující k tomuto vzkĜíšení. Známe a vidČli jsme, dennČ vidíme
lidi, kteĜí zmČnili nejhorší návyky, že žijí lépe než ti, kdo jim je vyþítají. ZloĜeþil
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jsi þlovČku; hle, sama sestra Lazarova (je-li to sama ta, která pomazala olejem
nohy PánČ a otĜela je svými vlasy, když je smáþela slzami) byla lépe vzkĜíšena
než její bratr: ona byla osvobozena od spousty zlých návykĤ. Byla to totiž
proslulá hĜíšnice; a o ní bylo Ĝeþeno: Muselo jí být odpuštČno mnoho hĜíchĤ, když
mnČ nyní prokazuje tolik lásky.263 Vidíme mnohé, známe mnohé; nikdo aĢ si
nezoufá, nikdo aĢ na sebe nespoléhá. A je špatné zoufat si i spoléhat se na sebe.
Tak si nezoufej a hleć si zvolit toho, na koho se máš spolehnout.
4. Tedy Pán vzkĜísil také Lazara. Slyšeli jste, co bylo zaþ Lazarovo
vzkĜíšení, tj., co oznaþuje. A tak již þtČme; a protože v tomto þtení je mnohé
jasné, nežádejme si rozbor v jednotlivostech, abychom pojednali o nezbytném.
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, jeho sestry Marie a Marty.
V pĜedchozím þtení jste si pĜipomenuli, že Pán unikl z rukou tČch, kdo jej chtČli
kamenovat a odešel za Jordán, kde kĜtil Jan.264 Když tam Pán pobýval,
onemocnČl Lazar v Betánii, což byla vesnice blízko Jeruzaléma.
5. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utĜela mu nohy svými
vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k nČmu se vzkazem.
Již víme, kam poslaly – (na místo) kde byl Pán, protože byl pryþ, totiž za Jordán.
Poslaly k Pánu a vzkázaly, že jejich bratr onemocnČl, aby, pokud by mohl, pĜišel
a zbavil jej nemoci. On odkládal uzdravení, aby mohl vzkĜísit. Co tedy vzkázaly
jeho sestry? Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen. NeĜekly: PĜijć; tomu totiž,
který miluje, staþilo pouze oznámit. Neodvažovaly se Ĝíci: PĜijć a uzdrav;
neodvažovaly se Ĝíci: tam rozkaž, a zde se stane. Byla-li pochválena víra onoho
setníka, proþ ne i tyto (sestry)? On pĜece pravil: Pane, nezasloužím si, abys vešel
do mého domu. Ale Ĝekni jen slovo, a mĤj služebník bude uzdraven.265 Nic
z tohoto tyto (sestry) neĜekly, než pouze: Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.
Staþí, abys to vČdČl; nemiluješ totiž a zoufáš si. Ale nČkdo Ĝíká: Jak mohl být
v Lazarovi znázornČn hĜíšník a pĜitom jej Pán tak miloval? AĢ poslechne, co Ĝíká:
NepĜišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hĜíšníky.266 Kdyby totiž BĤh
nemiloval hĜíšníky, z nebe na zemi by nesestoupil.
6. Když to Ježíš uslyšel, Ĝekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávČ Boží, aby
jí byl oslaven Boží Syn.“ Takové jeho oslavování jemu nic nepĜidalo, ale nám
prospČlo. Proto pravil toto: Není k smrti, neboĢ ani ta smrt nebyla k smrti, ale
spíše k zázraku, pro který by lidé uvČĜili v Krista a vyhnuli se skuteþné smrti.
DobĜe se podívejte, jak jakoby nepĜímo Pán o sobČ Ĝekl, že je BĤh, kvĤli
nČkterým, kteĜí popírají, že Syn je BĤh.267 NeboĢ jsou bludaĜi, kdo toto popírají,
že Syn Boží je BĤh. Hle, aĢ slyší: To není nemoc, praví, k smrti, ale k slávČ Boží.
K jaké slávČ? A jakého Boha? Slyš to, co následuje: Aby jí byl oslaven Boží Syn.
Tedy to není nemoc, praví, k smrti, ale k slávČ Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.
Skrze co? Skrze onu slabost.
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7. Ježíš mČl rád Martu a její sestru Marii i Lazara. On nemocný, ony
zarmoucené, všichni milovaní; ale mČl je rád i Uzdravitel nemocných, ba
dokonce Buditel mrtvých a TČšitel zarmoucených. Když tedy uslyšel, že je
nemocen, zĤstal ještČ dva dni v místČ, kde byl. Vzkázaly mu tedy, on tam zĤstal;
tak ubČhla doba, až se naplnily þtyĜi dny. Nikoli nadarmo, to spíše snad, ba urþitČ
proto, aby i sám poþet dní naznaþoval nČjaké tajemství. Potom teprve znovu Ĝekl
svým uþedníkĤm: „Pojćme do Judska,“ kde byl málem ukamenován ten, kdo,
zdá se, kvĤli tomu odtud odcházel, aby nebyl ukamenován. Odešel totiž jako
þlovČk; ale pĜi návratu jako ten, kdo nedbá na slabost, ukázal sílu. Pojćme, praví,
do Judska.
8. Pohlećte, jak byli uþedníci ustrašeni poté, co toto Ĝekl. Uþedníci mu
Ĝekli: „MistĜe, nedávno tČ chtČli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš
odpovČdČl: „Nemá den dvanáct hodin?“ Co znamená tato odpovČć? Oni Ĝekli:
Nedávno tČ chtČli židé ukamenovat – a zas tam jdeš, aby tČ ukamenovali? Pán
na to: Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí
svČtlo tohoto svČta. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v nČm není svČtlo.
Zajisté mluvil o dni, ale v našem porozumČní jako by ještČ stále byla noc.
Vzývejme den, aby zapudil noc a (svým) svČtlem osvítil srdce. Co totiž Pán chtČl
Ĝíci? Nakolik se mi to zdá vhodné, nakolik z této vČty prosvítá výška i hloubka,
chce vyvrátit jejich pochybnost a nevČru. ChtČli totiž dát Pánu radu, aby
nezemĜel, zatímco on pĜišel zemĜít, aby oni sami nezemĜeli. Tak i na nČjakém
jiném místČ svatý Petr milující Pána, když ještČ úplnČ nepochopil, proþ pĜišel, bál
se, aby nezemĜel a znelíbil se životu, tj. samému Pánu; neboĢ když naznaþil
uþedníkĤm, že bude v JeruzalémČ od židĤ umuþen, odpovČdČl Petr za ostatní
a pravil: BĤh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane! Naþež Pán Ĝíká: Jdi mi z oþí,
satane, neboĢ nemáš na mysli vČci božské, ale lidské! A krátce pĜedtím, když
vyznává, že je Syn Boží, zasloužil si chválu; uslyšel totiž: Blahoslavený jsi,
Šimone, synu JonášĤv, protože ti to nezjevilo tČlo a krev, ale mĤj nebeský Otec.268
Ten, jemuž Ĝekl: Blahoslavený jsi, tomu Ĝíká: Jdi mi z oþí, satane, neboĢ
blahoslavený nebyl sám od sebe. Ale odkud? Protože ti to nezjevilo tČlo a krev,
ale mĤj nebeský Otec. Hle, odkud jsi blahoslavený, ne ze svého, ale z mého. Ne
proto, že já jsem Otec, ale že všechno, co má Otec, je moje.269 Pokud je
blahoslavený kvĤli tomu, co je ze samého Pána, satan od þeho? Tehdy to Ĝekl;
neboĢ udal dĤvod blahoslavení, jak Ĝekl: Nezjevilo ti to tČlo a krev, ale mĤj
nebeský Otec; toto je dĤvod tvého blahoslavení. Že jsem však Ĝekl: Jdi mi z oþí,
satane, slyš také o dĤvodu této vČci: Nemáš na mysli vČci božské, ale lidské.
Proto aĢ se nikdo neklame: ze svého je satanem, z Božího je blahoslavený. Co
totiž znamená „ze svého“, ne-li ze svého hĜíchu? Vezmi hĜích – co zĤstane tvé?
Spravedlnost, praví, je z mého. Co totiž máš, co bys nedostal?270 Proto když
chtČli lidé dávat radu Bohu, uþedníci uþiteli, služebníci Pánu, nemocní lékaĜi,
pokáral je a pravil: Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne.
Mne následujte, nechcete-li klopýtat; nechtČjte mi dávat radu vy, kteĜí ode mne
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máte radu pĜijmout. ýeho se tedy týká: Nemá den dvanáct hodin? NeboĢ aby
ukázal, že on je den, vyvolil dvanáct uþedníkĤ. Pokud já jsem, praví, den a vy
hodiny, dávají snad hodiny dni radu? Hodiny následují den, nikoli den hodiny.
Pokud tedy oni byli hodinami, co tam dČlá Jidáš? Nebyl i on mezi dvanácti
hodinami? Pokud byl hodinou, osvČcoval; pokud osvČcoval, jak to, že vydal den
na smrt? Ale Pán v tom slovČ (nehovoĜil) o samém Jidáši, ale pĜedvídal jeho
nástupce. Když totiž odpadl Jidáš, nastoupil za nČj MatČj a poþet dvanácti se
zachoval.271 Proto ne nadarmo Pán vyvolil dvanáct uþedníkĤ, ale protože je sám
duchovním dnem. AĢ tedy hodiny následují den, aĢ hodiny zvČstují den, aĢ
hodiny ode dne jsou osvČcovány, aĢ jsou hodiny ode dne ozaĜovány a skrze
zvČstování hodin aĢ svČt uvČĜí v den. Tedy toto pravil v krátkosti: Mne
následujte, nechcete-li klopýtat.
9. Po tČch slovech ještČ dodal: „Náš pĜítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho
probudil ze spánku.“ ěekl pravdu. Pro sestry zemĜel, pro Pána spal. ZemĜel
pro lidi, kteĜí ho nemohli vzkĜísit; neboĢ Pán ho tak snadno probudil z hrobu,
jako ani ty neprobudíš spícího z lĤžka. Tedy v ohledu na svou moc hovoĜil
o spícím; neboĢ i jiní mrtví jsou þasto nazváni v Písmech „spící“, jak apoštol
Ĝíká: Nechceme vás, bratĜi, nechat v nevČdomosti o tČch, kteĜí už zesnuli, abyste
nebyli zarmoucení jako ostatní, kdo nemají nadČji.272 Proto i on je pojmenoval
jako „spící“, protože pĜedpovídal, že budou vzkĜíšeni. Spí tedy každý mrtvý,
i dobrý i špatný. Ale právČ jako záleží tČm, kdo dennČ usínají a probouzejí se,
na tom, co každý vidí ve snech – jedni prožívají pĜíjemné sny, jiní trýznČní,
proto, takže se ten, kdo bdí, bojí usnout, aby se k tomu opČt nevrátil – tak každý
þlovČk usíná ve svém stavu i probouzí se ve svém stavu. A záleží na tom, jakou
stráží je kdo pĜijat, aby byl poté pĜiveden k soudu. NeboĢ i vČzení se hlídky
pĜidČlují podle druhu pĜípadĤ; úĜedníci jsou sjednáni pro ochranu jednČch,
pĜi pĜátelské a jemné práci a ve vČci obþanské; jiní jsou pĜedáni správcĤm273;
další jsou posláni do žaláĜe; a v samotném žaláĜi nejsou všichni, ale z dĤvodu
vážnČjších pĜípadĤ jsou nastrkáni do nejhlubších (þástí) žaláĜe. Proto, jako
jsou odlišné stráže pĜi výkonu úĜadu, tak jsou odlišné stráže mrtvých i odlišné
druhy vzkĜíšených. Byl pĜijat chudý, byl pĜijat bohatý; ale jeden
do Abrahámova náruþí; jeden tam, kde žíznil a nenašel kapku vody.274
10. A tak všechny duše mají, abych pĜi této pĜíležitosti pouþil vaši lásku,
všechny duše mají, když opustí svČt, své odlišné pĜijetí. Dobré mají radost, zlé
muka. Ale až vskutku nastane vzkĜíšení, i radost dobrých se rozhojní, i muka
zlých budou tvrdší, když s tČlem budou trýznČni. Svatí patriarchové, proroci,
apoštolové, muþedníci, dobĜí vČĜící byli pĜijati v pokoji; pĜesto všichni až
na závČr pĜijmou to, co BĤh pĜislíbil: jim bylo totiž pĜislíbeno také vzkĜíšení tČla,
zniþení smrti, vČþný život s andČly. Toto všichni zároveĖ pĜijmeme; neboĢ
odpoþinutí, jež je dáváno záhy po smrti, každý pĜijme tehdy, až umĜe, bude-li
271

Srov. Sk 1,26.
1 Sol 4,13.
273
„Optiones jsou ti, kdo spravují rĤzné úĜady; mohou to být správci dílny, úĜadu þi žaláĜe – o tČchto
posledních je zde Ĝeþ […].“ Corpus Christianorum, Series Latina 36, VIII, s. 425, pozn. 1.
274
Srov. Lk 16,22-24.
272

61

toho hoden.275 Jako první je pĜijmou patriarchové; pohlećte, jak dlouho
odpoþívají; pozdČji proroci, hned nato apoštolové, pak svatí muþedníci a dobĜí
vČĜící všech dní. A jedni v tomto odpoþinutí už jsou dlouho, jiní ne tak dlouho,
další nemnoho let a zase jiní až po delším þase. Až však procitnou z tohoto
spánku, všichni zároveĖ pĜijmou, co bylo pĜislíbeno.
11. Náš pĜítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil. Uþedníci mu Ĝekli
– jak rozumČli, tak odpovČdČli: Pane, jestliže spí, uzdraví se. Spánek nemocných
totiž bývá známkou zdraví. Ježíš však mluvil o jeho smrti, oni ale mysleli, že
mluví o usnutí ve spánku. Tehdy jim Ježíš Ĝekl otevĜenČ. NepĜímo totiž Ĝekl: spí;
pravil proto otevĜenČ: Lazar umĜel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvĤli vám,
abyste uvČĜili. A vím, že umĜel, a já jsem tam nebyl; bylo totiž vzkázáno, že je
nemocný, nikoli mrtvý. Ale co mohlo zĤstat skryto tomu, kdo stvoĜil a do jehož
rukou duše zemĜelého odešla? Pravil toto: A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvĤli
vám, abyste uvČĜili, abyste se již zaþali divit, že Pán mohl Ĝíci, že je mrtev, což
ani nevidČl ani o tom neslyšel. JistČ zde musíme pĜipomenout, že víra jeho
uþedníkĤ, kteĜí v nČj již uvČĜili, byla až dosud postavena na zázracích; ne aby ta,
která nebyla, zaþala existovat, ale aby ta, která již zaþala existovat, rostla; i když
užil takového slova, jako by teprve zaþínali vČĜit. Nepravil totiž: Jsem rád kvĤli
vám, aby se vaše víra zvČtšovala nebo upevĖovala; ale pravil: abyste uvČĜili.
Tomu se musí rozumČt: abyste více a pevnČji uvČĜili.
12. „Ale pojćme k nČmu!“ Tomáš – Ĝeþený Blíženec – vyzval ostatní
uþedníky: „Pojćme i my, aĢ zemĜeme s ním!“ Když Ježíš pĜišel, shledal, že Lazar
je už þtyĜi dny v hrobČ. O þtyĜech dnech lze toho zajisté Ĝíci mnoho, jako se tomu
má s temnými místy Písma, která pro odlišnost tČch, kdo jim rozumČjí, vyjevují
mnohé smysly. ěeknČme i my, co se nám zdá, že oznaþuje ten, kdo byl po þtyĜi
dny mrtvý. Jak jsme totiž v onom slepém rozpoznali jaksi lidský rod, tak asi
i v tomto mrtvém mnoho vyrozumíme; jedna skuteþnost totiž mĤže být oznaþena
rĤznými zpĤsoby. Když se narodí þlovČk, už se narodí se smrtí, neboĢ pĜebírá
hĜích od Adama. Proto apoštol Ĝíká: Skrze jednoho þlovČka pĜišel na tento svČt
hĜích a skrze hĜích smrt, a tak smrt pĜešla na všechny lidi, protože všichni
zhĜešili.276 Hle, máš zde jeden den smrti, který pĜenáší þlovČk ze smrti na
potomstvo. Poté roste, zaþíná se blížit k rozumným létĤm, aby rozumČl
pĜirozenému zákonu, který mají všichni vepsán do srdce: To, co nechceš, aby ti
bylo þinČno, ani ty neþiĖ druhým.277 Cožpak to, co se lze na tČchto stránkách
nauþit, není jaksi þteno i v samotné pĜirozenosti? Chceš trpČt krádež? JistČ
nechceš. Hle, zákon v tvém srdci: Co nechceš trpČt, nechtČj þinit. A ten zákon
lidé pĜekraþuji: hle, druhý den smrti. Byl dán dokonce božský zákon skrze
Božího služebníka Mojžíše; bylo tam Ĝeþeno: Nezabiješ; nezcizoložíš; nevydáš
kĜivého svČdectví; cti otce i matku; nebudeš dychtit po niþem, co patĜí tvému
bližnímu; nebudeš dychtit po ženČ svého bližního.278 Hle, zákon byl napsán
a opovrhuje se jím; hle, tĜetí den smrti. Co zbývá? PĜichází také evangelium,
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hlásá se nebeské království, všude je ohlašován Kristus, hrozí peklem, pĜislibuje
vČþný život, ale pohrdá se jím. Lidé pĜekraþují evangelium: hle, þtvrtý den smrti.
Právem již zapáchá. Cožpak vĤþi tČmto se musí popírat milosrdenství? Nikoli.
Pán se neopomene pĜiblížit ani k takovým, aby je probudil.
13. K MartČ a Marii pĜišlo mnoho židĤ, aby je potČšili (v žalu) nad bratrem.
Když Marta uslyšela, že Ježíš pĜichází, chvátala mu naproti. Marie zĤstala
v domČ. Marta Ĝekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, mĤj bratr by byl neumĜel.
Ale vím i teć, že aĢ bys žádal Boha o cokoli, BĤh ti to dá. NeĜekla: Ale i tak tČ
prosím, abys vzkĜísil mého bratra. VždyĢ odkud vČdČla, bude-li užiteþné
pro jejího bratra, aby byl vzkĜíšen? Jen tolik Ĝekla: Vím, že mĤžeš, a chceš-li,
uþiníš; zda bys to mČl uþinit, to je vČc tvého úsudku, nikoli mého oþekávání. Ale
vím
i teć, že aĢ bys žádal Boha o cokoli, BĤh ti to dá.
14. Ježíš jí Ĝekl: „TvĤj bratr vstane.“ To bylo dvojznaþné. Nepravil totiž:
Nyní vzkĜísím tvého bratra; ale: „TvĤj bratr vstane.“ Marta mu odpovČdČla:
„Vím, že vstane pĜi vzkĜíšení v poslední den.“ Oním vzkĜíšením jsem si jistá,
tímto však si jistá nejsem. Ježíš jí Ĝekl: „Já jsem vzkĜíšení.“ ěíkáš: MĤj bratr
vstane pĜi vzkĜíšení v poslední den; to je pravda! Ale skrze koho jednou
povstane, mĤže i nyní, neboĢ: Já jsem, praví, vzkĜíšení a život. Slyšte, bratĜi,
slyšte to, co Ĝíká. JistČ bylo veškeré oþekávání okolostojících, že obživne Lazar,
jenž byl po þtyĜi dny mrtev; poslyšme a povstaĖme. Jak mnozí jsou mezi tímto
lidem, které svírá tíha návykĤ! Snad mne slyší nČkteĜí, jimž je Ĝeþeno: Neopíjejte
se vínem, vede to jen k výstĜednostem;279 Ĝíkají: NemĤžeme! Snad mČ slyší
nČkteĜí neþistí, poskvrnČní nevázanostmi a nemravnostmi, jimž je Ĝeþeno:
NeþiĖte to, abyste nezahynuli; a odpovídají: NemĤžeme se vzdát svého návyku.
Ó, Pane, tyto opČt probuć. Já jsem, praví, vzkĜíšení a život. Proto vzkĜíšení,
neboĢ život.
15. Kdo vČĜí ve mne, i když umĜel, bude žít, a žádný, kdo žije a vČĜí ve mne,
neumĜe navČky. Co to znamená? Kdo vČĜí ve mne, i když umĜel, bude žít, jako
Lazar umĜel, bude žít; neboĢ on není Bohem mrtvých, ale živých. O dávno
zemĜelých otcích, to je o Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, dal židĤm takovou
odpovČć: Já jsem BĤh AbrahámĤv, IzákĤv a JakubĤv. On není Bohem mrtvých,
ale živých: neboĢ všichni žijí pro nČho.280 VČĜ tedy; a i kdybys umĜel, budeš žít;
ovšem pokud nevČĜíš, i když žiješ, jsi mrtvý. DosvČdþme i to, že pokud nevČĜíš,
tĜebaže žiješ, jsi mrtvý. Tomu, kdo otálel, aby ho následoval a Ĝíkal: Dovol mi,
abych napĜed šel a pochoval svého otce, tomu odpovČdČl: Nech, aĢ mrtví
pochovávají své mrtvé, ty pojć, následuj mČ.281 Byl tam mrtvý k pochování, byli
tam i mrtví, kteĜí se pĜipravovali mrtvého pochovat; on mrtvý v tČle, oni v duši.
Odkud se bere smrt v duši? Když není víra. Odkud se bere smrt v tČle? Když není
duše. Proto duší tvého života je víra.282 Kdo vČĜí ve mne, praví, i když umĜel
v tČle, bude žít v duši, dokud i nevstane tČlo, které už nikdy nezemĜe. Toto
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znamená: Kdo vČĜí ve mne, i když umĜel v þase kvĤli smrti tČla, neumĜe navČky
kvĤli životu ducha a nesmrtelnému vzkĜíšení. Toto znamená to, co pravil:
„A žádný, kdo žije a vČĜí ve mne, neumĜe navČky. VČĜíš tomu?“ OdpovČdČla mu:
„Ano, Pane, vČĜím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který pĜišel na svČt.“ Když jsem
tomuto uvČĜila, uvČĜila jsem, že ty jsi vzkĜíšení, uvČĜila jsem, že ty jsi život;
uvČĜila jsem, že kdo vČĜí v tebe, i když umĜel, bude žít; a kdo žije a vČĜí v tebe,
neumĜe navČky.
16. Po tČch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii v tichosti283 a Ĝekla
jí: „Mistr je tu a volá tČ.“ Je tĜeba si všimnout, jak se ticho vyjádĜilo v utajení
hlasu. NeboĢ jakým zpĤsobem byla potichu ta, která zároveĖ Ĝekla: Mistr je tu
a volá tČ? Je tĜeba si všimnout také toho, že evangelista neĜekl, kde, kdy þi jak
Pán zavolal Marii, aby se to spíše vyrozumČlo ze slov Marty a zachovala se
struþnost pĜi vypravování.
17. Jak to uslyšela, rychle vstala a šla k nČmu. Ježíš totiž dosud nedošel
do vesnice, ale byl ještČ na tom místČ, kam mu Marta pĜišla naproti. Když uvidČli
židé, kteĜí byli u Marie v domČ a tČšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; Ĝíkali
si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Proþ to bylo pro evangelistu dĤležité
vypravovat? Abychom uvidČli to, co zpĤsobilo, že tam byli mnozí, když byl
Lazar vzkĜíšen. Když si totiž židé mysleli, že utíká, aby pro svou bolest hledala
útČchu v slzách, následovali ji, aby tak veliký zázrak vzkĜíšení mrtvého
po þtyĜech dnech našel mnohé svČdky.
18. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uvidČla ho, klesla mu k nohám
a Ĝekla mu: „Pane, kdybys tu byl, mĤj bratr by byl neumĜel.“ Když Ježíš vidČl,
jak pláþe ona a jak pláþou i židé, kteĜí pĜišli zároveĖ s ní, v duchu byl hluboce
dojat, zachvČl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Nevím, co nám naznaþil
tím, že byl v duchu hluboce dojat a že se zachvČl. Kdo by jím totiž mohl zachvČt,
než on sám sebou? Proto, bratĜi moji, nejprve zamČĜte pozornost na jeho moc
a teprve hledejte význam. Ty, aþ nechceš, zachvČješ se; Kristus se zachvČl,
protože chtČl. Ježíš hladovČl, to je pravda, ale protože chtČl; Ježíš usnul, to je
pravda, ale protože chtČl; Ježíš zesmutnČl, to je pravda, ale protože chtČl; Ježíš
zemĜel, to je pravda, ale protože chtČl; v jeho moci bylo, tak þi tak být dojat,
nebo nebýt dojat. Slovo totiž pĜijalo duši i tČlo, celou lidskou pĜirozenost
spojenou v jednotČ osoby. VždyĢ i apoštolova duše byla osvícena Slovem,
Petrova duše byla osvícena Slovem, Pavlova duše i duše ostatních apoštolĤ
a svatých prorokĤ byly osvíceny Slovem; ale o žádné nebylo Ĝeþeno: Slovo se
stalo tČlem;284 o žádné nebylo Ĝeþeno: Já a Otec jedno jsme.285 Kristova duše
i tČlo je jednou osobou se Slovem Božím, jeden Kristus. A tak skrze toto (Slovo),
v nČmž spoþívá nejvyšší moc, je na pokyn vĤle ovládána slabost: Toto znamená:
zachvČl se.
19. Mluvil jsem o moci, (nyní) zamČĜte pozornost na význam. Veliký viník
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je ten, koho oznaþuje smrt po þtyĜi dny a onen pohĜeb. Co tedy znamená, že se
Kristus zachvČje, než aby se ti oznaþilo, jak ty se musíš zachvČt, když jsi
zatČžován a tlaþen takovou tíhou hĜíchu? Všiml sis totiž sebe, vidČl jsi, že jsi
viník, zúþtoval jsi se sebou: to jsem uþinil, a BĤh mČ ušetĜil; toho jsem se
dopustil, a mČl se mnou strpení; slyšel jsem evangelium a nedbal jsem ho; byl
jsem pokĜtČn, ale znovu jsem se vrátil k témuž (zpĤsobu života); co þiním? Kam
jdu? Jak vyváznu? Když toto Ĝíkáš, již Kristus burcuje, neboĢ burcuje víra.
V burcujícím hlase se zjevuje nadČje na vzkĜíšení. Je-li v nitru víra, je tam
Kristus burcující; je-li víra v nás, je v nás Kristus. Co totiž jiného pravil apoštol:
aby Kristus vírou pĜebýval ve vašich srdcích?286 Proto tvá víra v Krista znamená:
Kristus ve tvém srdci. Odsud pochází i dĤvod, proþ spal v loćce; a když se
uþedníci strachovali a již bylo nablízku ztroskotání, pĜistoupili k nČmu a vzbudili
ho; Kristus vstal, pohrozil vČtrĤm a vlnám, a nastalo veliké ticho.287 Tak je to
i s tebou; vČtry vstupují do tvého srdce, aĢ už se kdekoli plavíš, kdekoli procházíš
tímto životem coby bouĜlivými a nebezpeþnými vodami; vstupují vČtry, valí se
vlny, kymácejí lodí. Co jsou vČtry? Slyšel jsi výþitku a hnČváš se; výþitka je vítr,
hnČv vlny; jsi v nebezpeþí a hodláš odpovČdČt, hodláš oplatit zloĜeþení
zloĜeþením, a nyní se loć blíží ztroskotání; probuć spícího Krista. Proto se totiž
zmítáš a pĜipravuješ se, že oplatíš zlem za zlo, neboĢ Kristus spí v loćce. KristĤv
spánek v tvém srdci je totiž zapomenutí víry. Ale pokud vzbudíš Krista, tj.,
obnovíš víru, co ti Ĝíká jakoby bdící Kristus ve tvém srdci? Slyšel jsem (o mnČ
Ĝíkat): Jsi pomatený,288 ale modlil jsem se za nČ; Pán slyší a trpí; sluha slyší
a pohoršuje se! Ale chceš být pomstČn. Cože? Copak já jsem byl již pomstČn?
Když ti tvá víra Ĝíká toto, jako by se pĜikazovalo vČtrĤm a vlnám, a tak nastává
veliké ticho. A tak jako probudit Krista na lodi znamená probudit víru, tak aĢ se
v srdci þlovČka, kterého utlaþuje veliká tíha a návyk k hĜíchu, v srdci þlovČka,
jenž dokonce pĜestupuje svaté evangelium, jenž pohrdá vČþnými tresty, aĢ se
chvČje Kristus, aĢ si þlovČk dČlá výþitky. Slyš ještČ toto: Kristus plakal, aĢ nad
sebou pláþe þlovČk. VždyĢ proþ Kristus plakal, než aby nauþil plakat þlovČka?
Proþ byl dojat a zachvČl se, než že se víra þlovČka, který je po právu nespokojen
sám se sebou, jaksi musí zachvČt pĜi výþitkách zlých skutkĤ, aby
rázným pokáním odstoupil návyk k hĜíchu?
20. A zeptal se: „Kam jste ho položili?“ VČdČl jsi, že umĜel, ale nevíš, kde
byl pohĜben? Také toto je znamení, protože BĤh jakoby nezná tak niþemného
þlovČka. Neodvážil jsem se Ĝíci: Nezná; co totiž on nezná? Ale jakoby nezná. Jak
to dokážeme? Slyš, co Pán Ĝekne pĜi soudu: Neznám vás. OdejdČte ode mČ.289 Co
to znamená: Neznám vás? Nevidím vás ve svém svČtle, nevidím vás v oné
spravedlnosti, kterou znám. Tak i zde, jakoby neznalý takového hĜíšníka, Ĝekl:
Kam jste ho položili? Takový je i Boží hlas v ráji, poté co þlovČk zhĜešil: Adame,
kde jsi?290 OdpovČdČli mu: „Pane, pojć se podívat.“ Co to znamená: Pojć se
podívat? Smiluj se. Pán totiž vidí, když se smilovává. Proto je mu Ĝeþeno: PopatĜ
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na mou bídu a trápení, odpusĢ mi všechny hĜíchy!291
21. Ježíš zaplakal. Židé proto Ĝekli: „Hle, jak ho miloval!“ Co to znamená:
Miloval ho? NepĜišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hĜíšníky k pokání.292 Ale
nČkteĜí z nich Ĝekli: „Copak nemohl ten, který otevĜel oþi slepému, také uþinit,
aby on neumĜel?“ Kdo nechtČl uþinit, aby neumĜel, hodlal uþinit to, co je více:
aby mrtvý povstal.
22. Ježíš byl znovu hluboce dojat a pĜišel ke hrobu. AĢ vzbudí dojetí
i v tobČ, jsi-li pĜichystán obživnout. Každému þlovČku, který je utlaþován
nejhoršími návyky, je Ĝeþeno: PĜišel k hrobu. Byla to jeskynČ a na ní ležel kámen.
Mrtvý pod kamenem, viník pod zákonem. Víte totiž, že zákon, který byl dán
židĤm, byl napsán na kameni.293 A všichni hĜíšníci jsou pod zákonem; dobĜe
žijící jsou však v souladu se zákonem. Zákon nebyl ustanoven proti
spravedlivému.294 Co tedy znamená: OdstraĖte kámen? Hlásejte milost. Apoštol
Pavel tedy Ĝíká, že slouží nové smlouvČ, která (nespoþívá) v liteĜe, ale v duchu.
NeboĢ litera, praví, zabijí, ale duch oživuje.295 Litera, která zabíjí, je jako kámen,
který utlaþuje. OdstraĖte, praví, ten kámen. OdstraĖte tíži zákona; hlásejte milost.
Kdyby totiž byl dán nČjaký takový zákon, který by byl schopen dávat život, pak by
ovšem ospravedlnČní pocházelo skuteþnČ ze Zákona. Písmo však uzavĜelo
všechny pod hĜíchem, aby bylo z víry v Ježíše Krista dáno zaslíbení tČm, kdo
vČĜí.296 Tedy odstraĖte kámen.
23. Sestra zemĜelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyĢ je tam
þtvrtý den.“ Ježíš jí odpovČdČl: „Což jsem ti neĜekl, že budeš-li vČĜit, uvidíš slávu
Boží?“ Co to znamená: uvidíš slávu Boží? Že vzkĜísí i toho, kdo už zapáchá
po þtvrtém dni. VždyĢ všichni jsou hĜíšníky a nedostává se jim Boží slávy;297
a: Kde se však rozmnožil hĜích, (tam) se v míĜe ještČ daleko štČdĜejší ukázala
milost.298
24. Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oþi vzhĤru a Ĝekl: „Otþe, dČkuji ti,
že jsi mČ vyslyšel. Já jsem ovšem vČdČl, že mČ vždycky vyslyšíš. Ale Ĝekl jsem to
kvĤli zástupu, který stojí kolem mČ, aby uvČĜili, že ty jsi mČ poslal.“ Po tČch
slovech zvolal mocným hlasem. Byl dojat, zaplakal, zvolal mocným hlasem. Jak
ztČžka povstává ten, koho utlaþuje tíha mnoha zlých návykĤ! Ale pĜece povstává;
je vnitru oživen skrytou milostí; po mocném hlase povstává. Co se stalo? Po tČch
slovech zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojć ven!“ A mrtvý ihned vyšel, ovázán
na nohou i na rukou pruhy (plátna) a s tváĜí omotanou šátkem. Divíš se, jak
vyšel s ovázanýma nohama, ale nedivíš se, že vstal po þtyĜech dnech? To i to
zpĤsobila moc PánČ, ne síly mrtvého. Vyšel a stále byl ještČ ovázaný; stále ještČ
svázaný, tĜebaže již vyšel ven. Co to znamená? Když opovrhuješ, ležíš mrtvý;
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a pokud opovrhuješ takovými vČcmi, o nichž jsem mluvil, ležíš pohĜbený; když
to vyznáš, vyjdeš. Co totiž znamená vyjít, ne-li jakoby vystoupit z tajných míst
a objevit se? Ale aby ses vyznal, BĤh pĤsobí a volá silným hlasem, tj., když volá
velkou milostí. A tak když vyšel mrtvý stále ještČ svázaný, když se vyznával,
stále ještČ byl viník; aby jeho hĜíchy byly rozvázány, Ĝekl Pán jeho služebníkĤm:
Rozvažte ho a nechte odejít! Co to znamená: Rozvažte a nechte odejít? Co
rozvážete na zemi, bude rozvázáno také na nebi.299
25. Mnoho z tČch židĤ, kteĜí pĜišli k Marii a uvidČli, co Ježíš vykonal, v nČj
uvČĜilo. NČkteĜí z nich však odešli k farizeĤm a povČdČli jim, co Ježíš vykonal. Ne
všichni z židĤ, kteĜí pĜišli k Marii, uvČĜili, ale pĜece mnozí. Ale nČkteĜí z nich, aĢ
už z židĤ, kteĜí pĜišli k Marii, nebo z tČch, kteĜí uvČĜili, odešli k farizeĤm
a povČdČli jim, co Ježíš vykonal; aĢ už zvČstujíce, aby také oni uvČĜili; nebo spíše
zrazujíce, aby je rozþilovali. AĢ už jakkoli þi od kohokoli, toto se doneslo
farizeĤm.
26. VeleknČží a farizeové svolali proto veleradu a radili se: „Co uþiníme?“
NeĜekli pĜece: UvČĜme. Víc totiž zpropadení lidé uvažovali, jak by uškodili, aby
ho zahubili, než jak by se poradili, aby nezhynuli; ale pĜece se báli a radili se.
ěekli totiž: „Co uþiníme? VždyĢ ten þlovČk koná mnoho znamení! Necháme-li ho
tak, všichni v nČho uvČĜí, a pak pĜijdou ěímané a vezmou nám (svaté) místo
i národ.“ Báli se, že ztratí þasné vČci, a pĜitom nemysleli na život vČþný; a tak
pĜišli o obojí. VždyĢ po utrpení PánČ a jeho oslavení zabrali ěímané jejich místo
i národ, vyplenČním a pĜemístČním; a dostihne je to, co bylo Ĝeþeno jinde: Ale
synové tohoto království pĤjdou do temnot venku.300 Avšak toho se báli, že pokud
by snad všichni uvČĜili v Krista, nikdo by nezĤstal, kdo by ochraĖoval Boží
mČsto a chrám proti ěímanĤm; neboĢ o nauce KristovČ mysleli, že stojí proti
samému chrámu a zákonĤm otcĤ.
27. Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce veleknČzem, jim Ĝekl: „Vy
vĤbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je pro nás lépe, když jeden þlovČk umĜe
za lid, než aby zahynul celý národ.“ To neĜekl ze sebe, ale jako veleknČz toho
roku prorokoval. Jsme zde pouþeni, že duch proroctví dokáže pĜedpovídat
budoucnost i skrze zlé lidi; nicménČ to evangelista pĜiþítá božskému tajemství, že
byl veleknČz þili nejvyšší knČz. MĤže být zajímavé, jak to, že je nazýván
„veleknČzem toho roku“, když BĤh ustanovil jednoho nejvyšším knČzem,
po jehož smrti další nastupoval.301 Ale je tĜeba vČdČt, že pozdČji jich
pro ctižádost a spory mezi židy bylo ustanoveno více a po jednotlivých letech
sloužili ve svých tĜídách. VždyĢ také o Zachariášovi je Ĝeþeno: Když jednou byla
na ĜadČ jeho tĜída a on vykonával pĜed Bohem knČžskou službu, padl na nČj
podle knČžského Ĝádu los, aby vešel do chrámu PánČ a obČtoval kadidlo.302
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Tímto je zjevné, že jich bylo více a že mČli své tĜídy; vždyĢ se nedovolovalo
obČtovat kadidlo, leda nejvyššímu knČzi.303 A snad i více jich sloužilo bČhem
jednoho roku, po nichž nastupovali další rok jiní, z nichž ten, na koho pĜipadl los,
obČtoval kadidlo. Co tedy znamená to, co prorokoval Kaifáš? Že Ježíš mČl umĜít
za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží dČti shromáždil
vjedno. Toto evangelista pĜipojil; neboĢ Kaifáš prorokoval pouze o židovském
národČ, v nČmž byly ovce, o kterých sám Pán praví: Jsem poslán jen k ztraceným
ovcím domu izraelského.304 Ale evangelista vČdČl, že byly i jiné ovce, které
nebyly z tohoto ovþince, které bylo tĜeba pĜivést, aby byl jeden ovþín a jeden
pastýĜ.305 Avšak toto bylo Ĝeþeno vzhledem k pĜedurþení: vždyĢ kdo dosud
neuvČĜili, nebyli ještČ ani jeho ovce, ani Boží dČti.
28. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veĜejnČ
nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouštČ, do mČsta zvaného
Efraim, a tam pobýval s uþedníky. Ne že by ho opustila moc, v níž by zajisté,
kdyby chtČl, veĜejnČ hovoĜil s židy a nic by mu neuþinili; ale v lidské slabosti dal
uþedníkĤm pĜíklad k životu, aby zjevil, že není hĜíchem, pokud jeho vČĜící, kteĜí
jsou jeho údy, se ztratí z dohledu pronásledovatelĤm, a spíše ve skrytu uniknou
hnČvu zloþincĤ, než aby je svým pĜedstoupením daleko více roznítili.
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TRACTATUS CXXII.
Od následujícího: Ježíš vykonal ještČ mnoho jiných zázrakĤ; až k tomu:
A pĜesto, že jich bylo tolik, síĢ se neprotrhla.
(Kap. XX, 30n., a XXI, 1-11.)
1. Po vyprávČní o události, kdy uþedník Tomáš, když mu bylo nabídnuto
dotknout se místa ran v KristovČ tČle, uvidČl to, þemu vČĜit nechtČl, naþež uvČĜil,
vkládá evangelista Jan toto a Ĝíká: Ježíš vykonal pĜed oþima uþedníkĤ ještČ
mnoho jiných zázrakĤ, které v této knize nejsou popsány. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste vČĜili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste mČli život
v jeho jménu. Tato kapitola jakoby oznaþuje konec této knihy; ale vypráví se zde
dále, jak se Pán zjevil u moĜe Tiberiadského a pĜi rybolovu pĜedstavil
tajemství306 církve, jaké to bude nakonec pĜi vzkĜíšení z mrtvých. Proto soudím,
že se hodí k pĜedstavení to, co bylo jakoby na závČr knihy vloženo, co bylo také
jako úvod následného vyprávČní, þemu by se jaksi poskytlo význaþnČjší místo
(pĜi vyprávČní) a jehož vyprávČní zaþíná takto: Potom se Ježíš znovu zjevil svým
uþedníkĤm u Tiberiadského moĜe. Zjevil se takto: Byli pohromadČ Šimon Petr,
Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještČ jiní
dva z jeho uþedníkĤ. Šimon Petr jim Ĝekl: „PĤjdu lovit ryby.“ OdpovČdČli mu:
„I my pĤjdeme s tebou.“
2. ýasto se (nČkdo) ptá ohlednČ tohoto rybolovu uþedníkĤ, proþ se Petr
a synové Zebedeovi navrátili k tomu, þím byli dĜíve, než byli Pánem povoláni;
byli totiž rybáĜi, když jim Ĝekl: Pojćte za mnou, a udČlám z vás rybáĜe lidí.307
NeboĢ oni ho tehdy následovali, aby opustivše všechno pĜilnuli k jeho uþení; až
do takové míry, jako když od nČho odešel onen smutný boháþ, jemuž Ĝekl: Jdi,
prodej, co máš a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak pĜijć a následuj
mČ, Petr mu Ĝekl: Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.308 Jakto tedy,
že nyní jakoby opustivše apoštolát, stali se tím, þím byli, a vrátili se k tomu, þeho
zanechali, jako by zapomnČli na to, co slyšeli: Žádný, kdo položil ruku na pluh
a ohlíží se za sebe, není zpĤsobilý pro Boží království?309 Ale pokud by to byli
uþinili po JežíšovČ smrti, dĜíve, než by byl vzkĜíšen z mrtvých – což zajisté
nemohli, neboĢ den, v nČmž byl ukĜižován, je všechny udržoval v bdČlosti, až
do jeho pohĜbu, který nastal pĜed veþerem; následujícího dne pak byla sobota,
kdy jim zvyk otcĤ, který zachovávali, jistČ nedovoloval pracovat; ale tĜetího dne
byl Pán vzkĜíšen a znovu je povolal k nadČji, kterou již o nČm zaþali ztrácet –
nicménČ pokud by to v té dobČ þinili, mysleli bychom, že to uþinili v oné
beznadČji, která opanovala jejich duše. Avšak nyní, poté, když se jim z hrobu
navrátil živý, když jejich oþím a rukám nabídl nejzĜejmČjší skuteþnost svého
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znovu oživlého tČla, a to nejen k vidČní, ale dokonce k dotknutí a k pohlazení;
po nahlédnutí do místa ran, až k vyznání apoštola Tomáše, který nejprve Ĝíkal, že
jinak neuvČĜí; po pĜijetí Ducha svatého, když na nČ vdechl, po slovech
pronesených jeho ústy vstĜíc jejich uším: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám
vás; komu hĜíchy odpustíte, tomu jsou odpuštČny, komu je neodpustíte, tomu
odpuštČny nejsou,310 náhle se stávají tím, þím byli, už ne rybáĜi lidí, ale ryb.
3. Proto tČm, které toto znepokojuje, je tĜeba odpovČdČt, že jim nebylo
zakázáno shánČt se po nutném živobytí svou dovedností, zajisté oprávnČnou
a dovolenou, a zachovávat pĜitom úplnost svého apoštolátu, pokud by nemČli nic
jiného, jak by se uživili. Ledaže se nČkdo odváží uvažovat þi Ĝíkat, že apoštol
Pavel nedosahoval dokonalosti tČch, kteĜí vzdavše se všeho následovali Krista,
ponČvadž on, aby nezatČžoval nikoho z tČch, jimž hlásal evangelium, obstarával
si své živobytí vlastníma rukama;311 a tím se zde více potvrdilo, co pravil:
Pracoval jsem daleko více než ostatní; a pĜipojil: VlastnČ ne já, nýbrž Boží milost
se mnou;312 aby tímto též zjevil, že se musí pĜipsat Boží milosti to, že mohl
pracovat zároveĖ duchem i tČlem o to více, než oni všichni, že nejen neupustil
od kázání evangelia, ale ani, jako oni, nevydržoval tento život z evangelia, aþkoli
je rozséval v mnohem vČtším rozsahu a plodnČji v tolika národech, v nichž
Kristovo jméno nebylo prorokováno. Zde ukázal, že žít z evangelia, tj. mít
živobytí, nebylo apoštolĤm uloženo jako nutnost, nýbrž dáno jako možnost.
A tuto možnost pĜipomíná týž apoštol, když Ĝíká: Jestliže my jsme pro vás
rozsévali dobra duchovní, je to snad pĜíliš, kdybychom sklízeli u vás dobra
þasná? Jestliže toto právo u vás pĜísluší jiným, proþ by nemČlo pĜíslušet tím spíše
nám? Ale my jsme, praví, této moci nepoužili. A krátce na to: Kdo slouží oltáĜi,
praví, mají podíl na oltáĜi; tak i Pán naĜídil, aby ti, kdo hlásají evangelium,
z evangelia mČli svou obživu. Ale já jsem z toho nepoužil niþeho.313 Je proto dosti
jasné, že apoštolĤm to nebylo pĜikázáno, ale pĜedloženo jako možnost, aby se
odjinud neživili, leþ z evangelia, a od tČch, kterým kázáním evangelia rozsévali
duchovní (dobra), sklízeli by tČlesná; to znamená: pĜevzali by výživu pro toto
tČlo a jako Kristovi vojáci by pĜijali povinný žold, jako od Kristových
provinciálĤ314. Proto týž slavný voják o nČco výše o té vČci Ĝekl: Kdopak kdy
koná vojenskou službu na vlastní útraty?315 A pĜece sám ji konal, neboĢ nad nČ
všechny se namáhal. A tak pokud blažený Pavel, aby neužil spolu s ostatními té
možnosti, kterou dozajista mČl spolu s ostatními hlasateli evangelia, ale sloužil
by jako voják na vlastní útraty, aby jeho uþení jakoby (nabídnuté) na prodej
nepobuĜovalo národy, které jsou zcela cizí Kristovu jménu, (tĜebaže) byl vzdČlán
v nČþem jiném, nauþil se dovednosti, kterou dĜíve neumČl, aby, zatímco se uþitel
živí vlastníma rukama, žádný posluchaþ nebyl zatČžován; oþ spíše blažený Petr,
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který již dĜíve byl rybáĜem, þinil to, co dĜíve již umČl, pokud za onoho
pĜítomného þasu nenašel jiný zpĤsob, jak by se živil?
4. Ale nČkdo namítne: A proþ nenašel (jiný zpĤsob obživy), když Pán
pĜislíbil, jak Ĝekl: Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to
všechno vám bude pĜidáno?316 PrávČ i tímto Pán naplnil to, co pĜislíbil. VždyĢ
kdo jiný tam vložil ty ryby, které byly uloveny? A tak je tĜeba vČĜit, že z jiného
dĤvodu jim neuchystal nouzi, která je pĜinutila jít lovit ryby, než že chtČl ukázat
zázrak; aby takovým tajemstvím, jež by pĜedstavil v poþtu ryb, nasytil zároveĖ
hlasatele svého evangelia a aby se rozmohlo i samo evangelium. A o tom také
my musíme Ĝíci, co nám uložil.
5. Šimon Petr tedy Ĝekl: „PĤjdu lovit ryby.“ OdpovČdČli mu ti, kdo byli
s ním: „I my pĤjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loć, ale tu noc nic
nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na bĜehu, ale uþedníci nevČdČli, že je
to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte nČco k jídlu?“ OdpovČdČli mu:
„Nemáme.“ On jim Ĝekl: „Hoćte síĢ na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji
tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen uþedník, kterého
Ježíš miloval, Ĝekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán,
pĜehodil pĜes sebe svrchní šaty – byl totiž nahý – a skoþil do moĜe. Ostatní
uþedníci dojeli s lodí – nebyli od zemČ daleko, jen tak asi dvČ stČ loket, a táhli síĢ
s rybami. Když vystoupili na zem, vidČli tam žhavé uhlí a na nČm položenou rybu
a chléb. Ježíš jim Ĝekl: „PĜineste nČkolik ryb, které jste právČ chytili.“ Šimon
Petr vystoupil a táhl na zem síĢ plnou velkých ryb, (bylo jich) stotĜiapadesát.
A pĜesto, že jich bylo tolik, síĢ se neprotrhla.
6. Toto je veliké tajemství ve velikém Janovu evangeliu; a aby to bylo
pĜedstaveno s co nejvČtším dĤrazem, bylo to napsáno na posledním místČ.
PonČvadž bylo na tom rybolovu sedm uþedníkĤ, Petr, Tomáš, Natanael, dva
synové Zebedeovi a další dva, o jejichž jménech se mlþí, oznaþují tito svým
poþtem sedmi konec þasu. NeboĢ veškerý þas je zahrnut do sedmi dnĤ.317 Toho
se týká skuteþnost, že za svítání stál Ježíš na bĜehu; protože také bĜeh je koncem
moĜe, a proto oznaþuje konec vČku. Stejný konec vČku ukazuje i to, jak Petr
vytáhl síĢ na souš, to je na bĜeh. To sám Pán odhalil, jak na nČjakém jiném místČ
dal podobnČ spustit síĢ do moĜe: A vytáhnou ji, praví, na bĜeh. A aby vysvČtlil,
co znamená bĜeh, pravil: Tak to bude pĜi skonání vČku.318
7. Ale ono podobenství spoþívá ve slovu, ne v události; avšak jako Pán
na tomto místČ oznaþil událostí, jaká bude církev na konci vČku, tak zase jiným
rybolovem, jaká je nyní. Tamto ale uskuteþnil na zaþátku svého kázání, toto však
po svém vzkĜíšení, þímž ukázal, že onen rybolov oznaþuje dobré i zlé, ty, které
nyní církev zahrnuje; ale tento pouze dobré, které zahrne na vČþnosti, dovršené
na konci tohoto vČku vzkĜíšením mrtvých. KoneþnČ tam Ježíš nestál jako zde
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na bĜehu, když pĜikázal lovit ryby; ale vstoupil na jednu z lodí, která patĜila
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od bĜehu. Posadil se a z lodi uþil
zástupy. Když pĜestal mluvit, Ĝekl Šimonovi: „Zajeć na hlubinu a spusĢte sítČ
k lovení!“319 A tam ryby, co byly uloveny, zĤstaly na lodích, netáhli je jako zde
v síti na souš. TČmito znameními a jinými, pokud by se dala nalézt, tam byla
církev pĜedstavena v tomto vČku, zde však na konci vČku; proto se tamto stalo
pĜed, toto však po vzkĜíšení PánČ; neboĢ tam nám Kristus oznaþil povolané, zde
vzkĜíšené. Tam síĢ nebyla vhozena na pravou stranu, aby neoznaþovala pouze
dobré, ani na levou stranu, aby (neoznaþovala) jen zlé; ale neurþitČ: SpusĢte,
praví, sítČ k lovení, abychom rozeznali dobré i zlé, kteĜí jsou smíšeni; zde však
praví: Hoćte síĢ na pravou stranu lodi, aby oznaþil ty, kteĜí stáli napravo, pouze
dobré. Tam se síĢ trhala kvĤli oznaþení rozdČlení; zde ovšem, protože tehdy již
v onom svrchovaném pokoji svatých nebude žádné rozdČlení, náleželo
evangelistovi, aby Ĝekl: A pĜesto, že jich bylo tolik, to jest tak velký poþet, síĢ se
neprotrhla; jako kdyby se znovu díval na tamtu, která se trhala, a srovnáním
s oním zlem se pĜedstavilo dobro. Tam bylo uloveno takové množství ryb, že se
potápČly dvČ naplnČné lodi, tj., byly zatíženy až klesaly; jistČ se nepotápČly, ale
pĜesto byly v nebezpeþí. Odkud se totiž bere v církvi, že tolik naĜíkáme; než že
nelze odolávat takovému zástupu, který vstupuje se svými zvyky zcela cizími
cestČ svatých, aby bezmála potopil kázeĖ? Avšak zde spustili síĢ na pravou
stranu a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Co to znamená, že ji
nemohli už ani utáhnout, ne-li to, že ti, kdo smČĜují ke vzkĜíšení života, to jest
napravo, a skonají uvnitĜ sítí kĜesĢanství320, nezjeví se než na bĜehu, to jest na
konci vČku, až budou vzkĜíšeni? Proto nemohli ani sítČ vytáhnout, aby do lodi
vysypali ryby, které nalovili, jak se to s nimi všemi stalo, když se jimi síĢ trhala
a lodČ byly pĜetíženy. Avšak církev chová tyto, kdo jsou na pravé stranČ po konci
tohoto života ve spánku pokoje jako na hlubinČ ukryté, dokud síĢ nedospČje ke
bĜehu, kam byla tažena, asi okolo dvČ stČ loket. Myslím, že to bylo pĜedstaveno
dvojicí lodí kvĤli obĜízce a neobĜezanosti, na tomto místČ ve dvou stech loktĤ
kvĤli obojímu pĤvodu vyvolených, obĜezaných i neobĜezaných, jakoby stu a stu,
neboĢ pĜi sþítání stovek þíslice pĜechází napravo.321 V posledku pĜi onom
(prvním) rybolovu nebyl vyjádĜen poþet ryb, jako by tam nastalo to, co bylo
pĜedpovČzeno skrze proroka: Ohlásil jsem a promluvil jsem, je jich více, než by
se dalo seþíst;322 ale zde jich není nČkolik nad poþet, ale poþet je urþený – sto
padesát tĜi; s pomocí PánČ se musí vyjádĜit smysl tohoto poþtu.
8. Pokud bychom totiž urþili þíslo, jež má oznaþovat Zákon, jaké bude, ne-li
deset? VždyĢ jsme nejlépe zpraveni o Zákonu desatera, tj. o tČch nejznámČjších
deseti pĜikázáních, která byla napsána na dvojici kamenných desek prstem
Božím.323 Ale Zákon, když mu nenapomáhá milost, þiní viníky a pĜebývá pouze
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v liteĜe; kvĤli tomuto totiž pĜedevším praví apoštol: Litera zabíjí, ale duch
oživuje.324 Proto aĢ pĜistoupí duch k liteĜe, aby litera nezabíjela toho, koho
neoživuje duch; ale abychom konali pĜikázání Zákona ne svými silami, nýbrž
pĜispČním Spasitele. Avšak když pĜistupuje milost k Zákonu, tj. duch k liteĜe,
jakýmsi zpĤsobem se þíslo sedm pĜipojuje k desítce. Tímto þíslem, to jest
sedmiþkou, je totiž oznaþován Duch svatý, což dosvČdþují a upozorĖují texty
Svatých písem. Zajisté totiž svatost þi posvČcení pĜísluší pĜedevším Duchu
svatému; jakkoli je totiž i Otec duch i Syn je duch, neboĢ BĤh je duch,325 a Otec
je svatý i Syn je svatý, pĜece se nazývá vlastním jménem duch obou Duch svatý.
Kde tedy poprvé v ZákonČ zaznČlo posvČcení, ne-li v sedmý den? BĤh totiž
neposvČtil den první, ve kterém uþinil svČtlo; þi druhý, ve kterém oblohu; þi tĜetí,
ve kterém oddČlil moĜe od souše a zemČ vydala rostlinstvo a stromoví; þi þtvrtý,
ve kterém byly stvoĜeny hvČzdy; þi pátý, ve kterém (stvoĜil) živoþichy, kteĜí
ve vodách žijí a ve vzduchu létají; þi šestý, ve kterém (stvoĜil) pozemskou
zvíĜenu a þlovČka samého; ale posvČtil den sedmý, ve kterém odpoþinul od svého
díla.326 SprávnČ se tedy Duch svatý oznaþuje þíslem sedm. Také prorok Izaiáš
Ĝíká: Spoþine na nČm duch PánČ; a hned nato mu svČĜuje sedmero díla þi darĤ
a praví: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a zbožnosti
a naplní ho duch báznČ pĜed Bohem.327 Co je v Apokalypse? Cožpak se nehovoĜí
o sedmeru duchĤ Božích,328 i když je jeden a týž Duch, rozdČlující každému co
náleží, jak sám chce?329 Ale sedmeré dílo jediného Ducha bylo pojmenováno
týmž Duchem, který byl pĜítomen u pisatele, aby nazval sedm duchĤ. A tak když
se pĜipojuje k desítce ze Zákona Duch svatý skrze þíslo sedm, þiní to sedmnáct;
a toto þíslo rostoucí sþítáním od jedné až k samo sobČ, smČĜuje ke sto padesáti
tĜem. K jedné totiž, pokud pĜidáš dvČ, jistČ to þiní tĜi; pokud k tČmto pĜidáš tĜi
a þtyĜi, vše to þiní deset; pokud pak pĜidáš všechna þísla, která následují až
po sedmnáct, dospČje se v souþtu až k výše zmínČnému þíslu; tj., pokud k deseti,
ke kterým jsi dospČl od jedné až ke þtyĜem, pĜipojíš pČt, þiní to patnáct; k tČmto
pĜipojíš šest, a þiní to dvacet jedna; k tČmto pĜipojíš sedm, a þiní to dvacet osm;
k tČmto pĜipojíš osm a devČt a deset, a þiní to padesát pČt; k tČmto pĜipojíš
jedenáct, dvanáct a tĜináct, a þiní to devadesát jedna; k tČmto zase þtrnáct
a patnáct a šestnáct, a þiní to sto tĜicet šest; tomuto þíslu pĜidej to, které zbývá
z toho, o co se jednalo, to jest sedmnáct, a naplní se onen poþet ryb. Proto to
neznamená pouze sto padesát tĜi svatých, kteĜí mají být vzkĜíšeni k životu
vČþnému, ale tisíce svatých, kteĜí smČĜují k milosti Ducha; þímž se milost spolu
s Božím zákonem jakoby svým protikladem sjednocují, aby když Duch oživuje,
litera nezabíjela, ale aby se to, co se skrze literu pĜikazuje, s pomocí Ducha
naplĖovalo, a pokud nČco schází, aby to bylo prominuto. Proto byli tímto þíslem
pĜedstaveni, tj., obraznČ jsou oznaþováni, všichni, kdo k této milosti smČĜují.
A toto þíslo také obsahuje tĜikrát þíslo padesát, a navíc ještČ tĜi kvĤli tajemství
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Trojice; a padesátka je sedminásobkem sedmi a pomocí jedné je doplnČna; neboĢ
sedmkrát sedm þiní þtyĜicet devČt. Jedna je pak pĜipojena, aby se tím oznaþilo, že
je jeden, který je skrze sedmiþku oznaþen kvĤli sedmerému dílu; a víme, že
Duch svatý, jehož mČli uþedníci pĜikázáno oþekávat podle pĜíslibu, byl seslán
padesátý den po nanebevstoupení PánČ.330
9. Nadarmo tedy nebylo Ĝeþeno o tČch rybách, že jich bylo tolik a takových,
tj. stotĜiapadesát331, a že byly veliké. Tak je totiž psáno: A táhl na zem síĢ plnou
velkých ryb, (bylo jich) stotĜiapadesát. Když totiž Pán Ĝekl: NepĜišel jsem zrušit
Zákon, ale naplnit, zajisté chtČje dát Ducha, skrze nČhož lze Zákon naplnit, jako
by sedm pĜidal k deseti, po nČkolika málo pĜidaných slovech pravil: Kdyby tedy
nČkdo zrušil jedno z tČchto nejmenších pĜikázání, a tak uþil lidi, bude v nebeském
království nazván nejmenším. Kdo se však bude jimi Ĝídit a jim uþit, bude
v nebeském království nazván velikým. Ten tedy bude moci náležet k poþtu
velikých ryb. Avšak onen nejmenší, který porušuje skutky to, co uþí slovy, mĤže
být v takové církvi, jakou oznaþuje onen první rybolov, která zahrnuje dobré
i zlé, protože i tato je nazvána nebeským královstvím; kvĤli tomu, co pravil:
Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moĜe a zahrne všechno
možné.332 Tím chce rozumČt dobré i zlé, o nichž Ĝíká, že budou rozdČleni
na bĜehu, tj. na konci vČku. A poté, aby ukázal, že tito nejmenší budou odmítnuti,
kteĜí slovy uþí dobré vČci, které porušují špatným životem, nebudou asi ani
nejmenšími ve vČþném životČ, ale vĤbec tam nebudou, když totiž pravil: Bude
v nebeském království nazván nejmenším, hned dodal: ěíkám vám: Nebude-li
vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost uþitelĤ Zákona
a farizeĤ, do nebeského království nevejdete.333 To jsou jistČ zákoníci a farizeové,
kteĜí sedí na MojžíšovČ stolci a o nichž se praví: DČlejte, co vám Ĝeknou; ale
podle jejich skutkĤ nejednejte, neboĢ mluví, ale nejednají.334 Uþí Ĝeþmi to, co
porušují mravy. Proto následuje, že ten, kdo je nejmenším v nebeském
království, jakým je církev nyní, nevejde do nebeského království, jakým bude
církev poté; neboĢ když uþí tomu, co porušuje, nebude patĜit ke spoleþenství
tČch, kteĜí þiní to, co uþí; a proto nebude v poþtu velikých ryb; protože kdo se
však bude jimi Ĝídit a jim uþit, bude v nebeském království nazván velikým.
A protože tady bude velikým, proto bude tam, kde onen nejmenší nebude. NeboĢ
tam budou až tak velicí, aby ten, kdo je tam menší, byl vČtší než ten, nad nČhož
zde nikdo vČtší není.335 Ale pĜesto ti, kdo jsou zde velicí, tj., kdo jsou v nebeském
království, kde síĢ shromažćuje dobré i zlé, þiní dobro, kterému uþí, sami
budou v oné vČþnosti nebeského království vČtšími, tito, kteĜí patĜí napravo
a ke vzkĜíšení života, jak naznaþují ryby. Následuje (vyprávČní) o snídani PánČ
s tČmito sedmi uþedníky a o tom, o þem hovoĜil po snídani, a o samém závČru
330

Srov. Sk 2,2-4; a 1,4.
ýíslo 153 je tzv. triangulaþní þíslo, které je souþtem þíselné Ĝady od 1 do 17, podobnČ jako napĜ. þíslo
666 je souþtem þíselné Ĝady od 1 do 36 (Zj 13,18); þíslo 120 souþtem þíselné Ĝady od 1 do 15
(Sk 1,15); nebo þíslo 276 souþtem þíselné Ĝady od 1 do 23 (Sk 27,37). Nový zákon má v tomto druhu
þísel zálibu. Srov. MÁNEK, J., Když Pilát spravoval Judsko, s. 36.
332
Mt 13,47.
333
Mt 5,17-20.
334
Mt 23,2-3.
335
Srov. Mt 11,11.
331
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evangelia – o tom pojednejme, jak BĤh dopĜeje; ale to již nelze vmČstnat do této
promluvy.
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