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Autorova obrana jeho knihy

Když ponejprv jsem pero v inkoust namočil 
   a k psaní zchystal se, vůbec jsem netušil, 
   že knížka z toho vzejde a že bude mít 
   tu podobu, co má. Já chtěl jsem vytvořit 
   věc zcela jinou. Již jsem ji dokončoval, 
   když vznikla tato, kterou jsem neplánoval. 
Jak jsem tak totiž psal o zbožných dnešních dní 
   a jejich životě v tento čas poslední, 
   v alegorii jsem přešel poznenáhle, 
   když líčil jsem jejich pouť a cestu k slávě. 
   Více než dvacet těch jinotajů bylo. 
   Jen dopsal jsem je, v hlavě se vynořilo 
   na dvacet jiných. A přibývaly další, 
   jak roje jisker, co nad ohněm se vznáší. 
   Tak prr! řekl jsem. „Když takhle množíte se, 
   jděte si po svých, vždyť je vás jak hub v lese 
   a nakonec mi, půjde-li to tak dále, 
   zamoříte spis, jenž dokončen je málem. 
A tak se stalo. Já však jsem nezamýšlel 
   chlubit se textem, který mi z pera vyšel 
   a zrovna v tomhle stylu. Udělat jsem chtěl, 
   kdoví co vlastně. Já v úmyslu jsem neměl 
   bližního obveselit, ne, to prosím ne, 
   já sobě připravit chtěl chvíle radostné. 
Nemohu ani říct, že krátil jsem si čas 
   tímto svým spisováním. Ujišťuji vás, 
   chtěl jsem se tak vzepřít myšlenkám a všemu, 
   co špatné bylo a svádělo mě k zlému. 
A tak jsem do své ruky chutě pero vzal, 
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   a co jsem v hlavě měl, na papír vysypal. 
   Vždyť když jsem teď našel svůj styl, stačilo vzít 
   do ruky pero a psát, jako bych spřádal nit. 
   A příběh rostl sám, až se z něj nakonec 
   stala celá tahle sáhodlouhá věc. 
   Když jsem ji pak dopsal, co moh’ jsem dělat dál? 
   Já za lidmi jsem šel, bych jim ji ukázal. 
   Znát jsem chtěl, zda přijmou ji, či zda odsoudí; 
   jeden řek’ nech ji žít, jiný řek’ vyhoď ji. 
   Jeden ji radil tisknout, jiný byl proti, 
   jeden řek’ „Prospěšné!“, jiný „Bez hodnoty.“ 
   Zmátli mě docela, že nevěděl jsem sám, 
   komu z nich uvěřit, co vlastně dělat mám. 
   Nakonec jsem si řek’: Když se neshodnete, 
   vytisknout ji dám. Myslete si, co chcete. 
   Vždyť jedny jistě potěší ta zpráva, 
   zatímco druhé ne. Nu což, to se stává. 
   A navíc jsem si říkal, nechtít vyhovět 
   těm, kdo by knihu tiskli, to bych naposled 
   vzal jim tak něco, co by jim způsobilo 
   velikou radost. A to by škoda bylo. 
Těm, kdo byli proti vydání té věci, 
   řekl jsem tolik: Urazit vás nechci, 
   jestliže se ale vašim bratřím líbí, 
   prozatím se zdržte hledat na ní chyby. 
Nemáš chuť ji číst? Tak nečti ji a dost! 
   Někomu chutná maso, jiný rád hryže kost. 
   A abych je všechny ještě víc uklidnil, 
   takto vážně jsem jim do duše promluvil: 
   Je zakázáno snad psát tak, jak píšu já? 
   A touto metodou a přitom v potaz brát 
   dobro mé i tvé? A pročpak nesmí se to? 



– 8 –

   Zjara vždy prší, slunečné bývá léto. 
   Ať jaro, nebo léto, déšť, nebo slunce svit, 
   země chce svými plody to všechno pochválit. 
   Žádnému nespílá, bere si od obou, 
   co štědře dávají, pak mění v sklizeň svou. 
   Ba, v jejím ovoci vše je tak smíchané, 
   že nevíš, co je co. A dokud lačná je, 
   přijímá, co kdo dá. Když však jednoho dne 
   je sytá, vydáví vše a dary pohrdne. 
Vidíš ty triky, co rybář používá? 
   Co všechno dělá, by chytila se ryba? 
   Pohleď jen, jak vynakládá všechen svůj um, 
   jak váže udice a vlasce ke splávkům. 
   Jsou však i ryby, u nichž nepomůže síť, 
   háček či udice. Tak do ruky je chyť. 
   Pod kámen sáhni, do vody za nimi běž, 
   jinak je neulovíš, ať děláš, co chceš. 
Jak jen ten ptáčník svou pernatou zvěř loví? 
   Čím vším pomáhá si — kdo se to kdy dozví? 
   Pušku a vějičky, lucernu, sítě má, 
   plíží se, chodí lesem, číhá v houštinách. 
   Ať však co chce dělá, málokdy to stačí, 
   by mu na lep vždycky sedli všichni ptáci. 
   Jeden pták se musí hvízdáním vábiti, 
   jiného však s vábničkou nikdy nechytí. 
Ropuše v hlavě nalezneš perlu zářící1, 
   s trochou štěstí najdeš ji i v slizké ústřici. 
   Když věci málo vábné v sobě mohou skrýt, 
   co nad zlato se cení, kdo by se štítil vzít 

1   Podle  tehdejších  nauk  se  ropuchám  v  hlavě  vytvářely  tzv.  žabí  kameny, 
drahokamy, které měly údajně léčivou moc.
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   ty věci do ruky – podívat se zblízka, 
   zda perla leží v nich. A má malá knížka 
   (ač drahé desky nemá, jež by způsobily, 
   že by si je ti či oni oblíbili) 
   obsahuje věci, které jistě předčí 
   plané chvástání a bohaprázdné řeči. 
Stejné si nejsem jistý, zdali obstojí 
   tvá kniha, až budou ohněm zkoušet ji. 
   Podívejme! Oč jde? Je temná. Smím se ptát 
   v čem? Smyšlená je. Co na tom, věděl bych rád. 
   Někteří slovy smyšlenými dokáží, 
   že pravda zjeví se a slavně zazáří. 
   Není to seriózní. Líp to vysvětli. 
   Od těch tvých metafor jsme málem oslepli. 
   Pravda, ti, kdo o Bohu lidem vypráví, 
   seriózně psát musí; to se přece ví. 
   Což mi serióznost chybí jen proto snad, 
   že v metaforách mluvím? Vždyť i Bůh svůj řád 
   v evangeliu zvěstoval kdysi světu 
   skrz symboly a znamení. Či se pletu, 
   když tvrdím, že žádný soudný člověk přece 
   nebude je hanit, by nezdálo se, že chce 
   neskonalou moudrost kritizovat? Naopak, 
   pokorně se snaží přijít na to, co tak 
   Bůh mu sděluje, když mluví o telatech, 
   poutkách a kolících, ovcích, o beranech, 
   krvi z beránka, bylinách a ptácích 
   a šťasten nalézá světlo a milost v nich. 
Nechvátejte proto tolik s odsouzením, 
   že nejsem seriózní, vše že v bláto měním. 
   Co dobře vypadá, nemusí dobrým být,  
   proč každé podobenství má se nám znelíbit? 
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   Vždyť věci strašlivé na nás pak dolehnou 
   a věci dobré se našim duším vyhnou. 
Má slova temná, mlhavá v sobě zato 
   skrývají pravdu, jak skřínky z dřeva zlato. 
   Proroci do metafor často halili 
   pravdu; kdo dobře zná, jak v Písmu mluvili 
   Kristus i apoštol, jistě dobře vidí, 
   že se pravda dodnes za ten šat nestydí. 
Bohužel musím přiznat, že Písmo svaté 
   svým stylem, výrazy tolik rozum mate, 
   neboť je v něm spousta těchto věcí – 
   symbolických postav, metafor, a přeci 
   z té knihy tolik světla vyzařuje, 
   že noc temnou v bílý den proměňuje. 
Jen ať si šťoura svého života všímá – 
   temnější mu řádky vyvstanou před očima, 
   než jich je v mé knize. A ať také ví, že 
   i v nejlepších svých činech zlo nalézt může. 
Kdybychom před nestranným soudem měli stát, 
   na jeho jednoho troufám si zavolat 
   svých deset, kteří chápou smysl řádek mých 
   o moc líp než jeho lži v chrámech stříbrných. 
   Mám za to, že pravda, byť v hroudě hlíny 
skrytá, 
   rozum bystří, úsudek zdravý skýtá, 
   poznání těší, vůli podrobuje 
   a také paměť zcela naplňuje 
   představami, které příjemné nám jsou, 
   a od trápení nám dává oddychnout. 
Vím, slova jasná Timoteus má říkat 
   a babské tlachy nikdy nepřijímat. 
   Přece ale Pavel nikdy nekázal mu 
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   podobenství stříct se, v nichž je drahokamů, 
   perel, ba i zlata složeno habaděj, 
   jež stojí za to hledat, děj se co děj. 
A ještě jedno slovo, muži Boží! 
   Jsi pobouřen? Chtěl bys, abych své zboží 
   do jiných šatů oděl? Anebo snad tě  
   zlobí, že věcí neříkám po lopatě? 
   Tři věci ještě řeknu, pak se chci podvolit 
   těm, již jsou než já lepší, (tak to má být.) 
1. Vůbec se mi nezdá, že bych svou metodu 
   užívat nesměl – takže žádnou škodu 
   neutrpí kniha ani čtenář. A není 
   chyba psát v podobenstvích, líčit své snění, 
   když se k tomu navíc snažím ze všech sil, 
   jak bych jen Pravdu všemožně rozšířil. 
   ‚Nesměl‘ jsem řekl? Vždyť já dokonce mám 
    (a nejeden příklad je mi navíc dán 
   od těch, jejichž život Bohu byl sladší 
   nežli kohokoliv, kdo dnes po zemi kráčí) 
   takto se vyjadřovat a psát o věcech, 
   které jsou naprosto nejskvělejší ze všech. 
2. Vidím muže (vysoké jako hory) psát 
   formou dialogu, nikoho nadávat 
   jim za to nevidím. Když však pravdě škodí, 
   ať kletba padne na ně i na metody, 
   jež k tomu užívají. Nechť však svobodně 
   pravda se dotýká nás – jak tebe, tak mě, 
   jak se Bohu líbí, vždyť kdo ví líp než Bůh, 
    (jenž nás první učil, jak vzít do ruky pluh) 
   jak myšlenkou, perem plnit jeho přání? 
   On bere nízkou věc, Božskou roubuje na ni. 
3. Vidím, že Písmo mnohdy užívá podobné 
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   metody jako já: Tam, kde se rozhodně 
   hodí určitá věc, dá jinou místo ní: 
   I já ji užít smím, přičemž nezacloním 
   ni zbla paprsky pravdy zlaté. Ba právě 
   dík této metodě líp se mohou zaskvět. 
A nyní, dříve nežli pero zahodím, 
   přínos své knihy ukáži, pak poručím 
   tebe i ji do rukou Všemocného, 
   jenž silné svalí, nechá stát slabého. 
Tato má kniha obraz podává věrný 
   muže, jenž pro věnec nepomíjitelný 
   o závod běží. Říká, odkud jde a kam, 
   co bez jiných nezvládne, co dokáže sám, 
   a ukazuje, jak se v běhu nezastaví, 
   dokud nevstoupí do Města bránou slávy. 
Též o těch je, kdo o Život ze vší síly 
   bojují, by věčnou odměnu zakusili. 
   Zde rovněž seznámit se můžeš s příčinou, 
   proč z cesty sejdou a bídně zahynou. 
Ta kniha způsobí, že se vydáš na pouť, 
   pokud její radu budeš chtít poslechnout. 
   Až do země svaté dojdeš podle ní, 
   budeš-li ji číst s pravým poznáním. 
   Až ji lenoch přečte, vyskočí z postele, 
   slepý prohlédne a spatří věci skvělé. 
   Máš rád věci vzácné, věci ku prospěchu? 
   Chtěl bys nalézt pravdu ve smyšleném rouchu? 
   Zapomnětlivý jsi? Chceš si pamatovat, 
   jak je rok dlouhý všechna moje slova? 
   Pak čti mé zkazky. Jak bodláky z lopuchu 
   drží a bezradným mohou dát útěchu. 
Mé knihy jazyk jadrný, to nemám strach, 
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   malátným lidem rozproudí zase krev v žilách. 
   Zdá se čpět novotou, přitom v ní není nic 
   než staré známé biblické pravdy, nic víc. 
Chceš se rozptýlit a splínu vale dát? 
   Chceš být veselý, ne se jen hloupě smát? 
   Chceš číst hádanky i jejich vysvětlení 
   nebo být do vlastních myšlenek ponořený? 
   Krmíš se rád masem? Či bys viděl rád 
   muže z oblaků k sobě promlouvat? 
   Chceš se octnout ve snu, přitom zůstat bdělý? 
   Chceš se smát i plakat v jedné chvíli? 
   Chtěl bys ztratit sebe a nepocítit zmar 
   a znovu se najít bez kouzel a čar? 
   Chtěl bys číst si sám, a co čteš, nevědět, 
   a přece poznat při čtení tytýchž vět, 
   zda požehnán jsi? Pak honem chvátej sem, 
   svůj rozum (a mou knihu) do hrsti vem.

— JOHN BUNYAN 
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Poutníkova cesta: 
v podobě snu

Na své cestě tímto pustým světem jsem náhodou natrefil na jedno 
místo, kde byla malá jeskyňka2, a uložil jsem se na tom místě ke 
spánku, a co jsem spal, zdál se mi sen. V tom snu jsem viděl muže 
oděného v poskvrněný šat, který stál zády k svému domu, v ruce držel 
nějakou knihu a na zádech měl převeliké břemeno3. Díval jsem se 
dál a viděl, jak otevírá tu knihu a čte si v ní. A jak tak četl, začal 
plakat a celý se roztřásl, a když už se nemohl déle ovládnout, hořce 
zanaříkal: „Co mám dělat?“
V tomto stavu tedy přišel domů a snažil se, seč mohl, skrýt před 

ženou a dětmi své soužení. Dlouho však mlčet nedokázal, neboť 
mlčením se jeho trýzeň jen zvětšovala. Nakonec se tedy své ženě 
a dětem svěřil s tím, co ho trápí, a takto k nim promluvil: „Má mi-
lovaná ženo i vy, dítky mého srdce, já, který vás mám tolik rád, jsem 
dočista ztracen kvůli břemenu, které nesmírně tíží má bedra, a navíc 
vím zcela bezpečně, že toto město, v němž žijeme, bude vyvráceno 
ohněm z nebe4 a uprostřed toho strašlivého ničení bídně zahynu 
já i ty, má ženo, i vy děťátka má nejdražší, pokud se nenalezne ně-
jaký způsob (a dosud mi není známo jaký), jak této zkáze uniknout 
a zachránit se.“ Jeho slova je nesmírně poděsila. Ne snad proto, že 
by považovali to, co řekl, za pravdivé, ale proto, že si pomyslili, že se 
mu do hlavy vrazil nějaký rapl, a jelikož se už stmívalo a oni doufali, 
že spánek by mohl jeho rozrušenou mysl zklidnit, poslali ho honem 

2  J. Bunyan byl v letech 1661–72 z důvodů své víry žalářován, ve vězení vě-
noval hodně času psaní.
3  Iz 64, 6; Luk 14, 33; Žalm 38, 4; Abak 2, 2; Sk 16, 31.
4  Sk 2, 37.
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spát. Noc však pro něj byla stejně těžká jako den, a místo, aby spal, 
celou noc provzdychal a proplakal. Ráno pak chtěli vědět, jak se mu 
daří. „Je to čím dál horší,“ odpověděl a znovu začal mluvit tak jako 
předtím, oni se však vůči němu začali zatvrzovat. Mysleli si také, že 
mu vyženou pomatenost z hlavy drsným a nevlídným zacházením. 
Jednou se mu vysmívali, jindy mu domlouvali a jindy si ho zase 
vůbec nevšímali. Začal se tedy zavírat ve své komůrce a tam se za ně 
modlil, litoval je a naříkal také nad svou vlastní bídou. Chodil také 
na osamělé procházky do polí a tam si někdy četl, někdy se modlil, 
a tak uplynulo několik dní.
A pak jsem viděl, jak je zase na jedné ze svých procházek v polích 

a převelice sklíčen si čte, jako obvykle, ve své knize. A při tom čtení 
náhle zvolal tak, jako už předtím: „Co mám dělat, abych byl spasen?“5
Viděl jsem také, že se rozhlíží na všechny strany, jako kdyby 

se chtěl někam rozběhnout. Zůstával však přitom stát pořád na 
stejném místě, neboť (jak jsem si domyslel) nevěděl, kudy se dát. 
Díval jsem se tedy dál a spatřil muže jménem Evangelista, který 
k němu přistoupil a tázal se ho: „Pročpak pláčeš?“ Odpověděl mu: 
„Pane, z knihy, kterou držím v ruce, se dovídám, že musím zemřít 
a pak předstoupit před soud.6 Když o tom však přemýšlím, zjišťuji, 
že nejsem ani ochoten podstoupit to první7 ani schopen obstát 
v tom druhém.8“
„Proč raději nezemřít, když tento život provází tolik zlého?“ 

namítl Evangelista. „Protože se bojím, že břemeno, které mám na 
zádech, mě stáhne hlouběji, než je hrob, a že se propadnu do pekel9. 
A jestliže nejsem, pane, připraven jít do vězení, o to méně jsem 

5  Sk 16, 30.31.
6  Žid 9, 27.
7  Job 16, 21.22.
8  Ez 22, 14.
9  Iz 30, 33.
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připraven předstoupit před soud a odtud jít na popraviště. Když na 
tyto věci jenom pomyslím, je mi do pláče,“ odvětil ten muž.
Na to Evangelista pravil: „Jsi-li na tom tak, proč stojíš bez hnutí 

na místě?“ „Protože nevím, kam jít,“ řekl mu. Na ta slova mu Evange-
lista podal pergamenový svitek, v němž stálo: „Utec před budoucím 
hněvem!“10
Muž si tedy ta slova přečetl a velice ustaraně vzhlédl k Evange-

listovi a otázal se: „Kam mám utéci?“ A Evangelista ukázal prstem 
přes široširý lán a řekl: „Vidíš tamhle tu branku11?“ „Ne,“ řekl muž. 
„A vidíš támhleto zářící světlo12?“ tázal se Evangelista. „Myslím, že 
ano,“ odvětil muž. Pak mu Evangelista řekl. „Měj oči stále upřené 
na to světlo a jdi přímo k němu13, až uvidíš branku. Zaklepej na ni 
a dozvíš se, co máš dělat.“
A tak jsem ve snu viděl, že ten muž začal utíkat, a nebyl ještě 

ani příliš daleko od dveří svého domu, když si ho všimla jeho žena 
a děti a začaly na něj volat, aby se vrátil. Muž si ale prsty zacpal uši 
a běžel dál a volal: „Život, život, věčný život!“14 A aniž by se ohlížel 
zpět, utíkal doprostřed pláně15.
Také jeho sousedé vyšli ze svých domů podívat se, jak běží pryč, 

a někteří z nich se mu vysmívali, jiní mu hrozili a jiní pak na něj vo-
lali, aby se vrátil.16 A našli se mezi nimi dva, kteří se rozhodli přivést 
jej nazpátek násilím. Jeden se jmenoval Zatvrzelý a druhý Přístupný. 
V tu dobu už byl od nich ten muž hodně daleko. Oni však se rozhodli 
jej pronásledovat. Běželi tedy za ním, a netrvalo dlouho a dostihli 

10  Mat 3, 7.
11  Mat 7, 13–14.
12  Žalm 119, 105.
13  2 Pet. 1, 19.
14  Luk 14, 26.
15  Gen 19, 17.
16  Jer. 20, 10.
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ho. Když se tak stalo, muž se jich otázal: „Sousedé, proč za mnou 
jdete?“ „Chceme tě přesvědčit, aby ses vrátil s námi,“ odpověděli 
mu. On však jim na to řekl: „To se v žádném případě nestane. Bydlíte 
v Městě zkázy (kde jsem se ostatně i já sám narodil), to se pozná, 
a jestli v něm zemřete, dříve nebo později se propadnete hlouběji 
než hrob, do místa, kde hoří oheň a síra. Upokojte se, sousedé milí, 
a pojďte se mnou.“
„Jak?“ podivil se Zatvrzelý. „Odejít a nechat tu své přátele a po-

hodlí?!“
„Ano,“ pravil Kristián (tak se totiž jmenoval), „protože všechno 

to, co opustíte, se nedá vůbec srovnávat byť jen s malou částí toho, 
za čím jsem se já vydal.17 A půjdete-li se mnou a vytrváte, povede 
se vám stejně jako mně, vždyť tam, kam já jdu, je všeho hojnost, ba 
nadbytek.18 Pojďte a přesvědčte se o tom.“
Zatvrzelý: „A jaké věci ses to vydal hledat, že kvůli nim opouštíš 

celý svět?“
Kr.:  „Vydal  jsem se hledat dědictví nehynoucí, neposkvrněné 

a nevadnoucí,19 které je připraveno v nebesích a v určený čas bude 
darováno těm, kdo je usilovně hledají.20 Jestli chcete, můžete se 
o tom dočíst v mé knize.“
Zatvrzelý: „Pche,“ odfrkl Zatvrzelý, „schovej si svou knihu a od-

pověz. Jdeš s námi, nebo ne?“
Kr.: „Rozhodně ne, neboť jsem již položil ruku na pluh21,“ řekl 

Kristián.
Zatvrzelý: „Pojď tedy, sousede Přístupný, uděláme zase pěkně 

čelem vzad a půjdeme domů bez něho. Po světě chodí spousta 

17  2 Kor 4, 18.
18  Luk 15, 17.
19  1 Pet 1, 4.
20  Žid 11, 16.
21  Luk 9, 62.
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nafoukaných pomatenců, a když je chytne fantas, myslí si o sobě, 
že pobrali víc rozumu než deset mudrců dohromady.“
Pak promluvil Přístupný: „Přestaň nadávat. Je-li pravda, co náš 

dobrý soused Kristián říká, pak je to, na čem jemu záleží, lepší než 
to, na čem záleží nám. Jsem nakloněn tomu jít se svým sousedem.“
Zatvrzelý: „Jak? Copak jeden blázen nestačí? Dej si říct a vrať se 

zpátky. Kdo ví, kam tě ten šílenec může zavést? Vrať se zpátky, vrať 
se honem zpátky a měj rozum.“
Kr.: „Pojď se mnou, sousede Přístupný, ty věci, o kterých jsem 

mluvil, skutečně existují a kromě nich i mnoho dalších nádherných 
věcí. Jestli snad nevěříš mně, čti zde v této knize; a na důkaz toho, 
že je pravda všechno, co se v ní říká, hle, vše je stvrzeno krví Toho22, 
jenž to, o čem se v této knize píše, vykonal.“
Přístupný: „Nuže, sousede Zatvrzelý,“ řekl Přístupný, „přejdu 

rovnou k věci. Mám v úmyslu jít s tímto dobrým mužem a spojit svůj 
osud s jeho. Ty však, příteli, víš, jak se dostat na to vytoužené místo?“
Kr.: „Jeden muž jménem Evangelista mi ukázal cestu k malé 

brance, která je před námi. Řekl mi, ať k ní pospíším, tam že prý 
dostaneme další pokyny, kudy se dát.“
Přístupný:  „Pojď  tedy, milý  sousede,  vydáme  se na  cestu.“ 

A pokračovali dál v cestě společně.
Zatvrzelý: „A já se vrátím domů,“ pravil Zatvrzelý. „Ve společnosti 

takových pomatených fantastů mě nikdo neudrží.“
A tak jsem ve snu viděl, jak se Zatvrzelý vrací zpět, a Kristián 

s Přístupným kráčí po pláni a hovoří spolu. A jejich rozhovor začal 
následovně:
Kr.: „Nuže, sousede Přístupný, jakpak se máš? Jsem rád, že jsem 

tě přesvědčil, abys šel se mnou. Kdyby Zatvrzelý pocítil to, co jsem 
já pocítil o moci a hrůzách toho, co dosud není viditelné, nebyl by 
se k nám tak snadno obrátil zády.“

22  Žid 13, 20.21.
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Přístupný: „Nuže, sousede Kristiáne, vzhledem k tomu, že zde 
není kromě nás dvou nikdo další, pověz mi podrobněji, co je to za 
věci tam, kam jdeme, a jak je získáme.“
Kr.: „Dokáži si je lépe představit než o nich hovořit. Jelikož však 

toužíš po tom je poznat, budu o nich číst ve své knize.“
Přístupný: „A myslíš, že slova té tvé knihy mluví jistojistě prav-

du?“
Kr.: „Rozhodně ano, neboť jejím autorem je ten, kdo nemůže lhát.23“
Přístupný: „To se mi líbí. A jaké jsou to věci?“
Kr.: „Je to věčné království, v němž budeme žít, a život bez kon-

ce, který nám bude dán, abychom mohli v tom království navěky 
přebývat.“24
Přístupný: „To se mi líbí. A dál?“
Kr.: „Dostaneme korunu slávy a šat, v němž budeme zářit jako 

slunce na nebeské klenbě.“25
Přístupný: „To je vynikající, a dál?“
Kr.: „Nebude tam už žádný pláč ani zármutek, neboť Pán onoho 

místa setře všechny slzy z našich očí.“26
Přístupný: „A s kým tam budeme?“
Kr.: „Budeme tam se serafíny a cherubíny, stvořeními, jejichž 

zjevem budeš oslněn. Tam se také setkáš s tisíci a desetitisíci těch, 
kteří na to místo došli před námi.27 Žádný z nich není zlý, ale naopak 
milující a svatý a všichni kráčí před tváří Boží a stojí v jeho přítom-
nosti a jsou jím navždy přijati. Jedním slovem tam spatříme starce 
se zlatými korunami na hlavě.28 Spatříme tam svaté panice hrající 

23  Tit 1, 2.
24  Iz 45, 17; Jan 10, 27–29.
25  2 Tim 4, 8; Zj 3, 4; Mat 13.
26  Iz 25, 8; Zj 7, 16.17; 21, 4.
27  Iz 6, 2; 1 Tes 4, 16.17; Zj 5, 11.
28  Zj 4, 4.
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na zlaté harfy.29 Spatříme tam lidi, které svět rozsekal na kousky, 
upálil v plamenech, dal sežrat šelmám, utopil v mořích pro lásku, 
kterou chovají k Pánovi onoho místa.30 A všichni budou živí a zdraví 
a oděni budou šatem nesmrtelnosti.31“
Přístupný: „Jen z toho, jak to místo líčíš, by se srdce mohlo roz-

skočit. Ale zakusíme skutečně všechny tyto věci? Jak se stane, že na 
nich získáme podíl?“
Kr.: „Pán a vládce té země to napsal v této knize. V zásadě se v ní 

říká, že, budeme-li opravdu chtít je získat, dá nám je zadarmo.“32
Přístupný: „Nu, to rád slyším, milý příteli. Pojďme tedy, přidejme 

do kroku.“
Kr.: „Nemohu jít tak rychle, jak bych chtěl, kvůli tomu břemeni, 

co mám na zádech.“
Tu jsem ve snu viděl, že právě když tento svůj rozhovor ukonči-

li, přiblížili se k jedné velice rozbředlé bažině, která se rozkládala 
uprostřed pláně, a jelikož si jí nevšimli, oba náhle zapadli do bahna. 
Ta bažina se nazývala Malomyslnost. Tady se tedy nějakou dobu 
zmítali, až byli celí od bahna, a Kristián, který měl na zádech těžké 
břemeno, se začal do močálu propadat.
Tu řekl Přístupný: „Ach, sousede Kristiáne, kdepak to teď jsi?“
Kr.: „To opravdu nevím,“ opáčil Kristián.
Přístupný: Na ta slova se Přístupný začal pohoršovat a vztekle 

oslovil svého druha: „Tak tohle  je to štěstí, o kteréms mi před 
chvilkou vykládal? Když máme takovou smůlu, sotva jsme se vydali 
na cestu, co můžeme čekat, že nás potká, než naše putování skončí? 
Já se teď vrátím a budu žít dál jako dřív a ty si užij tu skvělou zemi 
i za mne.“ A na ta slova učinil jeden nebo dva zběsilé pokusy dostat 

29  Zj 14, 1–5.
30  Jan 12, 25.
31  2 Kor 5, 2.3.5.
32  Iz 55, 12; Jan 7, 37; 6, 37; Zj 21, 6; 22, 17.
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se ven, až se mu podařilo vyškrábat se z bažiny, a to na té straně, 
která byla blíž k jeho domovu. Odešel tedy pryč a Kristián už ho 
nikdy více nespatřil.
A tak Kristiánovi nezbývalo než se zmítat v bažině Malomy-

slnosti sám. Přesto se však ze všech sil snažil dostat k okraji bažiny 
na opačné straně, než byl jeho domov, a blíže k brance. To se mu 
podařilo, nemohl se však dostat ven kvůli břemenu, které měl na 
zádech. Viděl jsem však ve snu, že k němu přistoupil jakýsi muž 
jménem Pomoc a tázal se ho, co tam dělá.
Kr.: „Pane,“ řekl Kristián, „na tuto cestu mě přivedl muž jménem 

Evangelista, který mi také ukázal cestu k támhleté vzdálené brance, 
abych se mohl zachránit před budoucím hněvem, a cestou k ní jsem 
upadl do této bažiny.“
Pomoc: „Proč jsi však nehledal stupně, po kterých bys přešel?“
Kr.: „Zmocnil se mě tak hrozný strach, že jsem utíkal jinudy a za-

padl do močálu.“
Pomoc: „Pak mi tedy podej ruku,“ pravil. Podal mu tedy ruku 

a Pomoc ho vytáhl ven a postavil jej na pevnou zem a kázal mu 
pokračovat v cestě.33
Potom jsem přistoupil k tomu, který jej vytáhl ven, a položil mu 

otázku: „Pane, čím to, že toto místo, kudy vede cesta z Města zkázy 
tam k té brance, není udržováno, aby ti, kdo po cestě jdou, tudy 
mohli kráčet bezpečněji?“ A on mi na to odpověděl, že tato bahnitá 
tůň je místem, které nelze opravit. Je to proláklina, kam neustále 
stéká špína a kal, které provázejí vědomí vlastního hříchu, a proto 
se nazývá Bažinou malomyslnosti; neboť s tím, jak se hříšníkovi 
otevřou oči a nahlédne své zatracení, objeví se zároveň v jeho duši 
mnoho strachu a pochyb, zábran a obav, a ty se všechny smíchají 
dohromady a usazují se na tomto místě. A proto je také půda v tom-
to úseku cesty tak špatná.

33  Žalm 40, 2.
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Král nemá radost z toho, že toto místo je stále tak neschůdné.34 
Jeho dělníci se také, dle nařízení správců Jeho Veličenstva, již po 
celých těchto uplynulých šestnáct set let snaží toto místo nějakým 
způsobem opravit. „Ano,“ pravil, „pokud je mi známo, tato bažina 
již spolykala alespoň dvacet tisíc povozů, ano, celé milióny dobrých 
rad, které byly svezeny ze všech koutů králových dominií (a ti, kdo 
se v tom vyznají, říkají, že to byl ten nejlepší materiál, kterým by 
se cesta v tomto místě dala vyspravit), aby se jimi ta bažina pokud 
možno celá zasypala, ale přesto přese všechno je to i nadále jen 
Bažina malomyslnosti a zůstane jí, ať dělají, co chtějí.
Pravda,  jsou zde z nařízení Zákonodárce  jisté dobré a pevné 

stupně, které vedou samým prostředkem bažiny, avšak v době, kdy 
se mění počasí a z tohoto místa se vyvaluje příliš mnoho kalu, je tyto 
stupně špatně vidět. A i kdyby byly vidět dobře, lidé mají tak pople-
tenou hlavu, že šlápnou vedle a zapadnou do bahna, stupně nestupně. 
Jakmile se jim však podaří dostat se k brance, je tam půda již dobrá35.“
A tu jsem ve snu viděl, že v tuto chvíli již Přístupný dorazil ke 

svému domu. A přišli jej navštívit sousedé. Někteří chválili jeho 
moudrost, že se vrátil, a jiní mu spílali do bláznů, že tak riskoval, 
když šel s Kristiánem, jiní se zas vysmívali jeho zbabělosti a říkali: 
„Když už bych se do něčeho takového pustil, určitě bych nebyl ta-
kový budižkničemu, abych to vzdal pro pár překážek.“ A Přístupný 
se tedy tiše krčil mezi nimi. Nakonec však mu sebevědomí aspoň 
trochu stouplo a pak všichni otočili jako na obrtlíku a začali se za 
zády pošklebovat Kristiánovi. A to je o Přístupném všechno.
A jak tak Kristián kráčel dál sám a sám, zpozoroval,  jak mu 

v ústrety jde přes pole nějaký člověk, a stalo se, že se setkali právě 
v místě, kde se jejich cesty křížily. Ten pán se jmenoval pan Svě-
taznal. Bydlel ve městě zvaném Smýšlení těla, velikém to městě ne-

34  Iz 35, 3.4.
35  1 Sam 12, 23.
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daleko od místa, odkud pocházel Kristián. Tento muž, který se setkal 
s Kristiánem, již o něm něco zaslechl, neboť zpráva o Kristiánově 
odchodu z Města zkázy se rychle rozkřikla nejenom v samotném 
městě, kde bydlel, ale rozšířila se i v jiných městech. Pan Světaznal 
tedy tušil, s kým má tu čest, když viděl, jak se Kristián ztěžka vleče 
kupředu, vzdychá a sténá a podobně, i pustil se s ním do řeči.
Světaznal: „Kampak s tím rancem, dobrý muži, a co že tak ztěžka?“
Kr.: „To bych řekl, že ztěžka, a jak! Myslím, že tak jako já se nikdy 

nikdo nevlekl! A když se mě ptáte, kam jdu, tak to vám rád povím, 
pane, jdu k támhleté brance, co je přede mnou, neboť mi bylo ře-
čeno, že tam mi ukáží, jak se mám svého těžkého břemene zbavit.“
Světaznal: „Ženu a děti máš?“
Kr: „Ano, toto břemeno mě však tíží natolik, že se z nich nemohu 

těšit tak, jak jsem se dříve těšíval. Připadá mi, jako bych je neměl.36“
Světaznal: „A když ti dám dobrou radu, poslechneš?“
Kr.: „Pokud bude dobrá, tak rád. Dobrou radu totiž nutně potřebuji.“
Světaznal: „Radil bych ti tedy, aby ses co nejrychleji zbavil svého 

břemene, protože dokud tak neučiníš, nebude mít tvá mysl klid 
a ani se do té doby nebudeš moci těšit z dobrodiní, kterým tě Bůh 
ve svém požehnání zahrnul.“
Kr.: „Právě o to se snažím: zbavit se toho těžkého břemene. Sun-

dat si ho ale sám nemohu. Ani žádný člověk v našem kraji mi ho 
z beder nemůže sejmout, a proto jdu po této cestě, abych se, jak 
jsem už řekl, svého břemene zbavil.“
Světaznal: „Kdo ti napovídal, že když půjdeš touto cestou, zbavíš 

se svého břemene?“
Kr.: „Jeden člověk. Zdálo se mi, že to je osoba úctyhodná a čestná. 

Jmenoval se, pokud si vzpomínám, Evangelista.“
Světaznal: „Čert aby ho vzal za takovéhle rady! Na světě není 

nebezpečnější a obtížnější cesty, než je ta, na kterou tě poslal. To 

36  1 Kor 7, 29.
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ostatně poznáš sám, budeš-li se jeho radou řídit. Už ses s něčím, zdá 
se mi, setkal, neboť vidím, že jsi od hlavy až k patě od bahna z Ba-
žiny malomyslnosti. Ta bažina je však pouhým počátkem soužení, 
které čeká ty, kdo pokračují v této cestě. Dobře mě poslouchej, jsem 
starší než ty. Na cestě, po které jdeš, tě čeká únava, bolest, hlad, nej-
různější nebezpečí, nahota, meč, lvi, draci, temnota – slovem smrt 
a nevím, co ještě. Toto je pravda a věc jistá a potvrdilo ji svědectví 
mnohých. A měl by snad člověk tak nerozvážně promarnit svůj život 
jen proto, že dopřeje sluchu cizinci?“
Kr.: „Ale pane, to břímě, které nesu na zádech, je pro mě strašnější 

než všechny ty věci, o kterých jste mluvil. Naopak, připadá mi být 
opravdu jedno, co mě cestou potká. Vždyť nakonec mě může potkat 
i to, že budu osvobozen od svého břemene.“
Světaznal: „A jak jsi vůbec k tomu svému břemeni přišel?“
Kr.: „Čtením této knihy, kterou držím v ruce.“
Světaznal: „To jsem si myslel. A dopadlo to s tebou jako s jinými 

slabochy, kteří se pletou do věcí nad jejich síly a zničehonic začnou 
být celí rozrušení, tak jako teď ty, a to rozrušení nejenomže z chlapů 
dělá baby (což se, jak vidím, přihodilo tobě), ale žene je do zoufa-
lých dobrodružství, od kterých si slibují získat, ani sami nevědí co.“
Kr.: „Já vím, co chci získat – osvobození od svého těžkého břemene.“
Světaznal: „Proč však hledáš osvobození na této cestě, když vidíš, 

kolik nebezpečí na ní číhá? Zvláště když ti mohu ukázat (budeš-li 
mít jen trochu trpělivosti a vyslechneš mě), kudy se dát, abys zís-
kal to, co si přeješ, a přitom nemusel podstupovat nebezpečí, do 
kterých se na této svojí cestě ženeš. Ano a pomoc je tak snadná. 
Kromě toho měj na paměti, že namísto těchto nebezpečí budeš zde 
v naprostém bezpečí, dostane se ti přátelského zacházení a budeš 
zcela a ve všem spokojen.“
Kr.: „Pane, snažně vás prosím, prozraďte mi to tajemství.“
Světaznal: „Pročpak ne? V tamté vesnici, která slyne Morálka, 

přebývá pán jménem Zákonnost. Velice soudný člověk a dobrého 
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jména, který umí sejmout člověku z beder taková břemena, jako je 
to tvoje. Pokud je mi známo, vykonal již v tomto ohledu opravdu 
mnoho dobrého a kromě toho dokáže léčit ty, kterým jejich břemeno 
tak trochu vlezlo na mozek. K němu, jak jsem již řekl, můžeš jít a dát 
si od něj okamžitě pomoci. Jeho dům je vzdálen od místa, kde sto-
jíme, necelou míli, a pokud nebude doma sám, bydlí u něj syn, milý 
mládenec jménem Zdvořilost, a ten dokáže to samé co starý pán 
a stejně dobře. Tam, to ti pravím, můžeš být osvobozen od svého 
břemene, a jestliže se ti nechce vracet do svého bývalého bydliště 
(což bych ti opravdu nepřál), můžeš poslat pro svou ženu a děti, 
aby za tebou přišly do této vesnice, kde momentálně řada domů 
zeje prázdnotou, a ty si jeden z nich můžeš koupit za přijatelnou 
cenu. Živobytí je tam také laciné a dobré a ještě více tě potěší, že 
tam budeš žít v sousedství lidí čestných, vážených a spořádaných.“
Kristiána to, co slyšel, poněkud zmátlo. Zakrátko si však v hlavě 

všechno srovnal a pomyslel si: „Jestli je pravda, co tento pán říká, 
bude nejrozumnější, dát na jeho radu.“ Promluvil tedy takto.
Kr.: „Jak se, pane, dostanu k domu toho čestného muže?“
Světaznal: „Vidíš tamtu vysokou horu?“
Kr.: „Ano, velmi dobře.“
Světaznal: „Musíš tedy tu horu obejít a první dům, na který na-

razíš, je jeho.“
A tak Kristián opustil svou cestu a vydal se k domu pana Zá-

konnosti, aby ho požádal o pomoc. Ale co to, když už byl blizoučko 
úpatí hory, zdála se mu být tak vysoká a také z té její strany, podél níž 
vedla cesta, se přes cestu nachyloval tak hrozný převis, že se Kristián 
bál pokračovat v cestě, ve strachu, že jej hora zasype. A tak tam stál 
jako přikovaný a nevěděl, co počít. Také jeho břemeno mu teď připa-
dalo těžší, než dokud se držel své původní cesty. Bylo rovněž vidět, 
jak z hory vyšlehuje oheň,37 až se Kristián bál, že shoří. Stál tedy na 

37  Ex 19, 18.
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místě, potil se a třásl hrůzou.38 A v tu chvíli také začal litovat, že dal na 
radu pana Světaznala. Vtom spatřil Evangelistu, jak mu jde v ústrety, 
a při pohledu na něj se začal červenat hanbou. A Evangelista byl stále 
blíž a blíž, a když přišel až k němu, pohlédl na něj s přísným a straš-
livým výrazem v tváři a takto začal s Kristiánem rozmlouvat:
Evangel.: „Co ty tady?“ otázal se. Na ta slova Kristián nevěděl, 

co odpovědět, tak jenom beze slova stál před ním. A Evangelista 
pokračoval: „Nejsi ty náhodou ten člověk, kterého jsem nalezl pla-
čícího za hradbami Města zkázy?“
Kr.: „Ano, pane, ten člověk, to jsem já.“
Evangel.: „Neukázal jsem ti snad cestu k brance?“
Kr.: „Ano, pane,“ řekl Kristián.
Evangel.: „Jak to tedy, žes tak rychle sešel z cesty? Tohle přece 

není cesta, kterou jsem ti ukázal.“
Kr.: „Sotva jsem se dostal z Bažiny malomyslnosti, setkal jsem 

se s jedním pánem, a ten mě přesvědčil, že půjdu-li dál tak, jak mi 
říká, přijdu do vesnice, kde žije muž, který by mě mohl zbavit mého 
břemene.“
Evangel.: „Jak vypadal?“
Kr.: „Vypadal jako urozený pán a hovořil ke mně dlouho a nako-

nec mě přemluvil, a tak jsem došel až sem. Když jsem však spatřil 
tuto horu a viděl, jak převisuje přes cestu, najednou jsem se zastavil, 
aby mě celého nezavalila.“
Evangel.: „Copak ti ten pán říkal?“
Kr.: „Ale, ptal se, kam jdu, a já mu to řekl.“
Evangel.: „A co on na to?“
Kr.: „Ptal se mne, zda mám rodinu, a já mu to pověděl. Řekl jsem 

mu však také, že mě tak tíží to břemeno, co mám na zádech, že se 
z nich nemohu radovat tak, jako dříve.“
Evangel.: „A co na to říkal?“

38  Ex 19, 16; Žid 12, 21.
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Kr.: „Nabádal mě, abych se co nejrychleji zbavil svého břemene, 
a já mu řekl, že úleva je právě to, co hledám. A řekl jsem, že proto 
jdu k tamté brance, abych tam obdržel další pokyny, jak se dostat 
na místo, kde budu od břemene osvobozen. Na to on řekl, že mi 
ukáže lepší cestu, a kratší, s kterou není spojeno tolik obtíží jako 
s tou cestou, na kterou jste mne, pane, poslal vy. A řekl mi, že ta 
jeho cesta člověka zavede k domu jednoho pána, který umí tato 
břemena odstraňovat. Tak jsem mu uvěřil a opustil tu první cestu 
a vydal se po té jeho v naději, že se mi tak snad dostane brzkého 
ulehčení od mého břemene. Když jsem však došel sem a uviděl, jak 
se věci skutečně mají, zastavil jsem se ze strachu před nebezpečím 
(jak jsem již řekl dříve). Teď však nevím, co mám dělat.“
Evangel.: „Tak jen chvilku pokojně postůj,“ řekl Evangelista, „abych 

ti mohl ukázat slova Boží.“ A tak stál a třásl se po celém těle.39 „Varujte 
se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví,“ pravil Evangelista. „Jestliže ne
unikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše 
neunikneme my, odvrátímeli se od toho, který mluví z nebe.“40 Dále pak 
řekl: „Avšak můj spravedlivý bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, 
v tom nenajdu zalíbení.“41 A takto ta slova vyložil: „Ty jsi ten, kdo se řítí 
do záhuby. To ty jsi začal odmítat radu Nejvyššího a odvrátils svou nohu 
od cesty pokoje, dokonce jsi dal v sázku svůj život a málem zahynul.“
Tu Kristián padl k jeho nohám jako mrtvý a vykřikl: „Běda mi, ne-

boť jsem ztracen!“42 Když to Evangelista viděl, uchopil jej za pravou 
ruku a řekl: „Všechny hříchy a rouhání budou lidem odpuštěny, nebuď 
nevěřící, ale věř.43“ Na ta slova Kristián opět trochu ožil, vzpřímil se 
zase před Evangelistou a chvěl se po celém těle jako prve.

39  Žid 12, 21.
40  Žid 12, 25.
41  Žid 10, 38.
42  Iz 6, 5.
43  Mat. 12; Mk 3.
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Pak Evangelista pokračoval: „Měj více na paměti věci, které ti 
řeknu. Nyní ti ukáži, kdo tě to obloudil a za kým tě to poslal. Člověk, 
kterého jsi potkal, se jmenuje Světaznal a to jméno mu dobře sedí 
částečně proto, že vyznává pouze učení tohoto světa44 (a proto 
chodí vždycky do kostela do města Morálka), a částečné proto, 
že miluje toto učení ze všech nejvíce, neboť ho nejlépe chrání od 
kříže.45 A jelikož má tuto světskou povahu, snaží se vyhnout mým 
cestám, i když jsou správné. A to, co ti ten muž poradil, musíš mít 
ze tří důvodů v naprosté ošklivosti.
1. To, že tě svedl z cesty.
2. To, že se snažil znechutit ti kříž.
3. A to, že tvé nohy přivedl na cestu, která vede do panství Smrti.
Zaprvé, musíš mít v ošklivosti to, že tě odvrátil od tvé cesty, ba 

i to, že ses mu podvolil, neboť to znamená zavrhnout radu Boží 
a vyměnit ji za radu Světaznala. Pán praví: ‚Snažte se vejít těsnou 
branou,‘46 brankou, k níž jsem tě poslal, neboť těsná je brána, která 
vede k životu, a je málo těch, kteří ji naleznou.47 Od této branky a od 
cesty k ní té onen zlý člověk odvrátil a málem tě přivedl do záhuby. 
Měj proto v nenávisti to, že tě odvrátil od té cesty, a oškliv si sama 
sebe za to, žes mu dopřával sluchu.
Zadruhé, musíš mít v ošklivosti jeho usilovnou snahu znechutit ti 

kříž, neboť ty jej máš pokládat za větší bohatství než všechny pokla
dy Egypta.48 Navíc pak ti Král Slávy již řekl, že ten, kdo bude chtít svůj 
život zachránit, ztratí jej49 a že ten, kdo přichází k němu a nedovede 
se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano 

44  1 Jan 4, 5.
45  Gal 6, 12.
46  Luk 13, 24.
47  Mat 7, 13.14.
48  Žid 11, 25.26.
49  Mk 8, 34; Jan 13, 25; Mat 10, 39.
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i své duše, nemůže být mým učedníkem.50 Pravím tedy, že jestliže se 
nějaký člověk mermomocí snaží tě přesvědčit, že to bude tvá smrt, 
a přitom Pravda samotná řekla, že bez ní nemůžeš mít věčný život, 
takové učení si musíš ošklivit.
Zatřetí musíš nenávidět to, že tvou nohu přivedl na cestu, která 

vede do panství Smrti. A proto musíš nahlédnout, ke komu tě to 
poslal a také to, že ta osoba tě tvého břemene vůbec zbavit nemůže.
Ten, za kýms byl poslán, ten, který ti měl ulehčit od tvého bře-

mene, muž jménem Zákonnost, je synem nynější otrokyně a žije 
v otroctví i se svými dětmi. A jejím symbolem je tato hora Sinaj, 
které ses bál, že tě zavalí.51 A jestli ona a její děti jsou v otroctví, jak 
od nich můžeš očekávat, že tě osvobodí? Tenhle Zákonnost tě tedy 
osvobodit od tvého břemene nemůže. Tento muž ještě žádného 
člověka nikdy jeho břemene nezbavil a nevypadá to, že by k něčemu 
takovému vůbec kdy mohlo dojít. Nemůžeš být přece ospravedlněn 
ze zákona, neboť skutky zákona žádného člověka, kterého nosí tato 
země, nemohou zbavit jeho břemene. Proto tedy je pan Světaznal 
nepřítel a pan Zákonnost podvodník a jeho syn Zdvořilost navzdory 
všemu svému upejpání není nic než obyčejný pokrytec a pomoci ti 
nemůže. Věř mi, za všemi těmi tirádami, které jsi slyšel o těch hlu-
pácích, není nic než snaha obrat tě o tvou spásu tím, že tě odvrátí od 
cesty, na kterou jsem tě poslal.“ Když Evangelista domluvil, hlasitě 
zvolal k nebesům, aby se mu dostalo potvrzení toho, co právě řekl. 
A na ta slova se z hory, pod kterou ubohý Kristián stál, ozval hlas 
a vyšlehl oheň, až mu z toho naskočila husí kůže. Slova, která se 
ozvala, byla následující: Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, 
jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: „Proklet je každý, kdo nezůstává 
věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to.52“

50  Luk 14, 26.
51  Gal 4, 21.22.23.24.25.26.27.
52  Gal 3.10.
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Nyní již Kristián nečekal nic jiného než smrt a začal žalostně 
plakat a proklínat okamžik, kdy se setkal s panem Světaznalem, 
a znovu si spílal do těch nejhorších hlupáků, že naslouchal jeho 
radě. Také se nesmírně styděl i jen pomyslit, že argumenty toho 
pána, které pocházely pouze z těla, ho dokázaly přimět k tomu, že 
opustil správnou cestu. Když skončil, obrátil se znovu na Evange-
listu a řekl mu něco asi v tomto smyslu:
Kr.: „Pane, co myslíte, je ještě nějaká naděje? Mohu se teď vrátit 

a pokračovat v cestě k brance? Nebudu za to, co jsem učinil, zavržen 
a poslán odtamtud nazpátek zahanben? Je mi líto, že jsem naslou-
chal radě toho muže, kéž by mi mohl být můj hřích odpuštěn.“
Na to mu Evangelista řekl: „Tvůj hřích je velmi těžký, neboť jsi 

spáchal dvě zlé věci. Opustil jsi cestu, která je dobrá, a vydal ses po 
zakázaných stezkách. Přesto tě muž, který hlídá bránu, přijme, ne-
boť je laskavý ke všem lidem. Jenom dej pozor,“ pravil, „ať nesejdeš 
z cesty ještě jednou a na cestě nezhyneš, jestliže jen málo vzplane 
hněvem.53“ Potom se Kristián vydal na zpáteční cestu a Evangelista 
jej napřed políbil, pak se na něj usmál a popřál mu šťastnou cestu. 
A tak Kristián spěšně vyrazil, nezapřádal řeč s žádným, koho cestou 
potkal, a když se ho někdo na něco optal, neodpovídal. Šel jako 
člověk, který celou dobu kráčí po zakázaném území a nepřipadá si 
ani trochu v bezpečí, dokud se znovu nedostane na cestu, kterou 
opustil, když se nechal zlákat radou pana Světaznala. A tak se za 
nějaký čas Kristián dostal k bráně. A nad bránou stála tato slova: 
Tlučte, a bude vám otevřeno.54 Zaklepal tedy na bránu, a ne jen 
jednou nebo dvakrát, řka:

Budu smět vstoupit? Ten, kdo je za branou, 
zda otevře a smiluje se nade mnou, 

53  Žalm 2, poslední verš.
54  Mat 7, 8.
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ač si to nezasloužím, ač jsem vzpurný byl? 
Pak na věky ho budu chválit ze všech sil.

Nakonec přišel k bráně muž důstojného vzezření jménem Las-
kavost a otázal se, kdo tam, odkud přichází a copak si přeje.
Kr.: „Stojí zde nebohý hříšník s přetěžkým břemenem na zádech. 

Přicházím z Města zkázy, jdu však na horu Sion, abych se zachránil 
před nadcházejícím hněvem, a chtěl bych proto pane vědět, bylo 
mi totiž řečeno, že touto branou se tam jde, zda budete tak laskav 
a vpustíte mě dovnitř.“
Laskavost: „Z celého srdce a rád,“ řekl a na ta slova otevřel bránu.
A když už byl Kristián jednou nohou v bráně, ten druhý ho 

chytil a vtáhl ho dovnitř. „Co to má znamenat?“ otázal se Kris-
tián. A ten druhý mu odpověděl: „Nedaleko od této brány se tyčí 
mohutný hrad, jehož vrchním velitelem je Belzebub, a on spolu 
s těmi, kdo jsou na jeho straně, odtamtud střílejí šípy na ty, kdo 
přicházejí k této bráně, a zkouší, jestli budou mít štěstí a podaří 
se jim zabít je dřív, než vstoupí dovnitř.“ Pak řekl Kristián:  „Raduji 
se a chvěji.“ Když byl uvnitř, muž střežící bránu se ho zeptal, kdo 
jej tam poslal.
Kr.: „Evangelista mi radil, abych šel sem a klepal (což jsem také 

učinil), a řekl mi, že vy, pane, mi povíte, co mám dělat.“
Laskavost: „Dveře jsou před tebou otevřeny dokořán a žádný 

člověk je nemůže zavřít.“
Kr.: „Nyní začínám sklízet prospěch z nebezpečenství, která jsem 

přestál.“
Laskavost: „Jak to, že však přicházíš sám?“
Kr.: „Žádný z mých sousedů si neuvědomoval, v jakém je nebez-

pečí tak, jako jsem si to uvědomoval já.“ 
Laskavost: „Věděl některý z nich, že sem jdeš?“
Kr.: „Ano, má žena a děti mě spatřily jako první odcházet a volaly 

za mnou, abych se vrátil. I někteří z mých sousedů vyšli před dům, 
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křičeli a volali za mnou, abych se vrátil zpátky. Já si však strčil prsty 
do uší a pokračoval v cestě.“
Laskavost: „Copak ale žádný z nich za tebou nešel, aby tě přiměl 

k návratu?“
Kr.: „Ano, Zatvrzelý a Přístupný. Když ale viděli, že mne nepře-

mluví, Zatvrzelý se s nadávkami vrátil, Přístupný však se mnou 
kousek šel.“
Laskavost: „Proč však nedošel až sem?“
Kr.: „Šli jsme spolu až k Bažině malomyslnosti, až jsme do ní 

zničehonic spadli. A tehdy se můj soused Přístupný nechal odradit 
a dál už se neodvážil. A když se vyškrábal zase ven, na straně, která 
byla blíž k jeho domovu, řekl mi, ať si užiju tu skvělou zemi sám 
i za něj. A tak šel svou cestou a já zase svou. On za Zatvrzelým a já 
k této brance.“
Pak řekl Laskavost: „Chudák, chová snad nebeskou slávu v tak 

malé vážnosti, že mu nestojí ani za to riskovat, že se střetne s pár 
obtížemi, aby ji získal?“
Kr.:  „Upřímně řečeno,“ řekl Kristián, „to, co  jsem řekl o Pří-

stupném, byla pravda, a mám-li stejně pravdivě promluvit i o sobě, 
ukáže se, že nejsem o nic lepší než on. Je pravda, že on se vrátil 
domů, i já však sešel z cesty a kráčel po cestě smrti, pod vlivem 
světského přesvědčování jistého pana Světaznala.“
Laskavost: „Aha, tak si tě našel? Ten tě určitě měl k tomu, abys 

hledal úlevu u pana Zákonnosti. Jsou to velcí podvodníci, jeden jak 
druhý. Dal jsi tedy na jeho doporučení?“
Kr.: „Ano, vydal jsem se hledat pana Zákonnost a šel jsem, kam 

až jsem se odvážil. Teprve když mi začalo připadat, že hora, která 
stojí nedaleko od jeho domu, se na mě zřítí, musel jsem se zastavit.“
Laskavost: „Ta hora již způsobila smrt mnohým a mnohem více 

lidem smrt ještě způsobí. Je dobře, žes uprchl, jinak by tě rozdrtila 
na prach.“
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Kr.: „Opravdu nevím, co by se tam se mnou stalo, kdybych neměl 
to štěstí a znovu nepotkal Evangelistu, jak jsem tam tak celý zoufalý 
přemítal, co dál. Byla to ale Boží milost, že ke mně znovu přišel, 
jinak bych se sem nikdy nedostal. A přece jsem teď zde. A zrovna 
já. Bylo by správnější, kdybych býval zemřel pod tou horou, než 
abych tu takhle stál a hovořil se svým Pánem. Jaké je to však pro 
mne vyznamenání, že přesto přese všechno mi bylo dovoleno sem 
vstoupit!“
Laskavost: „Nemáme žádné námitky proti nikomu, ať již před-

tím, než sem přišel, učinil cokoliv. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu 
ven,55 a proto, dobrý Kristiáne, pojď kousek se mnou a já ti dám 
poučení o cestě, kterou se musíš dál ubírat. Pohlédni před sebe, 
vidíš tu úzkou cestu? Právě to a žádná jiná je ta cesta, po které musíš 
jít. Zbudovali ji patriarchové, proroci, Kristus a jeho apoštolové a je 
rovná jako podle pravítka. To je cesta, po které musíš jít.“
Kr.: „Nejsou ale na té cestě nějaká rozcestí nebo klikaté úseky, 

kde může člověk, který ji nezná, zabloudit?“ pravil Kristián.
Laskavost: „Ano, na tuto cestu se opravdu napojuje mnoho dalších 

cest a jsou to cesty křivolaké a široké. Ty ale rozpoznáš správnou 
cestu od nepravé, protože jenom ta pravá je přímá a úzká.56“
Pak jsem ve snu viděl, jak jej Kristián žádá, zda by mu nepomohl 

sundat břemeno, které má na zádech. Pořád se mu totiž ještě nepo-
dařilo se ho zbavit a bez cizí pomoci by se mu to ani vůbec podařit 
nemohlo.
„Pokud jde o tvé břemeno,“ řekl mu, „buď trpělivý a nes ho dál, 

dokud nepřijdeš k místu Vykoupení, a tam ti břemeno spadne ze 
zad samo.“
Pak se Kristián začal chystat na cestu. Laskavost mu tedy řekl, 

že po nějaké době přijde k domu Vykladače, a poradil mu, ať u něj 

55  Jan 6, 37.
56  Mat. 7, 14.
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zaklepe na dveře, že mu prý ukáže výtečné věci. Potom se Kristián 
se svým přítelem rozžehnal a ten mu zase popřál šťastnou cestu.
Pak pokračoval v cestě, až přišel k domu Vykladače, na jehož 

dveře vytrvale klepal, až nakonec někdo přišel ke dveřím a otázal 
se: „Kdo tam?“
Kr.: „Pane, vidíte před sebou stát poutníka, kterému poradil zná-

mý majitele tohoto domu, abych se zde zastavil, že to pro mě bude 
užitečné. Rád bych tedy mluvil s pánem domu.“ Zavolali tedy pána 
domu, který za chvilku přišel ke Kristiánovi a otázal se ho, co si přeje.
Kr.: „Pane,“ řekl Kristián, „přicházím z Města zkázy a jdu na horu 

Sion a muž, který stojí u brány, u níž tato cesta začíná, mi poradil, 
abych se tu zastavil, že mi ukážete výtečné věci, které by mi mohly 
být cestou užitečné.“
Pak Vykladač řekl: „Pojď jen dál, ukáži ti ty věci, které ti budou 

k užitku.“ Na ta slova přikázal služebníkovi, aby rozsvítil svíčku, 
a vyzval Kristiána, aby  jej následoval, a uvedl ho do oddělené 
místnosti, kde nakázal svému služebníkovi, aby otevřel jedny dve-
ře. A když se tak stalo, Kristián spatřil na zdi viset obraz osoby 
velice důstojného vzezření, a ta osoba vypadala následovně: Měla 
oči upřené k nebi, Knihu knih v ruce, zákon pravdy měla napsán na 
rtech, k světu byla obrácena zády. Stála tak, jako kdyby lidi o něco 
úpěnlivě prosila, a zlatá koruna se jí vznášela nad hlavou.
Kr.: „Co to znamená?“ otázal se Kristián, když to viděl.
Vykl.: „Muž, který je zde zpodobněn, je jedním z tisíce. Dokáže 

zplodit děti, v bolestech děti rodit57 a sám je po narození kojit.58 A jak 
vidíš, má oči upřené k nebi, Knihu knih v ruce a zákon pravdy má 
napsán na rtech. To ti má ukázat, že jeho úkolem je znát a odhalovat 
skryté věci hříšníkům, a jak také vidíš, vypadá, jako kdyby lidi o něco 
úpěnlivě prosil, a jak vidíš, k světu je obrácen zády a nad hlavou se mu 

57  1 Kor 4, 15.
58  Gal 4, 19.
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vznáší koruna. To ti má ukázat, že věci, které jsou tu teď, považuje za 
nic a pohrdá jimi pro lásku, s níž slouží svému pánu, a má tak jistotu, 
že na věčnosti obdrží za odměnu věčnou slávu. Tak,“ pravil Vykladač, 
„ukázal jsem ti nejprve tento obraz, neboť muž, který je na tomto 
obraze vypodobněn, je jediným člověkem, jehož Pán kraje, kam se 
ubíráš, pověřil být tvým průvodcem po všech obtížných končinách, 
do kterých se můžeš cestou dostat. Proto měj dobře na paměti, co 
jsem ti ukázal, a nezapomeň na to, cos viděl, jinak se na své pouti 
setkáš s těmi, kteří budou předstírat, že tě vedou správným směrem, 
jejich cesta však povede rovnou k smrti.“
Potom ho vzal za ruku a vedl ho do velkého sálu plného prachu, 

protože se v něm nikdy nezametalo. Vykladač se chvíli po sále roz-
hlížel a pak zavolal služebníka, aby zde zametl. A když začal zametat, 
prach se tak strašně zvířil, že Kristián se jím téměř zadusil. Pak řekl 
Vykladač komorné stojící opodál, aby přinesla vodu a pokropila 
místnost. Když se tak stalo, hned byla radost zametat a uklízet.
Tu se Kristián otázal: „Co znamená toto?“
Vykladač mu odpověděl: „Tento sál, to je srdce člověka, které 

nikdy nebylo posvěceno sladkou milostí evangelia. Prach je jeho 
prvotní hřích a vnitřní špína, která poskvrnila celého člověka. Ten 
muž, který začal podlahu zametat jako první, byl Zákon, ale ta dívka, 
která přinesla vodu a pokropila místnost, je Evangelium. A jak jsi 
viděl, jakmile první začal zametat, prach se tak rozvířil, že ten muž 
místnost nejenže nedokázal uklidit, ale navíc ses tím prachem 
bezmála zadusil. To ti má ukázat, že zákon, namísto co by srdce 
(svým působením) očistil od hříchu, dává hříchu moc59 a způsobuje, 
že hřích ožívá60 a rozmáhá se v duši, a to navzdory tomu, že jej 
odhaluje a zakazuje, protože nedává moc hřích si podmanit.61

59  1 Kor 15, 56.
60  Řím 7, 9.
61  Řím 5, 20.



– 36 –

A pak jsi  také viděl, že komorná pokropila místnost vodou, 
a hned ji bylo radost uklízet. To ti má ukázat, že když evangelium 
vstoupí se svým sladkým a převzácným působením do lidského 
srdce, pak mi věř, že právě tak, jako jsi viděl komornou kropit pod-
lahu vodou, což způsobilo, že se prach usadil, i hřích je poroben 
a spoután a duše očištěna vírou, a tak i připravená pro Pána slávy, 
aby v ní přebýval.62“
Dále jsem ve svém snu viděl, že ho Vykladač vzal za ruku a při-

vedl do malého pokojíku, kde seděly dvě malé děti, každé na své 
židli. Starší chlapec se jmenoval Náruživost a ten druhý Trpělivost. 
Náruživost se zdál být hodně nespokojený, Trpělivost naproti tomu 
byl velice klidný. „Čím to, že je Náruživost tak nespokojený?“ otázal 
se Kristián. „Jejich vychovatel chce, aby počkal na to, co si přeje 
nejvíc, do začátku příštího roku, on by ale všechno chtěl hned teď,“ 
vysvětlil mu Vykladač, „Trpělivost je však ochoten počkat.“
Pak jsem viděl, že někdo přišel k Náruživosti a přinesl mu pytel 

plný vzácných věcí a vysypal mu je k nohám a on je hned zvedl a ra-
doval se z nich a zároveň se hlasitě vysmíval Trpělivosti. Pozoroval 
jsem jej však jen chvilku a už všechno promrhal a nezbylo mu nic 
než roztrhané hadry.
Potom řekl Kristián Vykladačovi: „Vylož mi tuto věc podrobněji.“
A Vykladač mu odpověděl: „Ti dva hoši jsou symboly. Náruživost 

představuje lidi tohoto světa a Trpělivost lidi světa budoucího, ne-
boť jak zde vidíš, Náruživost chce mít všechno teď, tento rok, to 
znamená v tomto světě. Takoví jsou lidé tohoto světa – musí mít 
všechno, co se jim líbí, teď, nemohou počkat na svůj podíl dobra 
do příštího roku, to znamená do doby, než přijde svět budoucí. 
Ono přísloví ‚Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše‘ má pro ně 
větší váhu než všechna božská svědectví o tom, jak dobrý bude svět 
budoucí. Ale jak jsi viděl, on rychle rozplýtval všechno a nemá teď 

62  Jan 15, 3; Ef 5, 26; Sk 15, 9; Řím 16, 25.26; Jan 15, 13.
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nic než hadry, a tak to také dopadne se všemi takovými lidmi, až 
nadejde konec tohoto světa.“
Pak řekl Kristián: „Teď vidím že Trpělivost je moudřejší, a to 

z mnoha důvodů. 1. Protože čeká na ty nejlepší věci. 2. A také proto, 
že získá slávu Boží, zatímco tomu druhému nezbyde nic než hadry.“
Vykl.: „Správně, a můžeš dodat ještě to, že krása budoucího světa 

nikdy nepohasne; krásné věci na tomto světě jsou však hned ty tam. 
Proto Náruživost neměl mnoho důvodů posmívat se Trpělivosti, 
protože dostal to, co chtěl, jako první, a naopak Trpělivost se bude 
smát Náruživosti, protože dostane to, co považuje za nejlepší, až 
nakonec. První totiž musí přenechat místo poslednímu, protože než 
přijde to, co je poslední, chce to svůj čas. Poslední ale už nepřene-
chává místo ničemu, protože neexistuje nic jiného, co by po něm 
následovalo, a proto ten, kdo dostal svůj díl jako první, potřebuje 
čas, aby si ho užil, ale ten, kdo dostane svůj díl jako poslední, ho 
musí mít natrvalo. Proto se říká o boháči: dostalo se ti všeho dobrého 
už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého, ale nyní on se 
raduje a ty trpíš.63“
Kr.: „Takže, jestli tomu dobře rozumím, není dobré toužit po vě-

cech, které jsou nyní, ale lepší je čekat na věci, které teprve přijdou.“
Vykl.: „Máš naprostou pravdu, neboť věci, které jsou viditelné, 

jsou dočasné, ale věci, které jsou neviditelně, jsou věčné.64 Ačkoliv je 
tomu tak, přesto jsou věci tohoto věku a naše tělesná žádostivost 
tak blízkými sousedy a naopak věci budoucího věku a tělesnost jsou 
si tak vzdáleny, že první dva se tak snadno stávají přáteli, zatímco 
druzí dva se od sebe ustavičně vzdalují.“
Pak jsem ve snu viděl, že Vykladač vzal Kristiána za ruku a do-

vedl jej na místo, kde u zdi hořel oheň. Opodál pak stála nějaká 
osoba a neustále jej zalévala obrovským množstvím vody, aby ho 

63  Lukáš 16.
64  2 Kor 4, 18.
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uhasila, a přesto plameny šlehaly stále výš a výš a vydávaly stále 
větší horkost.
„Co znamená toto?“ otázal se pak Kristián.
Vykladač mu odpověděl: „Tento oheň, to je dílo milosti, která 

působí v srdci. Ten, který ho zalévá vodou, aby jej uhasil, je ďábel, 
ale jak vidíš, plameny navzdory tomu šlehají výš a výš a jsou stále 
žhavější. To má svůj důvod, a ten ti také ukáži.“ A na ta slova ho při-
vedl ke zdi z druhé strany, kde Kristián spatřil člověka, jak s nádobou 
plnou oleje v ruce ustavičně, avšak potajmu, přilévá olej do ohně.
„Co znamená toto?“ otázal se pak Kristián.
Vykladač mu odpověděl: „Toto je Kristus, který ustavičně olejem 

milosti udržuje dílo, které v srdci již započalo, a tím jsou duše jeho 
lidu nadále naplňovány milostí Boží65 navzdory všemu, co ďábel 
dělá. A to, že muž, který udržoval oheň, stál za zdí, jak jsi viděl, 
tě má naučit, že pro pokoušeného je těžké pochopit, jak toto dílo 
milosti v duši působí.“
Viděl jsem také, že Vykladač jej znovu vzal za ruku a zavedl ho na 

pěkné místo, kde stál vznosný palác, radost pohledět. Když ho Kris tián 
spatřil, velice se mu zalíbil. Viděl také na horní terase paláce kráčet 
nějaké osoby, které byly všechny oblečeny ve zlatě. „Smíme tam jít?“ 
zeptal se Kristián. Na ta slova jej Vykladač vzal a vedl ho ke dveřím 
paláce a hle, u dveří stála velká společnost lidí a ti všichni nesmírně 
toužili po tom, aby mohli vstoupit dovnitř, ale neodvažovali se. Seděl 
tam také muž, nedaleko od dveří u stolu, s knihou a kalamářem před 
sebou, aby zapsal jméno toho, kdo vstoupí dovnitř. Viděl také stát 
ve dveřích mnoho mužů v brnění, jejichž úkolem bylo dveře střežit, 
a ti muži byli odhodlaní všemožně potýrat a potrápit lidi, kteří by 
chtěli vstoupit. Kristián z toho byl poněkud zmatený. Nakonec, když 
všichni muži začali ze strachu před ozbrojenci zčerstva ustupovat, 
spatřil Kristián muže velice robustní postavy, který přistoupil k muži 

65  2 Kor 12, 9.
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sedícímu u stolu s perem v ruce a řekl: „Zapište si mé jméno, pane,“ 
což tento učinil, a pak Kristián viděl, jak ten muž tasí meč, nasazuje si 
na hlavu přílbu a vyráží ke dveřím, k oněm ozbrojencům, kteří se na 
něj strašlivě obořili. Ale muž, kterého to ani trochu neodradilo, začal 
do nich divoce sekat a bodat, takže si poté, co obdržel mnoho ran66 
i jich mnoho uštědřil těm, kdo se mu pokoušeli zabránit, aby vstoupil, 
prosekal cestu mezi nimi všemi a hnal se do paláce, a vzápětí bylo 
slyšet přelíbezné hlasy těch, kdo byli uvnitř, i těch, kdo kráčeli po 
horní terase paláce a volali:

Pojď dál, pojď dál, 
čeká tě věčná sláva, jak sis přál.

Tak tedy vstoupil a oblékli ho do stejných šatů, jaké měli oni. 
Tehdy se Kristián usmál a řekl: „Dal bych za to krk, že vím, co tohle 
znamená.
A teď abych šel,“ řekl Kristián. „Ne, zůstaň,“ (řekl Vykladač), „ještě 

ti ukáži několik dalších věcí a pak zas půjdeš dál.“ A s těmi slovy ho 
vzal znovu za ruku a vedl jej do místnosti, kde byla naprostá tma. 
V té místnosti seděl muž v železné kleci.
Ten člověk vypadal napohled velice smutně. Seděl  s očima 

upřenýma k zemi, s rukama v klíně a vzdychal, jako by se mu mělo 
srdce rozskočit. Když to Kristián viděl, zeptal se: „Co znamená 
toto?“ Na to ho Vykladač vyzval, ať si s mužem promluví.
Kristián se pak muže otázal: „Kdo jsi?“ Muž odvětil: „Jsem, co 

jsem kdysi nebýval.“
Kr.: „A co jsi býval?“
Muž pravil: „Býval jsem kdysi bezúhonný a slibně se rozvíjející 

vyznavač Boha,67 a to jak ve svých vlastních očích, tak dle mínění 

66  Sk 14, 22.
67  Luk 8, 13.
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jiných. Byl jsem, jak jsem se kdysi domníval, způsobilý vejít do Ne-
beského města, ba dokonce jsem se tehdy radoval při pomyšlení, 
že se tam dostanu.“
Kr.: „Nu, a čím jsi nyní?“
Muž: „Nyní je ze mě zoufalec a jsem ve svém zoufalství uvězněn 

jako v této železné kleci. Nemohu se dostat ven, ach ne, teď nemohu.“
Kr.: „Jak ses ale do této situace dostal?“
Muž: „Přestal jsem být bdělý a střízlivý. Popustil jsem uzdu svým 

chtíčům. Zhřešil jsem proti světlu Slova a dobrotě Boží, zarmucoval 
jsem Ducha a Duch ode mne odešel. Pokoušel jsem ďábla a ďábel ke 
mně přišel, popouzel jsem Boha k hněvu a Bůh mne opustil. Tolik 
jsem zatvrdil své srdce, že už nedokáži činit pokání.“
Tehdy se Kristián Vykladače zeptal: „Copak takový člověk nemá 

žádnou naději?“ „Zeptej se ho,“ odvětil Vykladač.
Kristián se tedy Muže zeptal: „Copak nemáš žádnou naději, 

copak opravdu musíš zůstat v železné kleci zoufalství?“
Muž: „Ne, vůbec žádnou.“
Kr.: „Proč? Syn Nejvyššího je přece velmi milosrdný.“
Muž: „Znovu jsem jej sám v sobě ukřižoval,68 pohrdal jsem jím 

samým, pohrdal jsem jeho spravedlností, jeho svatou krev jsem měl 
za nic69 a Duchu milosti jsem potupu činil.70 Proto jsem si zahradil 
přístup ke všem zaslíbením a nyní nade mnou visí jen hrozby, straš-
livé hrozby, hrozby, před jejichž naplněním není úniku, které zna-
menají jistý soud a planoucí hněv, který mne pohltí jako odpůrce.“
Kr.: „Co tě přivedlo do této situace?“
Muž: „Chtíče, radosti a blahobyt tohoto světa, od nichž jsem si 

tehdy sliboval mnohá potěšení. Teď však mě všechny ty věci rovněž 
uvnitř hryží a hlodají jako hořící červ.“

68  Žid 6, 6.
69  Luk 19, 14.
70  Žid 10, 28.29.
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Kr.: „Copak však teď nemůžeš činit pokání a obrátit se?“
Muž: „Bůh mi odepřel pokání. Jeho Slovo mé víře nedává žádné 

povzbuzení, ano, to On sám mě uzavřel v této železné kleci a nikdo 
na světě mě nedokáže pustit ven. Ach věčnosti, ach věčnosti! Jak 
vydržím utrpení, které mne dozajista čeká na věčnosti?“
Vykladač pak Kristiánovi řekl: „Dobře si zapamatuj, v jaké bídě 

se nachází tento muž. Ať je ti nadosmrti výstrahou.“
Kr.: „Toto je tedy opravdu strašné,“ řekl Kristián, „Bůh mi pomá-

hej, abych byl bdělý a střízlivý a modlil se, aby se mi vyhnulo to, co 
způsobilo tomuto muži jeho utrpení. Pane, není už na čase, abych 
pokračoval v cestě?“
Vykl.: „Počkej ještě, ukáži ti ještě jednu věc a pak půjdeš dál.“
S těmi slovy vzal znovu Kristiána za ruku a zavedl jej do komory, 

kde byl jeden člověk, který právě vstával z postele. A zatímco se ob-
lékal, celý se třásl a chvěl. Když to Kristián viděl, otázal se: „Proč se 
ten muž tak chvěje?“ Vykladač pak vybídl muže, aby to Kristiánovi 
vysvětlil. Ten tedy spustil: „Dnes v noci, když jsem spal, měl jsem sen 
a v tom snu jsem viděl, jak jsou nebesa čím dál tím černější, a bylo 
slyšet hrom a blýskalo se tak hrozně, že mi to působilo ukrutná 
muka. Vzhlédl jsem pak v tom snu a spatřil oblaka hnaná větrem 
neobvyklou rychlostí a tu jsem uslyšel hlas polnice a viděl na oblaku 
sedět nějakého muže v doprovodu tisíců nebešťanů, ti všichni stáli 
v plamenech ohně, rovněž nebesa byla zaplavena šlehajícími pla-
meny. Uslyšel jsem pak hlas, který říkal: ‚Vstaňte; vy mrtví, a pojďte 
k soudu,‘ a na ta slova pukaly skály a hroby se otvíraly a mrtví, kteří 
v nich byli, vycházeli ven.71 Někteří byli nesmírné blaženi a svůj 
zrak upírali vzhůru, jiní se ukrývali pod úpatími hor. Pak jsem viděl, 
že muž sedící na oblaku, otevřel knihu a vyzval svět, aby přistoupil 
blíže. Přesto zde byla, v důsledku divoce šlehajícího plamene, který 

71  1 Kor 15; 1 Tes 4; Ju 15; 2 Tes 1, 8; Jan 5, 28; Zj 20, 11.12.13.14; Iz 26, 21; 
Mich 7, 16.17; Žalm 5, 1.2.3; Dan 7, 10; Mal 3, 2, 3; Dan 7, 9.10.
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z něho vycházel, dostatečná vzdálenost mezi ním a nimi tak, jako 
je vzdálenost mezi soudcem a vězni na lavici obžalovaných. Slyšel 
jsem rovněž, že těm, kteří sloužili muži sedícímu na oblaku, byl 
vydán rozkaz: ‚Shromážděte koukol, plevy a slámu a uvrhněte je do 
hořícího jezera.‘72 A na ta slova se otevřela bezedná propast právě 
v místě, kde jsem stál já, a z jejího jícnu se s ohlušujícím hlukem 
vyvalilo ohromné množství kouře a řeřavých uhlíků. Oněm osobám 
bylo rovněž řečeno: Shromážděte pšenici do sýpky.73 A tu jsem viděl, 
jak mnozí byli uchváceni a odneseni do oblak, já však byl ponechán 
na svém místě.74 Také jsem se pokoušel ukrýt, ale nemohl jsem, 
neboť muž sedící na oblaku na mne stále upíral svůj zrak – také mi 
přišly na mysl mé hříchy a svědomí na mne začalo dotírat ze všech 
stran.75 Potom jsem se vzbudil.“
Kr.: „Co tě však na tom vidění tak vystrašilo?“
Muž: „Co? Myslel jsem si, že nastal soudný den, a došlo mi, že na 

něj nejsem připravený. Nejvíc mě ale vyděsilo, že andělé některé lidi 
vzali s sebou a mě nechali na zemi. A také to, že se zrovna u mých 
nohou otevřela pekelná propast. Také mě sužovalo mé vlastní 
svědomí a navíc mi připadalo, že ze mě soudce ani na okamžik 
nespouští svůj rozhněvaný zrak.“
Pak řekl Vykladač Kristiánovi: „Pochopil jsi dobře všechny tyto věci?“
Kr.: „Ano a vzbudily ve mně naději i strach.“
Vykl.: „Nuže, uchovávej všechny tyto věci ve svém srdci tak, aby 

byly jako ostruhy v tvých slabinách, které tě budou pohánět kupře-
du na cestě, kterou musíš jít.“ Pak se začal Kristián chystat, že půjde 
dál, a Vykladač se s ním rozloučil slovy: „Utěšitel ať je vždy s tebou, 
dobrý Kristiáne, aby ti ukazoval cestu, která vede do Města.“

72  Mat 3, 12; kap. 13, 30; Mal 4, 1.
73  Luk 3, 17.
74  1 Tes 4, 16.17.
75  Řím 2, 14.15.
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Kristián tedy šel dál svou cestou a zpíval si:

Zde věci převzácné byly k vidění: 
příjemné i strašné – k mému povzbuzení 
v tom, po čem jsem ruku začal vztahovat, 
kéž se mi je zdaří v mysli uchovat. 
Kéž pochopím, proč jsi mi je ukázal; 
vděčný ti, ó Vykladači, budu dál.

A tu jsem viděl ve snu, že silnice, po které se Kristián měl ubírat, 
byla po obou stranách lemována zdí a ta zeď se nazývala Spasení76. 
Touto cestou tedy Kristián se svým břemenem chvátal, nebyla to ale 
žádná hračka pro ten náklad, který nesl na zádech.
Pílil po té cestě, až došel k místu poněkud vyvýšenému, a na tom 

místě stál kříž a trochu pod ním, v dolíku, hrobka. A já ve snu viděl, 
že zrovna, když Kristián došel k tomu kříži, břemeno se mu uvolnilo 
z beder a spadlo mu ze zad a začalo se kutálet, až se dokutálelo ke 
vchodu do hrobky a zapadlo dovnitř a už jsem je víckrát nespatřil.
Kristián se hned zaradoval a bylo mu lehko a zvesela zvolal: „Dal 

mi úlevu svým zármutkem a život svou smrtí.“ Potom stál chvilku 
klidně a rozhlížel se a divil, neboť ho nemálo překvapilo, že byl 
pohledem na kříž zbaven svého břemene. Díval se tedy a díval, až 
z pramenů v jeho hlavě vytryskly slzy a začaly se mu řinout po 
tvářích.77 A jak tam tak stál, hleděl na kříž a plakal, hle, přistoupily 
k němu tři zářící postavy, pozdravily jej pozdravem ‚Pokoj s tebou‘ 
a první mu řekl ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny‘,78 druhý jej vysvlékl 
z jeho špinavých hadrů a oblékl mu nové roucho.79 Třetí pak mu 

76  Iz 26, 1.
77  Zach 12, 10.
78  Mk 2, 5.
79  Zach 3, 4.
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vtiskl na čelo znamení80 a dal mu svitek s pečetí a poradil mu, aby se 
do něj cestou díval a odevzdal jej u nebeské brány. A potom šli kaž-
dý svou cestou. Kristián si pak třikrát zvesela povyskočil a znovu 
si zazpíval:

Tak dlouho jsem musel jít hříchem obtížen, 
úlevu od žalu nenacházel jsem, 
až teprv tady, co je to za místo! 
Zde mé blaho počátek má najisto! 
To zde mi mělo břemeno spadnout z mých zad? 
Provazy, jež vázaly je, popraskat? 
Sláva buď Kříži! Sláva Hrobu buď! 
Sláva tomu, jenž za mne nastavil hruď.

A pak jsem ve snu viděl, že dále pokračuje v cestě jako předtím, 
až se náhle ocitl v údolíčku, kde spatřil opodál cesty tvrdě spát tři 
muže s okovy na nohou. Jeden se jmenoval Prosťáček, druhý Lenoch 
a třetí Náfuka.
Když je tam tak Kristián viděl ležet, šel k nim, aby je vzbudil, 

bude-li to možné, a hlasitě na ně zavolal: „Jste jako ti, kteří usnuli 
na špičce stěžně, vždyť pod vámi je mrtvé moře, hlubina beze-
dná.81 Probuďte se tedy a jděte pryč, budete-li chtít, pomohu vám 
s vašimi okovy.“ Také jim řekl: „Jestli na vás narazí ten, který kolem 
obchází jako řvoucí lev, dozajista mu padnete do spárů.82“ Na ta 
slova k němu vzhlédli a jeden po druhém mu odpovídali asi takto: 
Prosťáček řekl: „Žádné nebezpečí tu nevidím.“ Lenoch řekl: „Ještě 
bych si trochu pospal,“ a Náfuka pravil: „Každý ať si hledí svého.“ 
Načež se opět uložili ke spánku a Kristián šel zase dál.

80  Ef 1, 13.
81  Přísl 23, 34.
82  1 Pe 5, 8.
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Přesto ho mrzelo pomyšlení, že ti muži nacházející se v takovém 
nebezpečí si tak málo vážili jeho vlídnosti, s kterou jim zcela ne-
zištně nabídl svou pomoc jednak tím, že je vzbudil, že jim poradil 
a také že jim nabídl, že jim pomůže sundat jejich okovy. A jak se tak 
nad tím rmoutil, zpozoroval dva muže, kteří se překulili přes zeď 
na levé straně úzké cesty a brzy jej dohonili. Jeden se jmenoval For-
malista a druhý Pokrytec. A jak jsem už řekl, dohonili ho a Kristián 
se s nimi dal do řeči.
Kr.: „Odkudpak jdete, pánové, a kam?“
Form. a Pokr.: „Narodili jsme se v kraji Samolibost a jdeme si pro 

pochvalu na horu Sion.“
Kr.: „Proč jste nevešli branou, která stojí na počátku této cesty? 

Copak nevíte, že je psáno, že ten, který nevchází dveřmi, ale přelézá 
ohradu a vchází jinudy, je zloděj a lupič?83“
Form. a Pokr.: Odpověděli mu, že v jejich kraji všichni lidé pova-

žují cestu k bráně za zbytečné zdlouhavou, a že si ji tedy obvykle 
zkracují a přelézají zeď, tak jako to právě učinili oni dva.
Kr.: „Nebude však považováno za přestupek proti Pánu Města, do 

něhož máte namířeno, že nesplníte jeho zjevné přání?“
Form. a Pokr.: Řekli mu, že co se toho týče, nemusí si s tím lámat 

hlavu, protože to, co dělají, se opírá o dávný zvyk, a že pokud by to 
bylo nutné, mohou předložit doklad, který dosvědčí, že tento zvyk 
existuje už víc jak tisíc let.
Kr.: „Obstojí ale vaše zvyky, budou-li podrobeny zkoumání sou-

du?“ otázal se Kristián.
Form. a Pokr.: Řekli mu, že zvyk, který je praktikován déle než 

tisíc let, by byl dnes nestranným soudcem zajisté považován za věc 
právoplatnou. „A kromě toho,“ pokračovali, „jestliže se dostaneme 
na tuto cestu, co na tom záleží, kudy na ni vstoupíme? Když jsme 
jednou na ní, tak jsme na ní; ty také nejsi nikde jinde než na této 

83  Jan 10, 1.
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cestě, přestože ses na ni podle všeho dostal branou, a my jsme na 
této cestě také, i když jsme se na ni dostali přes zeď. Oč jsi tedy na 
tom lépe než my?“
Kr.: „Já kráčím tak, jak mi přikázal můj Pán, vy kráčíte tak, jak 

vám káže vaše zabedněnost a scestné představy. Pán této cesty vás 
již teď považuje za zloděje, takže bych se moc divil, kdybyste v cíli 
této cesty byli shledáni poctivými. Vcházíte sami, bez jeho pokynů, 
a sami také odejdete, bez jeho smilování.“
Na to mu jen něco odsekli a poradili mu, aby se staral sám o sebe. 

Pak jsem viděl, že pokračovali v cestě každý sám, aniž by spolu dále 
příliš mnoho rozmlouvali, až na to, že ti dva muži řekli Kristiánovi, 
že pokud jde o zákony a nařízení, nemají pochybnosti, že je plní 
stejně svědomitě jako on. „Takže, nevidíme nic, v čem by ses od nás 
odlišoval,“ řekli mu, „až snad na ty šaty, které nosíš a které ti nejspíš 
daroval nějaký tvůj bližní, abys mohl zakrýt hanbu své nahoty.“
Kr.: „Zákony a nařízení vás nespasí, protože jste nevstoupili 

dveřmi.84 A co se týče mých šatů, daroval mi je Pán místa, kam 
se ubírám, abych jimi, jak říkáte, zakryl hanbu své nahoty. A pro 
mě znamenají důkaz jeho laskavosti vůči mně, neboť předtím 
jsem na sobě neměl nic než hadry. Kromě toho pro mě mé šaty 
představují povzbuzení na mé cestě. Myslím si totiž, že až přijdu 
k bráně Města, Pán toho Města mé zajisté dobře pozná, protože 
mám na sobě jeho šat! Šat, který mi zadarmo věnoval v den, kdy 
mne vysvlékl z mých špinavých hadrů. Navíc mám na čele zna-
mení, kterého jste si možná vůbec nevšimli, které mi na ně vtiskl 
jeden z nejdůvěrnějších druhů mého Pána v den, kdy mi mé břímě 
spadlo z beder. Dále vám mohu ještě říct, že jsem tehdy dostal 
zapečetěný svitek, jehož četba mi může cestou přinášet útěchu. 
Bylo mi také přikázáno, abych ho odevzdal u nebeské brány na 
znamení toho, že jsem se držel všeho, co je v něm psáno, a řekl 

84  Gal 2, 16.
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bych, že ani jednu z těchto věcí nemáte, a nemáte je právě proto, 
že jste nevstoupili branou.“
Na to mu ti dva vůbec neodpověděli, jenom na sebe pohlédli 

a dali se do smíchu. Pak jsem viděl, že všichni pokračovali dál 
v cestě až na to, že Kristián šel stále kus cesty před nimi, protože 
neměl nikoho, s kým by si popovídal, jen sám se sebou, a někdy šel 
ztěžka, co noha nohu mine, jindy zas se mu šlo pohodlně. Také si 
často četl ve svitku, který mu jedna ze zářících postav dala, a tím 
si dodával sil.
Pak jsem viděl, že všichni pokračovali v cestě, až přišli k úpatí 

hory Překážka, pod jejímž svahem se nacházel pramen. Na tom 
samém místě se cesta dělila a kromě té, která vedla rovně od brány, 
z ní odbočovaly ještě dvě další cesty. Jedna na úpatí hory zahýba-
la doleva a druhá doprava. Úzká cesta však vedla přímo vzhůru 
k vrcholku hory (a cesta stoupající přímo vzhůru po úbočí hory, se 
nazývala Neschůdnost). Kristián tedy přistoupil k prameni, osvě-
žil se douškem jeho vody,85 a pak začal stoupat vzhůru po úbočí 
a zpíval si:

Pokořit já toužím horu vysokou, 
odradit se nedám žádnou překážkou. 
Vidím tudy totiž cestu k životu vést, 
tak, srdce, vzmuž se, silné buď, nenech se splést. 
Líp po správné, byť neschůdné cestě jít 
než na snadné, leč zlé, duši zahubit.

Druzí dva také došli k úpatí hory. Když však viděli, že hora je 
strmá a vysoká a že je možné se dát ještě dvěma jinými cestami a že 
tyto dvě cesty se možná opět na opačné straně hory napojí na tu, 
po které se vydal Kristián, rozhodli se jít po těchto cestách (a jedna 

85  Iz 49, 10.
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z těchto cest sluje Nebezpečí a druhá Záhuba). A tak jeden šel cestou, 
která se nazývá Nebezpečí, a ta jej zavedla do velkého lesa a druhý 
šel přímou cestou do Záhuby a dostal se na obrovské prostranství, 
poseté temnými horami, kde klopýtl, padl a již nikdy nevstal.
Pohlédl jsem pak na Kristiána a viděl, jak stoupá vzhůru po úbočí 

hory, a všiml jsem si, že z běhu přešel do chůze a z chůze k lezení 
po všech čtyřech, protože cesta byla velmi strmá. A asi tak v půli 
cesty k vrcholku byla příjemná besídka, kterou zde zbudoval Pán 
hory pro občerstvení unavených pocestných. Do ní tedy Kristián 
vstoupil a usedl tam, aby si odpočinul. Pak vytáhl ze záňadří svůj 
svitek a četl si v něm, aby se potěšil. Znovu si také začal prohlížet 
roucho nebo šat, který dostal, když stál pod křížem. Chvilku se 
těmi věcmi těšil, ale nakonec na něj přišla dřímota a on upadl do 
tvrdého spánku, který jej na tom místě zdržel, až už byla téměř noc, 
a ve spánku mu svitek vypadl z ruky. A jak tak spal, kdosi k němu 
přistoupil, vzbudil ho a pravil: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak 
žije, ať zmoudříš.86 A na ta slova Kristián okamžitě vyskočil a hnal 
se bez přestávky vzhůru, až stanul na vrcholku hory.
A tu hle, dva muži mu spěchají v ústrety. Jeden z nich se jmenoval 

Bázlivý a druhý Nedůvěřivý. „Ale pánové,“ oslovil je Kristián, „copak 
to, že utíkáte opačným směrem?“ Bázlivý odpověděl, že původně 
měli namířeno do města Sion a vyškrábali se až na toto neschůdné 
místo, ale: „Čím déle jdeme, tím víc nebezpečí na nás všude číhá, 
a tak jsme se sebrali a jdem zase zpátky,“ řekl.
„Je to tak,“ pravil Nedůvěřivý, „vždyť jen kousek odtud tímto 

směrem leží v cestě dva lvi, zda spí, či bdí, to nám není známo, 
a my si říkali, že kdybychom se přiblížili jen o trochu víc, že by nás 
okamžitě roztrhali na kusy.“
Na to Kristián odpověděl: „Vystrašili jste mě, ale kam se mám 

vrtnout, abych byl v bezpečí? Když se vrátím do svého rodného 

86  Přísl 6, 6.
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kraje, čeká mě tam oheň a síra a dozajista tam zahynu. Jestliže se ale 
dostanu do Nebeského města, mám jistotu, že tam budu v bezpečí. 
Musím to zkusit. Vrátit se znamená jistou smrt, pokračovat v cestě 
znamená strach ze smrti, a když ho překonám, život věčný. Budu 
pokračovat v cestě.“ A tak Nedůvěřivý a Bázlivý utíkali z kopce dolů 
a Kristián šel kupředu tak jako předtím. Když ale znovu pomyslel 
na to, co mu ti muži povídali, jal se hledat v záňadří svůj svitek, aby 
si v něm četl a četbou se posílil. Hledal a hledal, ale svitek nenašel. 
To Kristiána převelice zarmoutilo a nevěděl, co má dělat, neboť 
mu chybělo to, co mu dříve přinášelo útěchu a co mu mělo sloužit 
jako propustka do Nebeského města. Uvedlo ho to tedy do velkého 
zmatku a nevěděl, co má dělat. Nakonec si vzpomněl, jak spal v be-
sídce na svahu hory, padl na kolena a prosil Boha o odpuštění, že 
udělal takovou hloupost, a pak se vydal nazpátek hledat svůj svitek. 
Nikdo by však nedokázal vylíčit, jak hořce Kristiánovi srdce usedalo 
celou cestu zpátky. Tu vzdychal, tu naříkal a častokrát sám sobě 
spílal, že byl tak pošetilý a usnul na místě, které bylo zbudováno 
pouze proto, aby si mohl trochu odpočinout, když na něj dolehla 
únava. A tak se vracel zpátky a bedlivě se celou cestu rozhlížel na 
všechny strany, jestli náhodou někde nenajde svůj svitek, který mu 
po cestě byl tolikrát zdrojem útěchy. A tak šel a šel, až opět spatřil 
besídku, kde předtím seděl a spal. Pohled na ni ho ale ještě více 
rozlítostnil, protože znovu vyvolal čerstvě v mysli vzpomínku na 
jeho nešťastný spánek. A tak kráčel dál a takto bědoval nad svým 
hříšným spánkem87: „Ach, co jsem to za bídáka, že spím ve dne, že 
si usnu ve chvíli, kdy se na mě valí překážky! Ach, proč jen jsem 
tolik popustil svým tělesným žádostem a využil toho odpočívadla, 
abych ulevil svému tělu, když ho Pán hory zbudoval pouze pro ob-
čerstvení duší poutníků! Kolik kroků jsem nadarmo ušel! (Takto 
se vedlo Izraeli, když za svůj hřích byli posláni zpět a museli znovu 

87  Zj 2, 2; 1 Tes 5, 7.8.
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projít Rudým mořem.) A já musím kráčet touto cestou se smutkem 
v srdci, a to jsem jí mohl kráčet radostně, nebýt tohoto hříšného 
spánku. Jak daleko už jsem teď mohl být! Musím tu samou cestu 
jít třikrát a přitom jsem jí mohl jít jen jednou. A navíc mě tady také 
pravděpodobně zastihne noc, neboť den již téměř pohasnul. Věčná 
škoda, že jsem usnul!“ A to už se ocitl znovu v besídce, usedl v ní 
tedy na chvilku a plakal. Nakonec však (jak si to Kristián toužebně 
přál) pohlédl zarmouceně pod lavici, na níž seděl, a zahlédl svůj 
svitek. Okamžitě jej chvějícíma se rukama zvedl a dal do záňadří 
a nikdo nedokáže vypovědět, jakou radost ten muž měl, že svůj svi-
tek zase nalezl. Vždyť ten svitek pro něj znamenal jistotu, že bude 
žít a že se mu dostane přijetí ve vytoužené říši blaženosti. A tak ho 
vložil do záňadří, vzdal díky Bohu za to, že jeho oku ukázal místo, 
kde svitek ležel, a s radostí a v slzách se znovu vydal na cestu. Ten-
tokrát ale vyběhl ten kus cesty, která mu zbývala k vrcholku hory, 
pěkně svižně! Než se však dostal nahoru, slunce už zapadlo a to mu 
znovu připomnělo jeho marný spánek. Znovu se tedy rozhorlil nad 
svým pochybením: „Ach, ty hříšný spánku! To kvůli tobě mě cestou 
dozajista přepadne noc! Budu muset kráčet bez slunce, stezka, po 
níž se ubírám, se utopí v temnotě a budu muset poslouchat žalostný 
nářek zvěře, a to vše kvůli svému hříšnému spánku!“ A tu si také 
vzpomněl na to, co mu vyprávěli Nedůvěřivý a Bázlivý, jak je vyděsil 
pohled na lvy. Potom si Kristián znovu řekl sám pro sebe: „Tyhlety 
šelmy slídí nocí a hledají kořist, a kdyby mne zastihly potmě, jak 
bych se jim vyhnul? Jak bych jim unikl, aby mě neroztrhaly na kous-
ky?“ S podobnými myšlenkami šel dál, ale jak tak naříkal nad svým 
nešťastným přečinem, pozvedl oči a hle, stál před ním majestátní 
palác zvaný Nádherný, a stál hned u cesty.
A tak jsem ve snu viděl, že přidal do kroku a zamířil k němu, aby 

zjistil, zda by nebylo možné v něm přenocovat. A po pár krocích se 
dostal do uzounké uličky, která asi po dvou stech metrech vedla 
k domku vrátného. A jak se tak s očima na stopkách rozhlížel, kudy 
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jde, zjistil, že mu v cestě stojí dva lvi. „Aha, tak to jsou ta nebezpečí, 
která odradila Nedůvěřivého a Bázlivého,“ pomyslel si. (Lvi byli na 
řetěze, on ale řetězy neviděl.) Potom se zalekl a napadlo ho, že by 
se měl také vrátit, jako oni, poněvadž si pomyslel, že cesta vpřed 
znamená jistou smrt. Ale vrátný, který bydlel v domku a jehož jmé-
no bylo Bedlivý, zpozoroval, že se Kristián zastavil, jako kdyby chtěl 
jít nazpátek,88 a zavolal na něj: „To jsi tak málo vytrvalý? Těch lvů 
se neboj, vždyť jsou připoutáni řetězem a jsou zde jen od toho, aby 
zkoušeli víru těch, kdo ji mají, a aby odhalili ty, kteří nemají žádnou. 
Drž se uprostřed cesty a nic se ti nestane.“
Pak jsem viděl, že Kristián pokračuje, třese se strachem před lvy, 

přesně se však drží pokynů, které mu dal vrátný, a tak se stalo, že je 
slyšel řvát, nic mu ale neudělali. Pak začal tleskat a šel dál, až došel 
k bráně, kde stál vrátný. Kristián se vrátného zeptal: „Pane, co je to 
za dům? Mohl bych v něm dnes přenocovat?“ Vrátný odpověděl: 
„Tento dům postavil Pán hory, aby si zde poutníci mohli odpočinout 
a být v bezpečí.“ Vrátný se také otázal, odkud Kristián je a kam jde.
Kr.: „Přicházím z Města zkázy a jdu na horu Sion, protože však 

slunce už zapadlo, rád bych tu dnes, pokud by to bylo možné, přeno-
coval.“
Vrát.: „Jak se jmenuješ?“
Kr.: „Teď se jmenuji Kristián, ale původně jsem se jmenoval 

Bezbožník. Pocházím z rodu Jefetova89, kterému Bůh dopřeje bydlet 
ve stanech Šémových.“
Vrát.: „Ale čím to, že přicházíš tak pozdě po slunce západu?“
Kr.: „Byl bych tu býval dříve, ale jsem takový lajdák nezdárná! 

Usnul jsem v besídce cestou na vrcholek hory. Býval bych tu i tak 
byl mnohem dřív, ale ve spánku jsem ztratil své osvědčení a bez něj 
jsem se vyšplhal až na vrcholek a tam jsem ho začal hledat a nena-

88  Mk 13, 14.
89  Gen 9, 27.
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šel, a proto jsem se musel, se srdcem sklíčeným, vrátit na místo, kde 
jsem prve spal. Tam jsem ho našel a teď jsem dorazil sem.“
Vrát.: „Nu, zavolám jednu z panen, které zde bydlí, a ta, pokud 

se jí zalíbí tvá řeč, tě představí ostatním v rodině, jak to vyžaduje 
domovní řád.“ Vrátný Bedlivý tedy zazvonil na zvonek a hned vyšla 
ze dveří domu vznešená a spanilá mladá dáma jménem Rozvaha 
a tázala se, proč ji zavolali.
Vrátný odpověděl: „Tento muž jde z Města zkázy na horu Sion, 

ale protože je unaven a zaskočila ho noc, žádal mě, zda by zde mohl 
dnes přenocovat. Řekl jsem mu tedy, že zavolám tebe, a ty pak po 
rozhovoru s ním můžeš učinit, jak uznáš za vhodné tak, jak to vy-
žadují pravidla tohoto domu.“
Potom se ho zeptala, odkud je a kam kráčí, a on jí to řekl. Zeptala 

se také, jak se dostal na cestu, a i to jí pověděl. Pak se ho ptala, co viděl 
a co se mu cestou přihodilo, řekl jí to tedy. Nakonec se ho otázala na 
jméno. „Jmenuji se Kristián,“ řekl, „přál bych si zde dnes přenocovat 
o to víc, že jsem se dozvěděl, že toto místo bylo zbudováno Pánem 
hory, aby si zde poutníci mohli odpočinout a být v bezpečí.“ Když 
to slyšela, usmála se, ale v očích jí stály slzy. Po kratičké odmlce 
řekla: „Zavolám ještě dvě nebo tři z naší rodiny.“ A odběhla zase ke 
dveřím a zavolala Prozíravost, Zbožnost a Lásku, které s ním ještě 
chvíli rozmlouvaly a pak ho uvedly do rodiny. A na prahu domu ho 
pak vítalo mnoho jejích členů se slovy: „Pojď dál, požehnaný Páně. 
Tento dům postavil Pán hory, aby do něj mohl zvát poutníky, jako 
jsi ty.“ Na ta slova sklonil hlavu a následoval je do domu. A když byl 
uvnitř a usadil se, dali mu něco napít a domluvili se, že než bude 
večeře hotová, někteří z nich si s Kristiánem podrobně promluví, 
aby co nejlépe využili čas. A Zbožnost, Prozíravost a Láska byly 
vybrány, aby s ním pohovořily, a tak se tedy do toho hned pustily.
Zbožnost: „Nuže, Kristiáne, byly jsme k tobě tak laskavé a přijaly 

tě dnes v noci do našeho domu. Pojďme si teď promluvit o všem, co 
se ti přihodilo na tvé pouti, snad nám to může být k užitku.“
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Kr.: „Velice rád a těší mě, že jste tak ochotné mi naslouchat.“
Zbož.: „Co tě pohnulo k tomu, zvolit si život poutníka?“
Kr.: „Z mé rodné země mě vyhnal strašlivý hlas, který mi zněl 

v uších, že neujdu záhubě, setrvám-li tam, kde jsem.“
Zbož.: „Jak se ale stalo, že jsi ze své země odešel právě po této 

cestě?“
Kr.: „Bylo to řízení Boží. Když na mě totiž dolehl strach, že budu 

zahuben, neměl jsem vůbec žádnou představu, kam jít. Náhodou 
však se objevil jeden muž, přistoupil přímo ke mně, zrovna když 
jsem se třásl a naříkal. Jmenoval se Evangelista a ukázal mi cestu 
k brance, kterou bych jinak nikdy nenašel, a tak mě uvedl na cestu, 
která mě dovedla přímo k tomuto domu.“
Zbož.: „Kolem domu Vykladače jsi ale šel?“
Kr.: „Ano a viděl jsem tam takové věci, že vzpomínka na ně mi 

nevymizí z paměti, co budu živ, obzvláště pak na tři věci: na to, jak 
Kristus satanovi navzdory nadále koná své dílo milosti v srdci, na 
člověka, který se úplně připravil o naději na Boží smilování, a na 
člověka, kterému se ve snu zdálo, že nastal soudný den.“
Zbož.: „Jakže? Slyšel jsi jej tedy vyprávět jeho sen?“
Kr.: „Ano a byl hrozný. Myslel jsem, že se mi z jeho vyprávění 

srdce rozskočí, ale přece jsem rád, že jsem ho slyšel.“
Zbož.: „To je všechno, co jsi v domě Vykladače viděl?“
Kr.: „Ne, přivedl mě také k jednomu obrovskému paláci a ukázal 

mi, jak se v něm procházejí lidé celí oblečení ve zlatě a jak tam 
najednou přišel nějaký statečný muž a prosekal si cestu skrz ozbro-
jence, kteří stáli ve dveřích a chtěli mu zabránit, aby vstoupil, a jak 
byl pak pozván dovnitř, aby získal věčnou slávu. Byl jsem těmi věcmi 
dočista unesen. Klidně bych u toho dobrého muže zůstal celý rok, 
jenže jsem věděl, že musím jít dál.“
Zbož.: „A co ještě jsi cestou viděl?“
Kr.: „Náramné věci jsem viděl! Hned jak jsem ušel kousek cesty, 

viděl jsem, tak mi to aspoň připadalo, jak někdo visí a krvácí na kří-
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ži. A jenom při pohledu na něj mi ze zad spadlo břemeno. Nesl jsem 
totiž na zádech hrozně těžké břemeno, ale v ten okamžik spadlo na 
zem. Byla to pro mě dost zvláštní věc, protože nic takového jsem 
nikdy předtím nespatřil. No a jak jsem tam tak stál a díval se vzhůru 
(protože jsem se nemohl dost vynadívat), přistoupily ke mně tři zá-
řící postavy. Jedna z nich vyhlásila, že jsou mi odpuštěny mé hříchy. 
Druhá mě svlékla z mých hadrů a dala mi tenhle vyšívaný šat, který 
mám na sobě, a třetí mi vtiskla znamení, které vidíte na mém čele, 
a dala mi tento svitek s pečetí.“ (A na ta slova jej vytáhl ze záňadří).
Zbož.: „Ale viděl jsi ještě jiné věci, že?“
Kr.: „To, o čem jsem vám vyprávěl, bylo to nejlepší. Ale viděl 

jsem i jiné věci. Například jsem viděl tři muže, Prosťáčka, Náfuku 
a Lenocha, jak leží a spí s okovy na nohou opodál cesty, po které 
jsem šel. Myslíte si ale, že se mi je podařilo probudit? Také jsem 
viděl Formalistu a Pokrytce, jak přelezli zeď. Říkali, že jdou na horu 
Sion, ale brzy zabloudili, což jsem jim také předpovídal, ale nechtěli 
mi věřit. Ze všeho nejtěžší pro mě ale bylo vyškrábat se na tuto 
horu. A projít kolem lvích tlam nebylo o nic snadnější. Po pravdě 
řečeno, nebýt toho dobrého muže, vrátného, který stojí u brány, 
nevím, nevím, zda bych se nakonec nevrátil. Ale díky Bohu jsem 
teď tady a děkuji vám, že jste mě přijaly.“
Potom se rozhodla položit mu několik otázek Prozíravost a přála 

si, aby na ně odpověděl.
Prozír.: „Nevzpomínáš někdy na zemi, odkud jsi odešel?“
Kr.: „Ano, ale s velkým pocitem hanby a ošklivosti. Věřte mi, kdyby 

mi záleželo na zemi, odkud jsem přišel, byly by se našly příležitosti, 
abych se vrátil, teď ale toužím po jiné zemi, po té nebeské.“90
Prozír.: „Neneseš si náhodou s sebou některé věci, kterými ses 

tenkrát zabýval?“

90  Žid 11, 15.16.
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Kr.: „Ano, ale z větší části proti své vůli, zejména pak své vnitřní 
a světské myšlenky, kterým jsme se všichni, mí krajané i já sám, 
oddávali. Teď však mi všechny tyto věci působí jen a jen bolest, 
a kdybych mohl, zařídil bych to tak, abych o těch věcech už nikdy 
nemusel přemýšlet. Když ale chci dělat to nejlepší, vyjde mi z toho 
to nejhorší, co může být.91“
Prozír.: „Nepozoruješ, že věci, které ti jindy komplikují život, jako 

by někdy ztrácely svou moc?“
Kr.: „Ano, ale to se stává jen zřídkakdy. Když se to ale stane, jsou 

to pro mě ty nejšťastnější chvíle.“
Prozír.: „A víš, čím se to stane, že tvá trápení někdy jako by nad 

tebou pozbývala moci?“
Kr.: „Ano, když si vzpomenu na to, co jsem viděl na kříži – tím se 

to stane, a když se podívám na svůj vyšívaný plášť – tak i tím, a když 
nahlédnu do svitku, který nosím na svém srdci – tím také, a když 
se uvnitř celý rozpálím vidinou cíle své cesty – i tím se to stane.“
Prozír.: „A čím to, že tolik toužíš dostat se na horu Sion?“
Kr.: „Čím to? Doufám, že tam uvidím toho, který visel mrtvý na 

kříži, živého, a doufám, že se tam zbavím všech těch věcí, které mi 
dosud vězí v duši a souží mě. Tam prý už není smrt a tam budu 
přebývat v té nejlepší možné společnosti.92 Abych vám totiž řekl 
pravdu, miluji ho, protože mě osvobodil od mého břemene, a nemoc 
mé duše mě už unavuje. Jak rád bych už byl tam, kde nebudu moci 
umřít, ve společnosti těch, kteří bez ustání volají: Svatý, svatý, svatý.“
Pak se Kristiána otázala Láska: „Máš rodinu? Jsi ženatý?“
Kr.: „Mám manželku a čtyři malé děti.“
Lás.: „A proč jsi je nevzal s sebou?“
Tu se Kristián rozplakal a řekl: „Ach jak rád bych tak byl učinil, 

všichni ale byli naprosto proti tomu, abych se vydával na pouť.“

91  Řím 7.
92  Iz 25, 8; Zj 21, 4.
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Lás.: „Tak jsi s nimi měl mluvit a snažit se jim ukázat nebezpečí, 
které čeká ty, kteří zůstanou.“
Kr.: „I to jsem udělal a řekl jsem jim také, co mi Bůh zjevil o zkáze 

našeho města,93 oni si ale mysleli, že si vymýšlím, a nevěřili mi.“
Lás.: „A modlil ses k Bohu, aby tvé domluvě požehnal?“
Kr.: „Ano a velmi horlivě, protože jistě chápete, že moje žena 

a nebohé dítky mi byly nesmírně drahé.“
Lás.: „A pověděl  jsi  jim,  jak jsi sám sklíčen a jak se bojíš, že 

nastane konec? Předpokládám totiž, že ti bylo dosti zřejmé, že se 
záhuba blíží.“
Kr.: „Ano, opakoval jsem jim to neustále, znovu a znovu. Jaký 

mám strach, mohli ostatně číst přímo z mé tváře. A viděly i mé slzy 
i to, jak se třesu strachem před soudem, který nám hrozil. Na to, 
aby je to přimělo jít se mnou, to ale nestačilo.“
Lás.: „Jak ale obhájily svůj postoj, to, že nešly s tebou?“
Kr.: „Jak to obhájily? Moje žena se bála, že ztratí tento svět, a moje 

děti se oddávaly pošetilým radovánkám mládí. Ať už tedy bylo příči-
nou to, nebo ono, nechaly mě, abych se na své putování vydal sám.“
Lás.: „Nezanechal však tvůj marnivý život skvrnu na tvé snaze 

slovy je přesvědčit, aby s tebou odešly?“
Kr.: „Je pravda, že pochvalně o svém životě mluvit nemohu, pro-

tože jsem si sám vědom mnoha svých chyb. Vím také, že člověk 
svým způsobem života může brzy zvrátit to, co rozmlouváním či 
přesvědčováním usiluje vštípit druhým pro jejich dobro. Stejně 
ale můžu říct, že jsem si dával velký pozor na to, abych je ně-
jakým nepatřičným činem neodradil od toho, aby se vydaly na 
pouť. Naopak, právě pro tuto mou snahu mi vyčítaly, že jsem příliš 
přísný a že si (kvůli nim) odpírám věci, v nichž ony nespatřovaly 
nic zlého. Myslím si také, že mohu klidně říct, že jestli jim něco 
z toho, co na mně viděly, bylo na překážku, tak to bylo to, že jsem 

93  Gen 19, 14.
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tak úzkostlivě hleděl, abych nehřešil proti Bohu a nepáchal křivdy 
svým bližním.“
Lás.: „Vždyť i Kain nenáviděl svého bratra,94 protože jeho vlastní 

činy byly zlé a činy jeho bratra spravedlivé, a jestliže se tvá žena 
a děti nad tebou pohoršovaly za to, cos říkal, dokázaly jen, že jsou 
samy nesmiřitelně zatvrzelé vůči dobru, a ty jsi vysvobodil svou 
duši od jejich krve.95“
Potom jsem ve snu viděl, že takto seděli a hovořili spolu, až už 

byla večeře hotová. Přichystali tedy všechno potřebné a zasedli 
k jídlu. A stůl byl plný tučných jídel a vín vybrané chuti a všechen 
jejich hovor se točil kolem PÁNA hory. O tom, co udělal a proč to 
udělal a proč zbudoval tento dům. A z toho, co říkali, jsem pochopil, 
že to byl velký bojovník a že bojoval a zabil toho, kdo smrtí vládne,96 
sám se však přitom vystavil velkému nebezpečí, což způsobilo, že 
jsem si ho zamiloval o to víc.
Neboť podle toho, co říkali a o čem jsem přesvědčen (pravil 

Kristián), dokázal to za cenu velké ztráty krve. Ale to, co dodalo 
věčnou slávu všemu, co udělal, bylo, že to udělal z čisté lásky k své 
zemi. A kromě toho někteří z domu říkali, že s ním byli a mluvili po 
tom, co zemřel na kříži, a dosvědčili, že přímo od něj vědí, že miluje 
nebohé poutníky tak jako nikdo na světě od východu až na západ.
Navíc doložili to, co říkali, tím, že sám sebe připravil o tuto 

slávu, aby mohl toto všechno udělat pro chudé, a že jej slyšeli říkat 
a dosvědčovat, že nebude přebývat na hoře Sion sám. Navíc řekli, 
že učinil z mnoha poutníků knížata, ačkoliv se narodili jako žebráci 
v kupce hnoje.97

94  1 Jan 3, 12.
95  Ezech 3, 19.
96  Žid 2, 14.15.
97  1 Sam 2, 8; Žalm 113, 7.
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Takto spolu rozmlouvali dlouho do noci a pak se poručili do 
ochrany svého Pána a šli spát. Poutníka uložili v prostorné horní 
komnatě s oknem na východ. Ta komnata se nazývala Pokoj a v ní 
spal až do rozbřesku. Potom se probudil a zpíval:

Kde to jen jsem? Všechna ta péče! Díky! 
To Ježíš se tak stará o poutníky? 
Hříchy mi odpustil! Jak mohl bych mít strach? 
Vždyť lože ustlal mi dnes nebi na dosah.

A ráno všichni vstali a ještě spolu trochu rozmlouvali a pak 
mu řekli, že by neměl odcházet, dokud mu neukáží místní sbírku 
vzácných předmětů. A ze všeho nejdříve ho odvedli do studovny. 
Tam měli prastarou Kroniku a v ní mu, pokud si na svůj sen dobře 
vzpomínám, nejprve ukázali rodokmen Pána hory, že je synem 
Starého dnů98 a pochází z jeho nesmrtelného rodu. V Kronice byly 
také podrobně zaznamenány skutky, které učinil, a jména mnoha 
set těch, které přijal do svých služeb, a stálo tam také, že jim dal 
taková obydlí, která ani zub času, ani hniloba nemohou zničit.
Pak mu předčítali zprávy o záslužných skutcích některých jeho 

služebníků. O tom, jak dobývali království, uskutečňovali sprave-
dlnost, dosahovali toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, 
krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, 
vedli si hrdinsky v boji a zaháněli na útěk vojska cizinců.99
Potom znovu četli v jiné části domácí kroniky, kde se popisovalo, 

jak je jejich Pán ochoten přijmout do své přízně každého, opravdu 
každého, i když se v minulosti hodně stavěl na odpor jemu samému 
i jeho dílu. Bylo zde vylíčeno ještě několik dalších slavných příběhů 
a se všemi byl Kristián seznámen. A byly to příběhy dávné i ne-

98  Bůh, viz Dan 7, 9.
99  Žid 11, 33.34.
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dávné, a dále pak proroctví a předpovědi událostí, jejichž splnění je 
věc jistá, k hrůze a úžasu nepřátel i k útěše a povzbuzení poutníků.
Následující den jej vzali do zbrojnice, kde mu ukázali všech-

nu možnou výzbroj, kterou Pán poutníkům poskytl – meč, štít, 
helmu, náprsní krunýř, všelikou modlitbu a boty, které se nikdy 
neprošoupou. A bylo zde té výzbroje tolik, že by tím bylo možné 
vybavit pro službu Pánu tolik mužů, kolik je na nebi hvězd.
Rovněž mu ukázali některé nástroje, s nimiž někteří z  jeho 

služebníků dokázali báječné věci. Ukázali mu Mojžíšovu hůl, kla-
divo a stanový kolík, kterým Jael zabila Siseru, džbány, polnice 
a pochodně, s nimiž Gedeon zahnal midjánské vojsko. Potom mu 
ukázali bodec na pohánění dobytka, jímž Šamgar pobil šest set 
mužů. Ukázali mu také oslí čelist, s kterou Samson dokázal takové 
úžasné věci. Ukázali mu i prak a kámen, kterým David zabil Goliáše 
z Gatu, a také meč, kterým Pán zabije člověka hříchu v den, kdy se 
vydá za svou kořistí. Ukázali mu kromě toho mnoho dalších vyni-
kajících věcí, které se Kristiánovi velice líbily. Po tom všem znovu 
odešli a odpočívali.
Pak jsem ve snu viděl, že následujícího dne vstal a chystal se, 

že půjde dál, ale chtěli na něm, aby posečkal ještě do příštího dne. 
A pak mu řekli: „Ukážeme ti, bude-li jasné počasí, Líbezné hory, 
kde,“ jak řekli, se mu bude líbit ještě více, protože jsou ještě blíže 
k vytouženému nebi než místo, na kterém se právě nachází. Svolil 
tedy a zůstal. Když bylo ráno, vyvedli jej na střechu domu a vybídli 
ho, aby se díval směrem k jihu.100 I učinil to a hle, v dálce uzřel 
přenádhernou hornatou krajinu, pokrytou čarokrásnými lesy, vi-
nicemi a ovocným stromovím všech možných odrůd. A všude plno 
květin, studánek a pramenů, zkrátka radost pohledět. Zeptal se pak, 
jak se ta země jmenuje, a řekli mu, že je to Immanuelova země a že 
je všem poutníkům stejně dobře známá jako tato hora. „A když tam 

100  Iz 33, 16.17.
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přijdeš, můžeš odtamtud dohlédnout až k bráně Nebeského města, 
jak ti pastýři, kteří tam žijí, ukáží.“
Pak si pomyslil, že by měl opět vyrazit na cestu, a i jeho hostitelé 

ho pobízeli, aby šel. „Nejprve však pojďme ještě jednou do zbrojni-
ce.“ řekli mu. A tak šli. Ve zbrojnici pak ho od hlavy k patě oblékly 
do neprůstřelného brnění pro případ, že by na něj cestou někdo 
zaútočil. A takto vystrojen kráčel se svými přáteli k bráně, kde se 
otázal vrátného, zda tudy neviděl jít nějaké poutníky, a vrátný od-
pověděl, že viděl.
Kr.: „A povězte mi prosím vás, víte, kdo to byl?“ zeptal se.
Vrátný: „Ptal jsem se, jak se jmenuje, a řekl mi, že Věrný.“
Kr.: „Ale,“ podivil se Kristián, „toho znám, je z našeho města 

a bydlí nedaleko ode mě. Pochází z místa, kde jsem se narodil. Jak 
asi velký má podle vás náskok?“
Vrátný: „Touto dobou už bude asi dole pod horou.“
Kr.: „Tak tedy,“ řekl Kristián, „kéž je Pán s tebou, dobrý vrátný, 

a ještě více ti požehná za laskavost, kterous mi prokázal.“
Potom vyrazil kupředu, ale Rozvaha, Prozíravost, Zbožnost 

a Láska jej chtěly doprovodit dolů k úpatí hory. A tak kráčeli spolu, 
opakovali to, o čem už hovořili předtím, až došli k místu, kde začínal 
příkrý sestup z hory. Tam Kristián řekl: „Jak bylo obtížné dostat se 
vzhůru, tak je (alespoň jak se mi zdá) nebezpečné scházet dolů.“
„Ano,“ pravila Prozíravost, „je to tak. Je totiž velmi těžké při se-

stupu do Údolí ponížení, kam se teď ubíráš, neuklouznout. Proto 
tě jdeme doprovodit až k úpatí hory,“ řekly. Začal tedy sestupovat 
dolů a počínal si přitom velice obezřetně, a přesto jednou nebo 
dvakrát uklouzl.
Pak jsem ve snu viděl, že Kristián sestoupil k úpatí hory, kde mu 

tyto dobré ženy daly pecen chleba, láhev vína a balíček slisovaných 
rozinek, a on pak pokračoval dál v cestě.
V tom Údolí ponížení ale Kristiánovi nastaly zlé časy, neboť ušel 

sotva pár kroků, když tu spatřil odporného ďábla, jak se mu žene 
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přes pole v ústrety; ten ďábel se jmenoval Apollyon101. Tehdy Kris-
tiána přepadl strach a začal přemýšlet, zda se vrátit, nebo vytrvat. 
Pak si ale uvědomil, že mu záda nekryje žádné brnění, a usoudil 
tedy, že obrátit se k němu zády by znamenalo dát mu jen ještě 
větší příležitost, aby ho mohl proklát svými střelami. Proto sebral 
odvahu a vytrval. Pomyslel si totiž, že „kdyby mi nešlo o nic víc než 
o záchranu svého života, nic lepšího bych udělat nemohl“.
A tak šel dál a setkal se s Apollyonem. A ten netvor byl už od po-

hledu ohyzdný. Byl pokryt šupinami jako ryba (a ty šupiny jsou jeho 
velká chlouba), měl křídla jako drak, nohy jako medvěd, z chřtánu 
mu šlehal oheň a kouř a ústa měl jako lví tlamu. Když se přiblížil 
ke Kristiánovi, pohrdavě si ho změřil a takto se jej začal dotazovat:
Apol.: „Odkud jdeš a kam máš namířeno?“
Kr.: „Přicházím z Města zkázy, které je zlem skrz naskrz prolezlé, 

a jsem na cestě do města Sion.“
Apol.: „Z toho je mi tedy zřejmé, žes jedním z mých poddaných, 

protože celá ta země patří mně a já jsem jejím vladařem a bohem. 
Jak to tedy, že utíkáš svému králi? Kdybych nedoufal, že mi ještě 
nějakou chvíli můžeš být k užitku, srazil bych tě teď bez váhání 
jednou ranou k zemi.“
Kr.: „Narodil jsem se skutečně v tvé říši, služba u tebe však byla 

tvrdá a z tvé mzdy se nedalo žít, neboť mzdou hříchu je smrt.102 
Proto když jsem dozrál v muže, učinil jsem to, co všichni ostatní, 
kteří mají všech pět pohromadě, a začal se rozhlížet, zda bych si 
nemohl polepšit.“
Apol.: „Žádný vladař nepropouští své poddané takhle snadno. 

Ani já se tě jen tak nevzdám. Když si ale stěžuješ na službu a na 
mzdu, vrať se teď v klidu domů, na tomto místě ti přísahám, že 
dostaneš vše, co naše země skýtá.“

101  Řecky „Zhoubce“; satan, zejména v podobě pokušitele lidí, viz Zjev 9, 11.
102  Řím 6, 23.
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Kr.: „Já se však dal do služby někoho jiného, a to Krále všech 
králů. Jak bych mohl teď jít nazpátek s tebou a zachovat svou čest?“
Apol.: „Na to, cos učinil, se dobře hodí přísloví: Dostal se z bláta 

do louže. Je však obvyklé, že ti, kteří se prohlásili za jeho služebníky, 
mu zanedlouho dají vale a vrátí se zas ke mně. Udělej to také tak 
a všechno bude zase v pořádku.“
Kr.: „Dal jsem mu své slovo a přísahal mu věrnost. Jak bych z toho 

tedy mohl vycouvat a nebýt oběšen za zradu?“
Apol.: „To samé jsi učinil mně, a přece jsem ochoten to všechno 

zapomenout, když se teď zase obrátíš a vydáš se nazpátek.“
Kr.: „Když jsem ti to slíbil, nebyl jsem zletilý a kromě toho mám 

za to, že vladař, pod jehož korouhví stojím teď, mě dokáže osvobo-
dit, ano, a také mi odpustit všechno, co jsem činil, když jsem sloužil 
tobě. A kromě toho se mi, mám-li být upřímný, líbí jeho služba, 
mzda, služebníci, vláda, společnost a země víc než tvoje, takže na 
mě přestaň dál naléhat. Jsem jeho služebník a chci jej následovat.“
Apol.: „Ještě jednou v klidu rozvaž, co tě čeká na cestě, po které 

ses vydal. Je ti známo, že jeho služebníci většinou skončí špatně, 
protože se protiví mně a mým cestám? Víš, kolik  jich muselo 
podstoupit potupnou smrt? Považuješ navíc jeho službu za lepší 
než mou a přitom on ještě nikdy nesestoupil z místa, kde je, aby 
vyrval toho, kdo mu sloužil, z rukou jeho utiskovatelů. Já však jsem 
mnohokrát, jak celý svět velmi dobře ví, osvobodil silou či lstí ty, 
kteří mi věrně sloužili, od něj a jeho služebníků, i když je tito zajali, 
a tak také osvobodím tebe.“
Kr.: „To, že se v současnosti zdráhá je osvobodit, dělá úmyslně. 

Zkouší tak jejich lásku, zda k němu budou lnout až do konce. A co 
se týče onoho špatného konce, kterému se, jak říkáš, nevyhnou, 
to je v jejich očích konec velice slavný. Vždyť s osvobozením teď 
a tady ani příliš nepočítají. Čekají totiž na svou slávu a té se jim 
pak dozajista dostane, až jejich vladař přijde ve své slávě a slávě 
svých andělů.“
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Apol.: „Tys již byl nevěrný ve své službě jemu, jak si můžeš mys-
let, že od něj dostaneš svou mzdu?“
Kr.: „Ale Apollyone, v čem jsem mu byl nevěrný?“
Apol.: „Sotva ses vydal na cestu, už jsi zaváhal a zbývalo málo 

a zalknul ses v Bažině malomyslnosti. Zkoušel ses nedovoleným 
způsobem zbavit svého břemene, zatímco jsi měl čekat, až je z tebe 
sejme tvůj vladař. Poddal ses hříšnému spánku a ztratil přitom 
své drahocenné poklady; když jsi viděl lvy, málem ses také obrátil 
a šel zpátky, a když vyprávíš o své cestě a tom, co jsi slyšel a viděl, 
v duchu prahneš po tom, aby se všichni obdivovali všemu, co říkáš 
nebo děláš.“
Kr.: „To všechno je pravda a ještě jsi toho mnoho vynechal, jenže 

panovník, kterému sloužím a kterého ctím, je milosrdný a rád od-
pouští. Ale kromě toho, tyto slabosti na mne doléhaly v tvé zemi. 
To tam jsem je do sebe nasál, úpěl pod nimi a litoval jich a můj 
panovník mi je odpustil.“
Tu se Apollyon hrozně rozzuřil a zařval: „Já jsem nepřítel tohoto 

panovníka. Nenávidím jeho samého, jeho zákony i jeho lid. Přišel 
jsem, abych se ti postavil do cesty a byl tvým protivníkem.“
Kr.: „Apollyone, dej pozor na to, co děláš, jsem přece na královské 

cestě, cestě k svatosti, dej si tedy dobrý pozor.“
Tu se Apollyon rozkročil přes celou šířku silnice a řekl: „Z tvých 

řečí nemám strach, ani co by se za nehet vešlo. Přichystej se na 
smrt, protože při své pekelné peleši přísahám, že se odsud nehneš 
ani o krok, na tomto místě z tebe vymlátím duši.“ A na ta slova 
vrhl hořící šíp k jeho hrudi, Kristián však měl v ruce štít, jímž šíp 
odrazil, a tak se tomuto nebezpečí vyhnul. Vzápětí Kristián tasil, 
neboť viděl, že nastal čas, aby si pospíšil, a přesně v tu samou chvíli 
se na něj Apollyon obořil a zasypával ho šípy, jako by kroupy padaly. 
A tak se stalo, že navzdory všem Kristiánovým snahám, aby se jim 
vyhnul, ho Apollyon zranil na hlavě, na ruce a na noze a to donuti-
lo Kristiána trochu ustoupit. Apollyon se na něj tedy znovu obořil 
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a Kristián znovu sebral odvahu a bránil se, jak nejzmužileji dovedl. 
Tento urputný boj trval přes půl dne, až už byl Kristián téměř vy-
čerpán. Jistě totiž chápete, že Kristián kvůli svým zraněním byl stále 
zemdlenější.
Jak Apollyon zmerčil, že se mu nabízí příležitost, hned se  jí 

chopil a začal se na Kristiána sápat. A jak tak spolu zápasili, srazil 
ho najednou strašlivým úderem k zemi, až Kristiánovi vypadl meč 
z ruky. „Tak a mám tě!“ řekl Apollyon a málem ho v tu chvíli dočista 
rozdrtil a Kristián se už začal loučit se životem. Bůh tomu však 
chtěl, že ve chvíli, kdy se Apollyon rozpřahoval k poslednímu úderu, 
kterým chtěl nadobro ukončit život tohoto dobrého muže, Kristián 
se hbitě natáhl po svém meči, uchopil jej a řekl: „Neraduj se nade 
mnou můj nepříteli! Padlli jsem, povstanu.“103 A zasadil mu ukrutnou 
ránu, po které Apollyon zavrávoral jako někdo, kdo dostal smrtelný 
zásah. Když to Kristián spatřil, znovu se na něj obořil a řekl: „Ale 
v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“104 Na 
ta slova Apollyon roztáhl svá dračí křídla a kvapně odletěl a Kristián 
ho již více nespatřil.
Žádný člověk, pokud ten zápas na vlastní oči neviděl a neslyšel 

tak jako já, si nedovede představit, jak soptil a odporně řval Apolly-
on po celou dobu, kdy spolu s Kristiánem zápasili – vydával zkrátka 
zvuky jako opravdový drak –, ani jak se Kristiánovi z hrudi draly 
vzdechy a bolestné sténání. Za celou dobu se jeho tvář rozjasnila 
jen jednou, a to tehdy, když zjistil, že zranil Apollyona svým dvou-
sečným mečem. To se opravdu konečně usmál a pohlédl k nebi! Byla 
to ale ta nejstrašlivější podívaná, jakou jsem kdy viděl.
Když tedy byla bitva u konce, Kristián řekl: „Teď vzdám díky 

tomu, který mě vysvobodil z tlamy lva, tomu, který mi pomohl 
bojovat s Apollyonem.“ A takto začal chválit:

103  Mich 7, 8.
104  Řím 8, 37; Jak 4, 7.
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Belzebub, démona toho pán a král, 
zkázu mou osnoval, proto rozkaz dal, 
by mě přepadl po zuby vyzbrojen, 
rozzuřený do běla ďábelským vztekem: 
Požehnaný Michael však pomoh’ mi, 
mečem mách’ jsem a zahnal ho zpět do tmy. 
Pána svého budu proto velebit, 
děkovat mu, Jeho jméno vždy chválit.

Tu se k němu napřáhla ruka s několika lístky ze stromu živo-
ta a Kristián je vzal a přiložil k ranám, které v bitvě utrpěl, a byl 
okamžitě uzdraven. Také se na tom místě usadil a pojedl chléb a na-
pil se z láhve, kterou před nedávnem dostal. A když se osvěžil, vydal 
se znovu na cestu s taseným mečem v ruce, neboť si říkal: „Nemohu 
vědět, jestli se tu náhodou nepotlouká nějaký jiný nepřítel.“ Ale 
celou cestu údolím k žádnému dalšímu útoku ze strany Apollyona 
nedošlo.
A na konci tohoto údolí hned následovalo další, které se nazývalo 

Údolí stínu smrti. A Kristián jím musel projít, protože cesta do Ne-
beského města vedla přímo jeho středem. Toto údolí je místem ve-
lice pustým. Prorok Jeremiáš je popisuje takto: „Poušť, země pustá, 
plná výmolů, země vyprahlá, země stínu smrti, země, jíž nikdo (kromě 
Kristiána) neprochází, v níž člověk nesídlí.“105
A tady čekala Kristiána ještě těžší zkouška, než byl jeho boj 

s Apollyonem, jak zanedlouho uhlídáte.
Tu jsem ve snu spatřil, že sotva se Kristián dostal k hranicím stínu 

smrti, potkal dva muže, potomky těch, kteří podali špatnou zprávu 
o dobré zemi, kteří pospíchali nazpátek,106 a Kristián je takto oslovil:
Kr.: „Kampak jdete?“

105  Jer 2, 6.
106  Num 13.
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Muži: „Zpátky,“ pravili, „zpátky! A radili bychom ti, abys učinil 
stejně jako my, je-li ti život či pokoj tvé duše milý.“
Kr.: „Proč, o co jde?“ otázal se Kristián.
Muži: „O co prý jde!“ zvolali. „Šli jsme tím směrem, jakým jdeš 

ty, a došli jsme tak daleko, jak jsme se odvážili, a skoro bychom se 
bývali ani nevrátili. Vždyť kdybychom bývali šli jen o málo dále, 
nebyli bychom teď tady a nepodali bychom ti tyto zprávy.“
Kr.: „Co se vám ale přihodilo?“ tázal se Kristián.
Muži: „Inu, byli jsme již téměř v Údolí stínu smrti, naštěstí jsme 

se však podívali, kam jdeme, a všimli si toho nebezpečí, ještě než 
jsme se k němu přiblížili.“107
Kr.: „Co jste to ale vlastně viděli?“ otázal se Kristián.
Muži: „Co prý jsme viděli! Přece to údolí! Celé černé jak noc. Také 

jsme tam viděli démony, běsy a draky vylézat z propasti. Slyšeli 
jsme také, jak se z toho údolí ustavičně rozléhá vytí a jekot, jako by 
tam úpěli lidé sužovaní nevýslovným utrpením, ochromení žalem 
a přikovaní řetězy. A nad tím údolím visí chmurná mračna věštící 
chaos;108 ani smrt nad ním nikdy nepřestává rozpínat svá křídla, 
slovem, je to tam po všech stránkách děsivě a naprosto a ve všem 
to postrádá řád.“
Kr.: „Z toho, co jste mi právě řekli, je mi zřejmé,“ pravil Kristián, 

„že právě tudy vede moje cesta do vytouženého nebe.109“
Muži; „Aťsi je to tvoje cesta, my po ní nepůjdeme.“ A tak se roze-

šli a Kristián šel svou cestou, stále ještě s taseným mečem v ruce 
z obavy, že bude napaden.
Pak jsem ve snu viděl, že po celé délce údolí se po pravé straně 

táhne velmi hluboký příkop,110 a je to právě ten příkop, do kterého 

107  Žalm 44, 19; Žalm 107, 10.
108  Job 3, 5; 10, 22.
109  Jer 2, 6.
110  Žalm 69, 14.
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slepý vede slepce po všechny věky věků a oba v něm čeká bídný 
konec. Vlevo jsem pak spatřil nebezpečný močál, v kterém, byť 
by do něj spadl i dobrý člověk, nikdo nenalezne pod nohama dno, 
o které by se mohl opřít. Do tohoto močálu kdysi zapadl král David 
a bezpochyby by v něm býval utonul, kdyby ho z ní ten, který má 
moc, nevytáhl.
Pěšina zde byla také nesmírně úzká, což Kristiánovi ztěžovalo 

chůzi. Když se totiž snažil potmě vyhnout příkopu na jedné straně, 
málem zabředl do slatiny na straně druhé, a když se snažil vyhnout 
slatině, už už padal do příkopu, a kdyby nebyl dost opatrný, byl by 
v něm také opravdu skončil. A tak si to šinul vpřed a slyšel jsem jej 
hořce vzdychat, neboť kromě nebezpečí, o kterých jsem se zmínil 
výše, vinula se cesta navíc takovou temnotou, že častokrát, když 
zvedl nohu, že vykročí, nevěděl ani, kam a na co ji položit.
Všiml jsem si, že někde uprostřed údolí se nachází pekelná pro-

past a i ta se rozevírala těsně u cesty. „Co jen si teď počnu?“ bědoval 
Kristián. A pořád a pořád šlehaly plameny a vycházel kouř, a to 
tak silně, že všude sršely jiskry a ozývaly se příšerné zvuky (a na 
nic z toho Kristiánův meč neplatil, tak jako platil na Apollyona), 
takže byl nucen zastrčit meč do pochvy a uchýlit se k jiné zbrani 
zvané Všeliká modlitba111, a tu k mému sluchu doléhalo jeho volání: 
„Ó Hospodine, prosím tě, vysvoboď mou duši.“112 Takto šel dlouhou 
dobu a pořád ho přitom nepřestávaly olizovat plameny a k tomu 
slyšel žalostné lkaní a rychlé kroky spěchající tu tam, tu sem, až 
ho občas napadalo, že bude na kusy roztrhán či že ho rozšlapou 
jako bláto na ulici. Tento strašlivý pohled se mu naskýtal a strašlivé 
zvuky ho provázely několik mil, až dospěl k místu, kde se mu zdálo, 
že zaslechl, jak proti němu jde skupina démonů. I zastavil se a začal 
přemítat, jak by se měl nejlépe zachovat. Chvílemi se skoro chtěl 

111  Ef 6. 18.
112  Žalm 116, 4.
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obrátit k návratu. Pak si zase pomyslel, že už je možná za polovinou 
cesty údolím. Uvědomil si také, kolik nebezpečí už překonal a že 
nebezpečí, které by ho čekalo při cestě nazpátek, by mohlo být 
mnohem větší než nebezpečí spojené s postupem vpřed, i rozhodl 
se pokračovat v cestě. A zase to vypadalo, že se démoni stále víc 
a více přibližují, když ale už byli skoro až u něho, zakřičel z plných 
plic: „Já kráčím v síle Hospodinově,“ a na ta slova ustoupili a už se 
k němu nevrátili.
Jednu věc bych ale nechtěl jen tak přejít a nezmínit se o ní. Všiml 

jsem si, že ubohý Kristián byl najednou tak popletený, že ani nepo-
znával svůj vlastní hlas. A viděl jsem, že se to stalo takhle: Ve chvíli, 
kdy se dostal přímo k okraji rozšklebené propasti, z které šlehaly 
plameny, jeden z těch zlosynů šel za ním, nenápadné se k němu ze-
zadu přitočil a našeptával mu mnoho strašlivých rouhání, o kterých 
byl Kristián přesvědčen, že vycházejí z jeho vlastní mysli. To byla pro 
Kristiána ještě větší zkouška než cokoliv, s čím se předtím setkal, 
totiž rouhat se tomu, koho předtím tolik miloval. Kdyby si od toho 
mohl odpomoci, nebyl by to ovšem dělal, scházelo mu ale rozlišení, 
aby si ucpal uši a pochopil, odkud se všechna ta rouhání berou.
Když už Kristián takto bezútěšně putoval nějaký ten čas, zdálo 

se mu, že zaslechl hlas muže kráčejícího před ním stejným směrem 
jako on, a ten hlas říkal: „I když půjdu údolím stínu smrti, nebudu se 
bát ničeho zlého, neboť ty jsi se mnou.“113
Byl tím potěšen, a to z následujících důvodů:
Zaprvé usoudil, že v tomto údolí jsou kromě něho ještě jiní, kteří 

se bojí Boha.
Zadruhé pochopil, že Bůh je s těmito lidmi i uprostřed takové temno-

ty a bezútěšnosti,114 a proč by tedy nemohl být i se mnou, pomyslil si, 
i když pro překážky, které zde musím překonávat, to nevnímám.

113  Žalm 23, 4.
114  Job 9, 10.
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Zatřetí mu svitla naděje, že podaří-li se mu je dohonit, bude mít 
na další cestě společnost, a tak šel dál a volal na toho, který šel 
před ním, ten však nevěděl, co odpovědět, neboť si také myslel, že 
je sám. A najednou se rozbřesklo a Kristián pravil: „Proměňuje stín 
smrti v jitro.“115
Když bylo ráno, Kristián se ohlédl. Ne že by se chtěl vrátit, jenom 

se chtěl při denním světle podívat, jakými nástrahami to za tmy 
prošel. A tak viděl lépe příkop, který byl na jedné straně, a bažinu 
na straně druhé a také, jaká to úzká cesta mezi nimi vedla. Viděl teď 
také démony, běsy a draky přebývající v bezedné propasti, všechny 
ale teď z velké dálky, protože po svítání se blíž neodvážili, a přesto 
mu byli ukázáni tak, jak je psáno: „Odkrývá hlubiny temnot a na 
světlo vyvádí, co je v stínu smrti.“116
Tu Kristiána přemohlo dojetí nad tím, že byl vysvobozen ze všech 

nebezpečenství, s kterými se na své osamělé pouti setkal, a ačkoliv 
se těch nebezpečí předtím děsil víc, nyní je zase viděl jasněji, neboť 
světlo dne mu je učinilo zjevnými. A tou dobou slunce také vyšlo 
nad obzor, a to byl pro Kristiána další velký dar z nebe, protože 
vám musím říci, že přestože první polovina Údolí stínu smrti byla 
nebezpečná, tato druhá půle, která ho teprve čekala, byla (pokud je 
to vůbec možné) daleko nebezpečnější. Od místa, kde nyní stál, až 
na samý konec údolí byla totiž cesta poseta po obou stranách osidly, 
pastmi, oky a sítěmi, plná nastražených propadlišť, jam, hlubokých 
děr a zrádných srázů, že kdyby teď byla tma, jako když šel první 
polovinou údolí, i kdyby měl tisíc životů, docela jistě by o všechny 
přišel. Jak jsem ale již řekl, slunce právě vycházelo nad obzor. Potom 
řekl: „Svítí svíci svou nad hlavou mou a já temnotou kráčím v jeho 
světle.“117

115  Amos 5, 8.
116  Job 12, 22.
117  Job 29, 3.
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V tomto světle došel tedy až na konec údolí. A tu jsem ve snu 
viděl, že na konci toho údolí byly všude kaluže krve, povalovaly se 
tam kosti, popel a sem tam poházená těla lidí, ba i poutníků, kteří 
tudy šli dříve. A zatímco jsem tak přemítal nad tím, co to všechno 
má znamenat, zpozoroval jsem nedaleko před sebou jeskyni, kde 
kdysi přebývali dva obři. Papež a Pohan, jejichž moc a tyranie byly 
příčinou toho, že lidé, jejichž kosti, krev, popel atd. ležely opodál, 
došli ukrutné smrti. Kolem tohoto místa však Kristián prošel 
bez většího nebezpečí, což mne trochu udivilo, ale později jsem 
se dozvěděl, že Pohan už byl v tu dobu dávno mrtvý, a pokud jde 
o toho druhého, ačkoliv je dosud naživu, natolik se částečně pro 
svůj vysoký věk a také v důsledku mnoha ostrých šarvátek, které 
zažil, dokud byl ještě mladší, pomátl a kosti mu ztuhly, že nedokáže 
o moc víc než sedět u vchodu své jeskyně, šklebit se na kolemjdoucí 
poutníky a okusovat si nehty, protože na ně nemůže.
A tak jsem viděl, že Kristián pokračuje v cestě, a přece při po-

hledu na toho starce, který seděl v ústí jeskyně, nevěděl, co si má 
myslet, obzvláště když se na něj tento, nemoha na něj zaútočit, 
alespoň osopil: „Berani a odpadlíci, však skončíte na hranici!“118 
Kristián však zachoval klidnou mysl, zatvářil se, jako by nic neslyšel, 
a pokračoval dál a nic se mu nestalo. Potom si Kristián zazpíval:

Jaký to zázrak (prostě zázrak, nic míň), 
že jsem tu živ a zdráv, i po tom všem, s čím 
zde setkal jsem se! Kéž Bůh požehná 
ruce, která z útrap mých mě vyvést zná! 
Nebezpečí ve tmě, ďáblové, peklo, hřích 
v údolí tomto byli vždy v patách mých. 
Tenata, jámy, pasti a osidla 
líčily na mě po cestě síly zla, 

118  Narážka na upalování protestantů za vlády Marie I. Katolické (1553–58).
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bych do nich upad’, byl jimi udolán. 
A přece žiju! Pochválen buď můj Pán.

A když teď Kristián pokračoval ve své cestě, přišel k vyvýšenině, 
která zde byla zbudována za tím účelem, aby se poutníci mohli tro-
chu rozhlédnout po krajině, kam kráčejí. A tak Kristián šel, a jak tak 
hleděl kupředu, spatřil před sebou Věrného kráčet stejným směrem 
jako on. Když ho Kristián uviděl, hlasitě zvolal: „Hola hej! Stůj! Po-
čkej! Půjdeme spolu.“ Na ta slova se Věrný obrátil a Kristián na něj 
zavolal: „Počkej, počkej na mě.“ Avšak Věrný odpověděl: „Ne, jde mi 
o život a mstitel krve je mi v patách.“ To Kristiána trochu dopálilo 
a napjal všechny síly a zanedlouho Věrného dohonil, a dokonce 
předhonil, takže poslední byl prvním. Tehdy se Kristián marnivě 
usmál, protože byl dál než jeho bratr, ale nedal si pozor, kudy jde, 
a zničehonic klopýtl, upadl a nedokázal vstát, dokud Věrný nedošel 
až k němu a nepomohl mu.
Pak jsem ve snu viděl, že jdou v přátelské pohodě dál společně 

a příjemně rozmlouvají o všech věcech, které se jim na jejich pouti 
přihodily. Kristián zahájil rozhovor takto:
Kr.: „Můj ctěný a milovaný bratře Věrný, jsem rád, že jsem tě do-

honil a že Bůh uvedl naše povahy do takového souladu, že můžeme 
dále kráčet společně po této tak radostné cestě.“
Věrný: „Myslel jsem si původně, milý příteli, že spolu půjdeme 

hned od chvíle, kdy jsme vyšli z našeho města. Tys však vyrazil 
dříve než já a získal takový náskok, že jsem pak musel jít celou tuto 
dlouhou cestu sám.“
Kr.: „Jak dlouho jsi zůstal v Městě zkázy, než ses vydal za mnou 

na toto putování?“
Věrný: „Do okamžiku, kdy už jsem to nemohl déle vydržet. Hned 

po tom, co jsi odešel, se totiž v našem městě začalo mezi mnoha 
lidmi proslýchat, že naše město bude zakrátko srovnáno se zemí 
ohněm z nebes.“
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Kr.: „Jak? Že by tvoji sousedé říkali takové věci?“
Věr.: „Ano, nějakou dobu toho měl každý plná ústa.“
Kr.: „Ach tak. Ale nikdo jiný kromě tebe se nevydal pryč, aby před 

nebezpečím utekl?“
Věr.: „Ačkoliv, jak jsem již řekl, se o tom hodně hovořilo, mám za 

to, že tomu nikdo příliš nevěřil. Když se totiž rozpálili, slyšel jsem 
některé z nich posměšně hovořit o tobě a tvé zoufalé výpravě (tak 
totiž tvé putování nazývali). Já ale věřil a stále věřím, že naše město 
zahubí oheň a síra shůry. A proto jsem se rozhodl utéci.“
Kr.: „Neslyšel jsi vyprávět o sousedovi Přístupném?“
Věr.: „Ano, Kristiáne, slyšel jsem, že tě následoval až k Bažině 

malomyslnosti, do které, jak někteří vyprávěli, zapadl. Nechtěl 
ovšem, aby se to o něm vědělo, nepochybuji ale vůbec o tom, že se 
v tom sajrajtu důkladně vyválel.“
Kr.: „A co mu řekli sousedé?“
Věr.: „Od chvíle, kdy se vrátil, je častým terčem posměchu, a to 

od všech možných lidi. Někteří si z něj tropí blázny a pohrdají jím 
a málokdo mu dnes nabídne práci. Je na tom teď desetkrát hůř, než 
kdyby nebyl z Města vůbec odešel.“
Kr.: „Proč ale jsou na něj tolik nabroušení? Vždyť přece cestu, 

kterou on opustil, odmítají.“
Věr.: „Ano, oni ale říkají: ‚Měl by viset, převlík’ kabát a nevytrval ve 

svém přesvědčení.‘ Myslím, že Bůh na něj poslal i jeho nepřátele a uči-
nil ho terčem posměchu a potupy za to, že opustil pravou cestu.119“
Kr.: „Takže jsi s ním ani před svým odchodem nemluvil?“
Věr.: „Jednou jsem ho potkal na ulici. Když mě ale spatřil, začal 

se hned dívat jinam, jako kdyby se styděl za to, co udělal, a tak jsem 
s ním už nemluvil.“
Kr.: „Když jsem se vydával na cestu, vkládal jsem do toho člověka 

mnohé naděje. Teď ale mám strach, že až bude město zničeno, za-

119  Přísl 15, 10.
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hyne. Přihodilo se mu to, co říká pravdivé přísloví:  ‚Pes se vrací 
k tomu, co vyzvracel, a svině sotva umytá se zase válí v blátě.‘120“
Věr.: „Také já mám o něj strach, kdo však zabrání, aby se stalo 

to, co se má stát?“
Kr.: „Inu, sousede Věrný,“ pravil Kristián, „nechme ho být a hovoř-

me o věcech, které se nás bezprostředněji týkají. Pověz mi teď, co se 
ti po cestě přihodilo. Vím totiž, že se ti něco docela jistě přihodilo, 
a byl by to div divoucí, kdyby tomu tak nebylo.“
Věr.: „Vyhnul jsem se Bažině, do které jsi, jak jsem slyšel, ty zapa-

dl, a dostal jsem se k brance, aniž bych musel toto nebezpečí pod-
stoupit. Pouze jsem se setkal s jednou ženštinou jménem Chlípnost, 
která by mi bývala ráda provedla nějaké darebáctví.“
Kr.: „Dobře, žes unikl jejím nástrahám. Josefovi připravila krušné 

chvíle,121 on jí ale unikl tak, jako se to podařilo tobě. Málem ho to 
ale stálo život. Co však učinila tobě?“
Věr.: „Pokud jsi něco takového nezažil, tak si nedovedeš před-

stavit, jak měla úlisný jazyk. Neustále na mě naléhala, abych 
se odvrátil od cesty a šel s ní, a slibovala, že ukojí všechny mé 
touhy.“
Kr.: „Všechny snad ne. Že ukojí tvou touhu uchovat si čisté svě-

domí ti určitě neslíbila?“
Věr.: „Však víš, že myslím všechny tělesné a hříšné touhy.“
Kr.: „Díky Bohu, že jsi jí unikl. Na koho se Hospodin rozhněvá, 

spadne do její jámy!122“
Věr.: „Ani nevím, jestli jsem jí docela unikl, nebo ne.“
Kr.: „Cože? Snad jsi nepodlehl jejím svodům?“
Věrný: „Ne, abych se neposkvrnil. Připomněl jsem si totiž, že 

jsem jednou v jedné staré knize viděl napsáno ‚Její kroky uvíznou 

120  2 Pet 2, 22.
121  Gen 39, 11.12.13.
122  Přísl 22, 14.
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v pekle‘123. A tak jsem zavřel oči, protože jsem nechtěl, aby mě její 
pohled očaroval. Pak mi začala spílat a já šel svou cestou.“
Kr.: „Cestou jsi pak už nezažil žádný útok?“
Věr.: „Když jsem došel k úpatí hory zvané Překážka, setkal jsem 

se s jedním velice věkovitým mužem, který se mne tázal, kdo jsem 
a kam mám namířeno. Řekl jsem mu, že jsem poutník a že jdu do 
Nebeského města. Na to mi ten kmet pravil: ‚Vypadáš jako poctivý 
chlapík, chtělo by se ti přebývat se mnou za mzdu, kterou bych ti 
dával?‘ Zeptal jsem se ho tedy, jak se jmenuje a kde bydlí. Řekl mi, 
že se jmenuje Adam První124 a že přebývá v Městě klamu125. Otázal 
jsem se ho tedy, jakou má pro mne práci a jakou mi nabízí mzdu. 
Odpověděl, že jeho prací jsou mnohé rozkoše, a jeho mzdou to, že 
po něm nakonec všechno zdědím. Ptal jsem se ho dále, jaký má 
dům a kdo další patří mezi jeho služebnictvo. Odpověděl mi, že 
jeho dům oplývá všemi lahůdkami, co jich na světě je, a že jeho 
služebníci jsou všichni, které přivedl na svět. Tak jsem se ho zeptal, 
kolik má dětí, a on na to, že má jen tři dcery: Žádost těla, Žádost očí 
a Pýchu života,126 a že se s nimi, budu-li chtít, budu moci oženit. 
Vyptával jsem se ho dále, jak dlouho bych s ním musel žít? A on mi 
odpověděl, že prý dokud on sám nezemře.“
Kr.: „No a k jakému závěru jste s tím starcem nakonec dospěli?“
Věr.: „Inu, nejprve jsem byl tak trochu nakloněn s tím mužem jít, 

protože se mi zdálo, že se mnou mluví velice upřímně. Když jsem se 
mu ale během našeho rozhovoru zadíval na čelo, všiml jsem si, že 
na něm má napsáno: ‚Svlékni ze sebe starého člověka i s jeho skutky.‘“
Kr.: „A jak to tedy bylo dál?“

123  Přísl 5, 5; Job 31, 1.
124  Starozákonní Adam.
125  Ef 4, 22.
126  1 Jan 2, 16.
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Věr.: „Pak mne začala v mysli užírat následující myšlenka: ‚Ať si 
říká, co chce, a ať se jakkoliv podbízí, až mě dostane k sobě domů, 
do svého domu, prodá mě do otroctví.‘ Tak jsem mu řekl, ať už nic 
dalšího neříká, protože nemám v úmyslu se ke dveřím jeho domu 
ani přiblížit. Tu mi začal spílat a řekl mi, že za mnou pošle někoho, 
kdo způsobí, že má cesta mé duši zhořkne. Obrátil jsem se tedy, 
že od něj půjdu pryč, ale sotva jsem tak učinil, cítil jsem, že pevně 
sevřel mé tělo a tak strašně prudce mnou škubnul nazpátek, až jsem 
si pomyslel, že ze mě kus vyrval a nechal u sebe. To způsobilo, že 
jsem zvolal: ‚Bídný člověk!‘127 A pak jsem se vydal vzhůru do kopce.
A když jsem byl asi v polovině, ohlédl jsem se a viděl, jak za mnou 

rychlostí větru pádí nějaký člověk. Ten člověk mě pak předběhl 
někde tam, co je ta dřevěná lavice.“
Kr.: „Právě na tom místě,“ pravil Kristián, „jsem si sedl, abych 

si odpočinul, ale přemohl mě spánek a zpod košile mi tam vypadl 
můj svitek.“
Věr.: „Jen mě, bratře milý, vyslechni do konce. Jakmile mě ten 

muž dohonil, zasypal mě hned proudem nadávek a ran. Srazil mě 
k zemi tak prudce, že to byla málem moje poslední hodinka. Když 
jsem se ale trošku vzpamatoval, zeptal jsem se ho, proč je na mě ta-
kový. ‚Kvůli tvé tajné náklonnosti k Adamovi prvnímu,‘ pravil a na ta 
slova mě znovu strašnou silou udeřil do prsou, až jsem padl naznak 
a ležel mu polomrtvý u nohou jako prve. A když jsem pak znovu 
přišel k sobě, prosil jsem ho, aby se slitoval, on ale řekl: ‚Neznám 
slitování,‘ a znovu mnou praštil o zem. Určitě by mě byl býval dobil, 
kdyby nešel kolem jeden muž, který mu poručil, aby mě nechal.“
Kr.: „Kdo to byl, ten co mu přikázal, aby tě nechal být?“
Věr.: „Nejprve jsem ho nepoznal, ale jak šel kolem, všiml jsem si 

jeho ran v rukou a v boku a domyslel si, že to je náš Pán. A tak jsem 
se vyškrábal až na vrcholek hory.“

127  Řím 7, 24.
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Kr.: „Ten člověk, který tě dohonil, byl Mojžíš. Ten neušetří nikoho 
a nezná slitování s těmi, kdo poruší jeho zákon.“
Věr.: „To vím až moc dobře. Však jsem se s ním také nesetkal 

poprvé. To on ke mně přišel, když jsem si ještě v poklidu žil u nás 
doma, a vyhrožoval, že mi podpálí dům, jestli neodejdu.“
Kr.: „Nevšiml sis ale toho paláce, co stojí na vrcholku hory, na 

jejímž svahu ses setkal s Mojžíšem?“
Věr.: „Ano, i lvy jsem viděl, ještě než jsem se dostal až k němu. 

Ti lvi ale mám dojem spali, protože bylo zrovna k polednímu. A že 
jsem měl před sebou ještě skoro celý den, minul jsem vrátnici a se-
stoupil z hory dolů.“
Kr.: „Ano, vrátný mi říkal, že tě viděl projít kolem. Škoda jen, 

že ses nezastavil v tom domě, protože by ti tam byli ukázali tolik 
pamětihodností, že bys na ně do smrti nezapomněl. Teď mi ale 
honem pověz, v Údolí ponížení jsi nepotkal nikoho?“
Věr.: „Ano, setkal jsem se s jedním člověkem, Nespokojený se 

jmenoval, a ten na mě naléhal, ať se s ním prý vrátím zpátky. Tvrdil, 
že v tom údolí není ani zbla vznešenosti. Dále mi říkal, že pokračovat 
v cestě by znamenalo nedbat na radu všech mých přátel, jmenovitě 
Pýchy, Nestoudnosti, Domýšlivosti, Světské slávy a dalších, kterých 
by se prý nesmírně dotklo, kdybych ze sebe udělal takového kašpa-
ra, že bych se tím údolím plahočil.“
Kr.: „No a cos mu na to řekl?“
Věr.: „Řekl jsem mu, že ačkoliv všichni ti, které jmenoval, mohou 

právem tvrdit, že jsou z mojí přízně (neboť jsou to skutečně moji 
příbuzní, pouze pokrevní samozřejmě), přece se mě, když jsem se 
stal poutníkem, zřekli a i já je zavrhl, takže pro mě nyní neznamena-
jí víc než kdokoliv jiný, kdo není z mého rodu. Dále jsem mu řekl, 
že pokud se toho údolí týče, celou věc naprosto převrací, protože 
pravou vznešenost předchází ponížení a naopak pýcha předchází 
pád. A tak jsem mu řekl, že je mi milejší projít tímto údolím a do-
sáhnout vznešenosti, která je za vznešenost považována těmi nej-
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moudřejšími, než si vybrat tu, kterou on považuje za nejhodnější 
našeho obdivu.“
Kr.: „Nic jiného se ti v údolí nepřihodilo?“
Věr.: „Ale ano, setkal jsem se se Zahanbeným. Myslím si ale, že ze 

všech lidí, s kterými jsem se na své pouti setkal, tomuhle člověku 
jeho jméno sedí nejméně. Kdyby mu sedělo, po chvilce diskutování 
(a pár dalších věcech) by se odporoučel pryč, ale tenhle Zahanbený 
s drzým čelem nikdy.“
Kr.: „Jakpak to? Co ti řekl?“
Věr.: „Ale prosím tě! Mluvil proti víře jako takové. Říkal, že člověk, 

kterému záleží na věcech víry, je primitiv hodný politování a opovr-
žení. Řekl, že mít vnímavé svědomí je zženštilost a že člověk, který 
si dává pozor na to, co říká a co dělá, a tak se zříká oné chvástavé 
a tyranizující svobody, jíž se ty nejzářnější osobnosti našich časů 
oddávají, se stává terčem posměchu všech lidí. Tvrdil také, že z lidí 
mocných, bohatých či moudrých se mnou není za jedno nikdo až 
na pár výjimek128 a i ti prý navíc dospěli k stejnému názoru jako já 
až po tom, co je jiní přesvědčili, aby se stali blázny a začali poše-
tile a dobrovolně riskovat, že ztratí všechno odměnou za něco, co 
kromě nich nikdo neví, co je. Navíc poukazoval na nepatrný majetek 
a mizerné podmínky,129 v nichž většinou žili ti, kdo se ve své době 
stali poutníky. Rovněž na jejich nevzdělanost a neznalost všech 
možných přírodních věd. Jedním dechem na mě vychrlil své názory 
ještě na mnoho dalších věcí, než ti tady říkám. Například že je za-
hanbující poslouchat kázání a celou dobu přitom naříkat a bědovat 
a že je zahanbující jít pak domů a cestou vzdychat a sténat, že je 
zahanbující žádat svého bližního o odpuštění za malicherné pro-
hřešky nebo vracet věci, které jsem si od někoho vzal. Také řekl, že 
zbožnost způsobuje, že si člověk čím dál víc pro pár neřestí (kterým 

128  1 Kor 1, 26; 3, 18; Fil 3, 7.8.
129  Jan 7, 48.
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však dal roztomilejší názvy) znepřáteluje vrchnost a váží si chudých 
a hlásí se k nim jen proto, že jsou ve stejném bratrstvu duchovním. 
‚Není to snad zahanbující?‘ řekl.“
Kr.: „A co jsi mu na to řekl ty?“
Věr.: „Co jsem mu na to měl říct! Nejdřív mě nic nenapadalo. 

Vytočil mě totiž tak, že se mi až krev nahrnula do tváře. To způ-
sobil tenhleten Zahanbený a málem mě úplně odrovnal. Nakonec 
jsem si však začal říkat, že to, co lidé cení vysoko, je před Bohem 
ohavnost.130 A pak jsem si uvědomil, že tenhle Zahanbený mi říká, 
co jsou lidé, ale neříká mi vůbec nic o tom, co je Bůh nebo Slovo 
Boží. A navíc jsem si pomyslel, že v soudný den nebudeme odsou-
zeni k smrti či životu podle toho, co si myslí chvástalové a tyrané 
tohoto světa, ale podle moudrosti a zákona Nejvyššího. A tak jsem 
si řekl, že to, co říká Bůh, je skutečně nejlepší, i kdyby s tím nesou-
hlasil třeba ani jeden člověk na světě. Když tedy vidím, že pro Boha 
je přednější důvěra v Něj, když vidím, že pro Boha má větší cenu 
vnímavé svědomí, když vidím, že ti, kteří ze sebe dělají blázny pro 
království Boží, jsou nejmoudřejší a že chudák, který miluje Kris-
ta, má větší bohatství než ten nejbohatší člověk na světě, který ho 
nenávidí, říkám ‚Zahanbený, zmiz mi z očí, jsi nepřítelem mé spásy. 
Mám snad se spolčit s tebou proti svému vladaři a pánu? Jak mu pak 
budu moci pohlédnout do tváře, až přijde? Kdybych se teď styděl za 
to, co dělá, a za jeho služebníky, jak mohu očekávat, že mi požehná?‘ 
Tenhle Zahanbený ale byl drzý ničema!131 Vůbec se mi nedařilo se 
ho zbavit. Pořád se kolem mě motal a ustavičně mi našeptával do 
ucha nějakou špínu o té či oné vadě křesťanství. Nakonec jsem mu 
ale řekl, že se marně snaží mě přesvědčit, protože věci, kterými on 
pohrdá, jsou přesně ty věci, které jsou v mých očích nejnádhernější, 
a tak jsem nakonec toho dotěru setřásl.

130  Luk 16, 15.
131  Mk 8, 38.
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A jen jsem se ho zbavil, dal jsem se do zpěvu:

Zkoušky, jimiž projdou lidé oddaní 
Bohu a poslušní jeho volání, 
mnohé jsou a zkouší, z jakého kovu 
jsme, a přicházejí na nás stále znovu, 
abychom později či dřív útočení 
podlehli a padli, byli zavrženi. 
Kéž poutníci tedy, kéž se v boji tuží, 
kéž jsou na stráži a obstojí jak muži.

Kr.: „Jsem rád, bratře, že  jsi před tím darebákem tak skvěle 
obstál. Protože ze všech, o nichž vyprávíš, myslím, že tenhle má 
jméno, které se na něj opravdu nehodí. Má totiž tu drzost, že nás 
sleduje na ulicích a pokouší se před všemi lidmi nás zahanbit. Chce 
totiž dokázat, abychom se styděli za to, co je dobré, ale kdyby nebyl 
sám nestoudný, nikdy by se nechoval tak, jak se chová. My ho však 
budeme i nadále odmítat, protože navzdory všemu jeho chvástání 
je dobrý leda pro hlupáky. ‚Čest připadne moudrým do dědictví,‘ řekl 
Šalamoun, ‚avšak hlupáci si odnesou hanbu.‘132“
Věr.: „Myslím, že musíme volat o pomoc proti hanbě k tomu, 

který po nás chce, abychom na zemi statečně hájili pravdu.“
Kr.: „Máš naprostou pravdu. A s nikým jiným ses v údolí už ne-

setkal?“
Věr.: „Ne, s nikým. Šel jsem totiž celý zbytek cesty tímto údolím 

i Údolím stínu smrti za slunečního svitu.“
Kr.: „Tos na tom byl dobře. Zato mně se vedlo úplně jinak. Hodnou 

chvíli, vlastně jen co jsem vstoupil do toho údolí, jsem měl strašlivý 
souboj s tím odporným démonem Apollyonem. Už jsem si vážně 
myslel, že mě zabije, zvlášť po tom, co mě srazil k zemi a drtil mě 

132  Přísl 3, 35.
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pod sebou, jako kdyby mě chtěl rozmačkat na prach. Když se mnou 
totiž praštil o zem, vypadl mi meč z ruky a on se už radoval, že mě 
dostal, já však začal volat k Bohu a Bůh mě uslyšel a vysvobodil 
mě ze všech mých nesnází. Potom jsem přišel do Údolí stínu smrti 
a skoro až do jeho poloviny jsem musel jít potmě. Celou tu dobu 
jsem si myslel, že se každou chvíli zabiju nebo že někdo zabije mě, 
nakonec se ale rozbřesklo a vyšlo slunce a já urazil zbytek cesty 
údolím daleko snadněji a v mnohem větším pokoji.“
Dále jsem pak ve svém snu viděl, jak pokračovali v cestě, a Věrný, 

když se náhodou podíval stranou, spatřil o kus dál kráčet člověka 
jménem Mluvka (na tomto místě totiž bylo dosti místa, aby šli všich-
ni pospolu). Byl to vysoký muž a vypadal tak nějak příjemněji na 
dálku než zblízka. Tohoto muže tedy Věrný takto oslovil:
Věr.: „Kampak, příteli? Máš namířeno do nebeské země?“
Mluvka: „Právě do té země kráčím.“
Věr.: „To jsem rád. Doufám tedy, že tam budeme moci jít společně.“
Mluvka: „Bude mi nesmírným potěšením, přijmete-li mne mezi 

sebe.“
Věr.: „Pojďme tedy dál společně a můžeme si přitom krátit čas 

hovorem o věcech, které člověku prospívají.“
Mluvka: „Hovořit o věcech, které jsou dobré, vždy velice vítám, ať 

již je to s vámi, nebo s kýmkoliv jiným. A jsem rád, že jsem se setkal 
s lidmi, kterým je tato velice chvályhodná činnost po chuti. Abych 
totiž řekl pravdu, je jen málo těch, kdo jsou ochotni trávit na cestách 
čas takovýmto způsobem. Daleko raději hovoří o věcech, které jsou 
zhola neužitečné, a to mi bylo vždy velice proti mysli.“
Věr.:  „Je to vskutku věc hodná politování. Vždyť, který  lepší 

předmět hovoru by mohly mít jazyk a ústa lidí zde na zemi než 
věci související s Bohem na nebesích?“
Mluvka: „Vaše řeč se mi přenáramně zamlouvá, neboť to, co říkáte, 

je plné opravdového přesvědčení, a dodám jen tolik: ‚Co je příjem-
nější a co užitečnější než hovořit o věcech týkajících se Boha?‘



– 81 –

Co může být příjemnější? (Pokud totiž člověk nachází potěšení 
ve věcech, které jsou nádherné a úžasné.) Jestliže totiž člověk rád 
hovoří o minulosti či o tajemnosti věcí nebo když ho těší rozhovor 
o zázracích, divech a znameních, kde jinde nalezne popis věcí tak 
přenádherných a vylíčených nadto tak překrásně než v Písmu sva-
tém?“
Věr.: „Máš pravdu. Naší hlavní snahou by však mělo být mít 

z těchto věcí užitek.“
Mluvka: „Moje řeč, vždyť hovořit o těchto věcech je nesmírně 

užitečné. Takový rozhovor totiž může člověka poučit o mnoha vě-
cech. Kupříkladu o marnosti pozemských věcí a prospěšnosti věcí 
nebeských – tolik obecně –, konkrétněji se pak tímto způsobem 
může člověk poučit o nezbytnosti znovuzrození, nedostatečnosti 
našich skutků a potřebě Kristovy spravedlnosti atd. Kromě toho se 
takto člověk může dozvědět, co znamená doopravdy litovat, věřit, 
modlit se, trpět a podobně. Člověk se tak rovněž může dozvědět, 
v čem spočívají velká zaslíbení a útěcha daná nám evangeliem pro 
naše povzbuzení. Dále pak se takto může člověk naučit vyvracet 
falešné názory, hájit pravdu a zároveň i poučit nevzdělaného.“
Věr.: „To je všechno pravda a jsem rád, že od tebe takové věci 

slyším.“
Mluvka: „Bohužel, právě tohle lidem schází, a proto si také tak 

málo lidí uvědomuje, jak jsou víra a působení milosti v jejich duších 
nutné pro získání věčného života, a v nevědomosti pak žijí podle 
skutků zákona, kterými žádný člověk království nebeské nikdy 
získat nemůže.“
Věr.: „Odpusťte, ale svaté poznání těchto věcí je dar Boží, žádný 

člověk se jich nedobere lidským snažením nebo tím, že o nich bude 
jen mluvit.“
Mluvka: „To všechno vím velmi dobře. Vždyť člověk nemůže 

získat nic než to, co je mu dáno z nebe. Všechno je z milosti, ne ze 
skutků. To bych vám mohl doložit desítkami příkladů z Písma.“
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Věr.: „Nuže,“ řekl Věrný, „jaké konkrétní téma si tedy teď zvolíme 
pro naši debatu?“
Mluvka: „Jaké chcete. Mohu hovořit o nebi i o zemi, o věcech 

týkajících se morálky, o věcech týkajících se evangelia, o věcech sva-
tých i světských, věcech minulých i o věcech, které teprve přijdou, 
věcech vzdálených i blízkých, věcech základního významu i věcech 
okrajových – s jedinou podmínkou, že nám to totiž bude k užitku.“
A tehdy Věrný začal žasnout a přistoupil ke Kristiánovi, neboť 

ten kráčel celou tu dobu sám, a řekl mu, ale potichu: „Ten chlapík, 
co se k nám přidal, to je ale borec! To bude určitě nějaký vynikající 
poutník.“
Na ta slova Kristiánovi přelétl přes tvář úsměv a řekl: „Tenhle 

člověk, který tě tak oslnil, poplete svým jazykem hlavu mnoha těch, 
kteří ho neznají.“
Věr.: „Takže ty ho znáš?“
Kr.: „Abych ho neznal! Znám ho lépe, než se zná on sám.“
Věr.: „Pověz mi tedy, prosím tě, co je zač?“
Kr.: „Jmenuje se Mluvka a je z našeho města. Je mi divné, že ho 

neznáš. Snad je to proto, že naše město je tak veliké.“
Věr.: „Z jaké je rodiny? A kde bydlí?“
Kr.: „Je to syn jednoho Výřečného a bydlíval v Brebtavé uličce, 

všichni jeho známí ho znají jako Mluvku z Brebtavé uličky, a i když 
má plnou pusu pěkných řečí, je to lump, nic víc.“
Věr.: „Hm, mně zase připadá velice solidní.“
Kr.: „Takový se zdá být těm, kteří ho lépe neznají, líp totiž vypadá 

daleko od domova, zato doma je zlý až až. Když říkáš, že je solidní, 
připomíná mi to, co jsem pozoroval u malířů, jejichž obrazy působí 
nejlépe zdálky, když se ale podíváš hodné zblízka, nejsou už tak 
hezké.“
Věr.: „Skoro si myslím, že jen žertuješ, vždyť ses usmíval.“
Kr.: „Chraň Bůh, abych v této věci žertoval (i když jsem se prve 

usmál) nebo abych někomu křivdil. Povím ti toho o něm ještě víc. 



– 83 –

Tomuto člověku je každá společnost a každý rozhovor dobrý. Tak, 
jako teď mluví s tebou, bude mluvit i u hospodského stolu, a čím víc 
má vypito, tím víc si všechny tyto věci bere do úst. Víra a zbožnost 
v jeho srdci, domě ani životě nemají žádné místo. Jediné, co má, je 
jazyk a jeho zbožnost je ten povyk, který s ním nadělá.“
Věr.: „Neříkej! To jsem se v tom muži tedy šeredně zmýlil!“
Kr.: „To tedy ano, na to můžeš vzít jed. Vzpomeň, jak se říká – ‚Mluví 

a nečiní. Avšak království Boží nezáleží v slovech, ale v moci.‘133 Mluví 
o modlitbě, pokání, víře a znovuzrození, ale dokáže o tom všem jenom 
mluvit.134 Byl jsem u něj doma a sledoval jsem, jak se chová uprostřed 
své rodiny i mimo ni, a vím, že to, co o něm říkám, je pravda. Jeho 
domu chybí zbožnost právě tak, jako bílku chybí chuť. U něj doma ne-
existuje modlitba, po pokání za hřích ani stopa. Ano, i to hovádko svým 
způsobem slouží Bohu daleko lépe než on. Je opravdovou po skvrnou, 
pohoršením a hanbou církvi Boží, všem, kteří ho znají. To díky němu 
nemá církev dobrou pověst v celé čtvrti, kde bydlí. Obyčejní lidé, 
kteří ho znají, o něm říkají: ‚U jiných světec, mezi svými ďábel.‘ Jeho 
nebohá rodina to může potvrdit. Je takový hulvát, tak sprostě lidem 
nadává a tak špatně zachází se svým služebnictvem, že ani nevědí, 
jak mu vyhovět nebo jak s ním mluvit. Muži, kteří s ním mají co do 
činění, říkají, že se lépe jedná s Turkem než s ním, protože ten jedná 
spravedlivěji. Tenhle Mluvka, jak jen může, snaží se je napálit, podvést, 
přelstít a přechytračit. Kromě toho vychovává své syny, aby šli v jeho 
stopách, a pokud u některého z nich zjistí pitomou bázlivost (tak totiž 
nazývá první známky probouzejícího se svědomí), začne jim nadávat 
do bláznů a tupců a v žádném případě jím nesvěří žádnou práci ani 
je před ostatními nepochválí. Osobně si myslím, že svým bezbožným 
životem způsobil klopýtnutí a pád mnohých, a pokud mu v tom Bůh 
nezabrání, bude příčinou zkázy mnohem více lidí.“

133  Mat 23; 1 Kor 4, 20.
134  Řím 2, 24.25.
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Věr.: „Nuže bratře, nezbývá mi než ti věřit. Nejenom proto, že 
ho, jak říkáš, znáš, ale také proto, že posuzuješ lidi jako křesťan. 
Nemohu totiž ani pomyslet, že bys tyto věci mluvil ze zlé vůle, ale 
proto, že je tomu přesně tak, jak říkáš.“
Kr.: „Kdybych ho znal tak, jako ho znáš ty, mohl bych si snad 

o něm myslet to, co sis o něm nejprve myslel ty. Ano, kdyby o něm 
takto hovořili jen ti, kdo církev nenávidí, myslel bych si, že to je 
pomluva. Ale já mohu dokázat, že se provinil všemi těmito věcmi 
a k tomu ještě obrovským množstvím dalších, které jsou stejně 
špatné. Kromě toho se za něj poctiví lidé stydí, nemohou ho zvát 
ani svým bratrem, ani přítelem, když v jejich přítomnosti někdo 
jenom vysloví jeho jméno, každý, kdo ho zná, zrudne až po uši.“
Věr.: „Vidím tedy, že řeč a skutky jsou dvě různé věci, a nadále 

budu více dbát na to, abych mezi nimi rozlišoval.“
Kr.: „Opravdu jsou to dvě různé věci a je mezi nimi takový rozdíl 

jako mezi duší a tělem. Neboť tak, jako tělo bez duše je pouhou 
mrtvolou, tak zůstává pouhou mrtvolou i řeč, pokud zůstane jen 
při ní. Jádro zbožnosti spočívá v jejím uskutečňování v životě. Pravá 
a čistá zbožnost před Bobem a Otcem znamená pamatovat na vdovy 
a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.135 Tohle 
Mluvka neví. Myslí si, že stačí slyšet a mluvit, a bude z něj dobrý 
křesťan, a tak podvádí svou vlastní duši. Slyšení není nic jiného než 
zasévání semena, mluvení ještě dostatečně nedokazuje, že v srdci 
a životě opravdu dozrálo ovoce, a můžeme si být naprosto jisti tím, 
že v soudný den lidé budou souzeni podle svého ovoce. Tehdy ti 
nebude položena otázka ‚Věřil jsi?‘136, ale budeš tázán na to, zda jsi 
jednal, nebo jen mluvil, a podle toho budeš souzen. Konec světa je 
přirovnáván k našim žním, a jak dobře víš, lidem při žních nezáleží 
na ničem jiném než na ovoci. Ne že by mohlo být přijato něco, co 

135  Jakub 1, 27; viz verše 22, 23, 24, 25, 26.
136  Viz Mat 13 a kap. 25.
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není z víry, ale říkám ti to, abych ti ukázal, jak nicotná bude v onen 
den Mluvkova víra.“
Věr.: „To mi připomíná Mojžíše, když popisuje živočichy, kteří 

jsou čistí. Čistý  je  takový živočich, který má rozdělená kopyta 
a přežvykuje, ne však živočich, který má pouze rozdělená kopyta 
nebo který pouze přežvykuje. Zajíc přežvykuje, a přesto je nečistý, 
protože nemá rozdělená kopyta. A toto mi opravdu velmi připomí-
ná Mluvku. Ten přežvykuje, hledá poznání, přežvykuje Slovo, ale 
nemá rozdělená kopyta, nerozloučil se s cestou hříšníků, ale stejně 
jako zajíc má tlapu jako pes nebo medvěd, a je proto nečistý.“137
Kr.: „Jestli se nemýlím, tak jsi právě vyslovil pravý evangelijní vý-

znam těchto textů a já dodám ještě něco: Pavel nazývá některé lidi, 
a právě i takové velké řečníky, dunícím kovem a zvučícím zvonem138, 
to znamená, jak vysvětluje na jiném místě, věcmi vydávajícími zvuk, 
které jsou bez života. Věcmi bez života, a tedy bez opravdové víry 
a milosti evangelia, a v důsledku toho věcmi, které se nikdy ne-
dostanou do nebeského království mezi ty, kdo jsou dětmi života. 
I kdyby se zdálo, že mluví jazyky či hlasy andělskými.“
Věr.: „No,  jeho společnost mi nebyla dvakrát příjemná hned 

od začátku, teď je mi z něj ale nanic. Co uděláme, abychom se ho 
zbavili?“
Kr.: „Dej na mě a udělej tak, jak ti říkám, a zjistíš, že brzy se 

mu tvá společnost také zprotiví, ledaže by se Bůh dotkl jeho srdce 
a obrátil je.“
Věr.: „Co bys myslel, že mám udělat?“
Kr.: „Co by, jdi k němu a zapřeď s ním nějakou vážnou rozpravu 

o moci víry a zbožnosti a prostě se ho zeptej (jestli k tomu bude 
svolný a on jistě bude), zda tyto věci má ve svém srdci, domě 
a životě.“

137 Lev 11; Deut 14.
138  1 Kor 13, 1.2.3; 14, 7.
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Na ta slova se Věrný znovu připojil k Mluvkovi a řekl mu: „Buďte 
zdráv, jak se vede? Jakpak se máme?“
Mluvka: „Děkuji, dobře. Zrovna jsem si říkal, že jsme spolu už 

mohli drahnou dobu rozmlouvat.“
Věr.: „Dobrá, jestli chcete, můžeme se do toho pustit teď, a když 

už jste nechal na mně, abych zvolil téma, navrhuji, abychom hovořili 
o tom, jak se vykupující Boží milost projevuje v srdci člověka.“
Mluvka: „Naše rozmluva se tedy bude týkat moci, která působí 

ve věcech. To je ovšem otázka vskutku vynikající, na tu vám velice 
ochotně odpovím. Ve stručnosti se to má takto: ‚Zaprvé, tam kde 
v srdci působí milost Boží, způsobuje v něm silné rozhorlení proti 
hříchu. Zadruhé…‘“
Věr.: „Počkejte, zadržte přece. Probírejme ty věci popořádku. 

Myslím, že byste měl spíše říct, že se projevuje tím, že vzbuzuje 
v duši ošklivost vůči vlastnímu hříchu.“
Mluvka: „A jakýpak je rozdíl mezi rozhorlením proti hříchu 

a zošklivením si ho?“
Věr.: „Dost velký. Člověk může horlit proti hříchu z vypočítavosti, 

ale nemůže si jej zošklivit jinak než tak, že k němu bude mít hluboký 
odpor. Slyšel jsem, jak rozhorleně odsuzují hřích z kazatelny mno-
zí, kteří přesto hřích poměrně snadno strpí ve svém srdci, domě 
a životě. Žena Josefova pána hlasitě křičela,139 jako kdyby byla velice 
svatá, ale navzdory tomu by s ním byla ochotna spáchat nečistý 
skutek. Někteří horlí proti hříchu tak, jako když matka spílá dítěti, 
které chová na klíně, a nazývá je nepořádníkem a špindírou atd. 
a vzápětí ho začne objímat a hubičkovat.“
Mluvka: „Vidím, že mě chcete brát za slovo.“
Věr.: „Ne, jenom bych rád všechno uvedl na pravou míru. Co je 

ale tím druhým znamením, podle kterého poznáte, že v srdci začala 
působit milost Boží?“

139  Gen 39, 15.
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Mluvka: „Důkladné poznání evangelijních tajemství.“ 
Věr.: „Toto znamení mělo být první, ať ale první, nebo poslední, 

také je falešné, vždyť je sice možné dosáhnout poznání evange-
lijních tajemství, a to důkladného, a přesto v duši po působení mi-
losti není ani stopy.140 Vždyť i když člověk ví úplně všechno, přece se 
může stát, že není ničím, a logicky pak není ani dítětem Božím. Když 
Kristus řekl: ‚Toto všechno víte?‘ a učedníci odpověděli, ‚Ano‘. Dodal: 
‚Blaze vám, jestliže to také činíte.‘ Neříká, že blahoslavenství spočívá 
v poznání toho všeho, ale v konání. Existuje totiž i poznání, které 
není provázeno činy – (‚Ten, který zná vůli svého pána a nekoná 
ji.‘) Člověk může mít poznání jako andělé, a přece ještě není žádný 
křesťan. Proto to, co vydáváš za znamení milosti, tímto znamením 
není. Je to skutečně tak, že poznávání mají rádi lidé, kteří rádi žvaní 
a vychloubají se, Bohu se ale líbí činy. To neznamená, že by srdce 
mohlo být dobré bez poznání, protože bez něj srdce není ničím. Je 
totiž poznání a poznání. Poznání, které spočívá v pouhém hloubání 
o věcech, a poznání, které provází milost víry a lásky, která člověku 
vnuká, aby konal vůli Boží ze srdce. První druh poznání je vlastní 
žvanilům, pravého křesťana však uspokojí až to druhé poznání. ‚Dej 
mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým 
srdcem,‘ Žalm 119, 34.“
Mluvka: „Znovu mě chcete nachytat, tahle řeč není ale ani trochu 

ku prospěchu.“
Věr.: „Tak prosím, uveďte další znamení toho, jak se působení 

milosti projevuje.“
Mluvka: „Nikoliv. Vidím totiž, že se neshodneme.“
Věr.: „Nu, nechcete-li vy, dovolíte, abych ho předložil já?“
Mluvka: „Jen si poslužte.“
Věr.:  „Působení milosti  v duši  se  stane  zjevným buď  tomu 

člověku, v jehož duši milost působí, nebo lidem v jeho okolí.

140  1 Kor 13.
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Tomu, v jehož duši milost působí, se to stane takto: Milost půso-
bící v duši ho usvědčuje z hříchu, zejména z jeho přirozené nečistoty 
a hříchu nevíry (a z toho pro něj vyplývá jistota, že bude zatracen, 
pokud se nad ním Bůh nesmiluje skrze víru v Ježíše Krista). Když 
toto všechno nahlédne a pochopí, vzbudí to v něm zármutek a za-
hanbení za jeho hřích. Dále pak zjistí, že se v jeho srdci zjevil na 
místo hříchu Spasitel světa a že je naprosto nutné nadosmrti se 
k němu přimknout, a tehdy v něm vzplane nesmírná touha a žízeň 
po něm, a v odpověď na tuto touhu atd. je mu dáno zaslíbení. A po-
dle toho, jak silná nebo slabá je jeho víra v Spasitele, je silná nebo 
slabá i jeho radost a pokoj, láska k svatosti, touha poznat ho lépe 
a také mu v tomto světě sloužit. Říkám sice, že se mu takto stane 
zjevným, a přesto jen zřídka je on sám schopen pochopit, že to je 
působení milosti, protože jeho dosavadní zkaženost a zatemnělý 
rozum způsobují, že celou tuto záležitost hodnotí mylně. Takže ten, 
v němž toto působení probíhá, musí mít velice zdravý úsudek, aby 
mohl s jistotou prohlásit, že se jedná o dílo milosti.141
Jiným je to učiněno zjevným takto:
1. Vyznáním víry v Krista. 2. Životem odpovídajícím tomuto vy-

znání, a to svatým životem, svatostí srdce, svatostí rodiny (pokud 
rodinu má) a vedením svatého života ve světě, což ho všeobecně 
má k tomu, aby si uvnitř ošklivil svůj vlastní hřích a pro něj, v sou-
kromí i sebe samého, aby hřích potlačoval i ve své rodině a šířil 
svatost ve světě nikoliv pouhým mluvením, jako to dělávají pokrytci 
nebo mluvkové, ale skutečným podřízením se moci Slova ve víře 
a lásce.142 A teď, pane, pokud máte nějaké námitky proti tomuto 
stručnému popisu působení milosti a toho, jak se projevuje, ven 
s nimi, pokud ne, položím vám, s vaším dovolením, druhou otázku.“

141  Jan 16, 8; Řím 7, 24; Jan 16, 9; Mk 16, 16; Žalm 38, 18; Jer 31, 19; Gal 2, 16; 
Sk 4, 12; Mar 5, 6; Zj 21, 6.
142  Řím 10, 10; Fil 1, 27; Mat 5, 9; Jan 24, 15; Žalm 50, 20; Job 42, 5.6; Ez 29, 43.
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Mluvka: „Nikoliv, není teď na mně, abych něco namítal, ale abych 
poslouchal. Položte tedy prosím druhou otázku.“
Věr.: „Otázka zní takto: Zažil jste první část toho, co jsem tu právě 

popsal? A svědčí o tom i váš život a vaše jednání? Nebo vaše víra 
stojí na slovech a řečnění, a ne na skutcích a pravdě? Prosím, abys-
te mi odpověděl, pokud se vám odpovídat chce, jen to, k čemu by 
i Bůh, který je nad námi, mohl připojit své amen a také nic jiného, 
než co vám vaše svědomí dovolí. Neboť ne ten, kdo doporučuje sám 
sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. Kromě toho 
říkat, že jsem takový a takový, když mě celé moje jednání a všichni 
mí bližní usvědčují ze lži, je velká ničemnost.“
Tu se Mluvka nejprve začervenal, pak se ale ovládl a takto odvě-

til: „Mluvíte teď o zážitcích, svědomí a Bohu a o dovolávání se Boha 
na potvrzení toho, co se říká. Takhle jsem si náš rozhovor nepřed-
stavoval a nemám náladu na takové otázky odpovídat, protože se 
domnívám, že to není moje povinnost, pokud se ovšem nechcete 
stát mým katechetou. I tak však mohu odmítnout učinit vás svým 
soudcem. Můžete mi ale laskavě povědět, proč se mě na takové věci 
ptáte?“
Věr.: „Protože jsem viděl, jak se celý třesete, abyste mohl promlu-

vit, a protože jsem nevěděl, že vám jde jen o to, pochlubit se svými 
názory. Kromě toho, abych vám řekl úplnou pravdu, slyšel jsem 
o vás, že jste člověk, jehož víra spočívá v řečnění, a že vaše činy 
usvědčují vaše ústa ze lži. Říká se o vás, že jste černá ovce mezi 
křesťany a že vaše bezbožné jednání je pro církev pohoršením a že 
někteří již na vašich ničemných cestách klopýtli a jiní jsou v nebez-
pečí, že na nich dojdou záhuby. Vaše víra, to jsou hospody, chtivost 
a nečistota, klení, lhaní a nedobrá společnost atd. Co se říká o děvce, 
že totiž dělá hanbu všem ženám, platí i o vás – děláte hanbu všem 
věřícím.“
Mluvka: „Jelikož dopřáváte sluchu pomluvám a vynášíte tak 

unáhlené soudy, začínám mít jednoznačně za to, že asi budete jakýsi 
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popudlivý škarohlíd, s kterým není záhodno pouštět se do debaty, 
a tak tedy sbohem.“
Potom přišel k Věrnému Kristián a řekl svému bratru: „Říkal 

jsem ti, co se stane. Tvá slova a jeho hříšné touhy, to nejde dohro-
mady. Raději se s tebou rozloučil, než by napravil svůj život. Je ten 
tam, přesně jak jsem řekl. Ať si jde, je to jeho chyba, nikoho jiného. 
Alespoň se s ním nemusíme rozcházet sami. Kdyby totiž pokra-
čoval dál takhle (a to on bude, o tom nepochybuji), byl by jenom 
poskvrnou naší společnosti. Kromě toho apoštol říká: ‚Takových se 
varuj.‘“
Věr.: „Ale jsem rád, že jsme s ním alespoň takto krátce pohovořili. 

Může se stát, že na to ještě někdy v budoucnu vzpomene. Každo-
pádně jsem s ním však jednal upřímně, a jestli zahyne, jsem čist od 
jeho krve.“
Kr.: „Udělals dobře, že jsi s ním mluvil tak otevřeně. Takového 

upřímného jednání dnes abys mezi lidmi pohledal, a proto také 
dnes víra a zbožnost mnohým tak nevoní. Jsou tu totiž tihle užvaně-
ní hlupáci, jejichž víra je jen v slovech, a jsou tak zhýralí a vedou tak 
prostopášný život, že přijmou-li je zbožní do svého společenství, 
svět jenom matou, poskvrňují křesťanství a zarmucují ty, kdo jsou 
ve víře upřímní. Kéž by všichni lidé jednali s takovými, jako byl 
tenhle, stejně jako ty, pak by se buď museli více podřídit církvi, 
nebo by je ve společenství svatých příliš pálila půda pod nohama.“ 
Na ta slova Věrný pravil:

„Jak jen se ten Mluvka zprvu nadýmá! 
Jak se šperkuje a blýská! Jak se domnívá, 
že všechny oslní! Jen však vyloží 
Věrný, dílo milosti v čem záleží, 
hned se ztratí jako měsíc nad ránem. 
Těm, kdo milost neznají, se tak stane všem.“
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A tak šli a hovořili o tom, co cestou viděli, a krátili si tak čas, 
protože jinak by pro ně cesta byla bez pochyby velmi únavná, pro-
cházeli totiž právě pustinou.
Když už pak byli téměř z pustiny venku, Věrný se náhodou ohlédl 

a spatřil, že za nimi jde člověk, a hned poznal, kdo to je. „Ale to 
se podívejme!“ řekl Věrný svému bratru. „Kdopak to támhle jde?“ 
Kristián se také podíval a řekl: „To je můj dobrý přítel Evangelista.“ 
„Ale!“ řekl Věrný. „To je i můj dobrý přítel. To on mi ukázal cestu 
k bráně.“ A Evangelista došel až k nim a takto je pozdravil:
Evan.: „Pokoj vám, milovaní, pokoj i vašim pomocníkům.“
Kr.: „Vítej, můj dobrý Evangelisto, buď zdráv. Když té vidím, 

nemohu nevzpomenout na  laskavost,  kterou  jsi mi odedávna 
prokazoval, a tvou neúnavnou péči o mé věčné blaho.“
Věr.: „Buď natisíckrát vítán,“ řekl dobrý muž Věrný. „Ani nevíš, 

znejmilejší Evangelisto, jak jsme rádi, že jsi přišel mezi nás, ubohé 
poutníky!“
Pak promluvil Evangelista: „Jak se vám, přátelé, dařilo od našeho 

posledního setkání? Co všechno vás potkalo a jak jste obstáli?“
Potom mu Kristián a Věrný vyprávěli o všem, co se jim cestou 

přihodilo a jak a s jakými obtížemi dorazili až sem.
Evan.: „Jsem tomu moc rád,“ řekl Evangelista. „Ne, že vás potkaly 

zkoušky, ale že jste z nich vyšli vítězně a že jste (navzdory mnoha 
slabostem) pokračovali v cestě až do dnešního dne.
Jak říkám, skutečně se z toho raduji, a to jak kvůli sobě, tak kvůli 

vám. Rozséval jsem a vy jste žali a přichází den, kdy ten, kdo roz-
séval, i ten, kdo žal, se budou společně radovat. Pokud vytrváte. 
Neochabnete-li totiž, budete sklízet v ustanovený čas.143 Čeká vás 
věnec, a to věnec nepomíjitelný, běžte tedy tak, abyste jej mohli 
získat. Jsou někteří, kteří se vydají za tímto věncem, a poté, co urazí 
velký kus cesty, aby jej získali, přijde jiný a vezme jim jej. Buďte 

143  Jan 4, 36; Gal 6, 9; 1 Kor 9, 24.25.26.27.
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tedy pevni, abyste získali odměnu, ať vás nikdo nepřipraví o vavřín 
vítěze.144 Nejste dosud z dostřelu ďábla. Ještě jste v zápase proti 
hříchu nekladli odpor až do krve. Mějte stále na paměti království 
a vytrvale věřte ve věci, které jsou neviditelné. Ať nic, co je z tohoto 
světa, nepronikne do vaší duše a nade všechno dobře zpytujte svá 
srdce a mějte se na pozoru před jeho hříšnými žádostmi, neboť ty 
jsou ze všeho nejlstivější a nejzvrácenější. Nastavte své tváře, jako 
kdyby byly z křemene, všechny mocnosti nebe i země máte na své 
straně.“
Pak mu Kristián poděkoval za jeho slova povzbuzení a zároveň 

mu řekl, že by byli rádi, kdyby mluvil dál, protože by jim to mohlo 
být užitečné pro zbývající část cesty, a to tím spíše, že vědí, že je 
prorok a že je může připravit na věci, které se jim mohou přihodit, 
a také jim říci, jak se těmto protivenstvím vyhnout a překonat je. 
A s tímto požadavkem souhlasil i Věrný. Evangelista tedy začal takto 
hovořit:
Evan.: „Synáčkové moji, slyšeli jste slova pravdy evangelia, že 

musíte projít mnohým utrpením, než vejdete do Božího království, 
a že v každém městě na vás čekají pouta a soužení, a proto nemůžete 
očekávat, že se vám na vaší pouti budou dlouho vyhýbat, ať již bu-
dou v jakékoliv podobě. Již jste sami na sobě několikrát zakusili, že 
má svědectví jsou pravdivá, a co nevidět přijdou další důkazy, neboť 
nyní, jak vidíte, máte už tuto pustinu téměř za sebou, takže se brzy 
dostanete do města, které se před vámi zanedlouho objeví. V tom 
městě pak budete těžce pronásledováni nepřáteli, kteří budou ze 
všech sil usilovat o to, vás zabít. A buďte si jisti, že jeden nebo oba 
budete muset zpečetit svědectví, které vydáváte, krví. Buďte však 
věrní až do smrti a král vám dá věnec života. Ten, který tam zemře, 
přestože jeho smrt bude nepřirozená a jeho bolest možná velká, na 
tom přece bude lépe než jeho druh. Nejenom proto, že dorazí do 

144  Zj. 3, 11.
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Nebeského města dříve, ale proto, že unikne mnoha soužením, která 
jeho druha budou potkávat po celý zbytek cesty. Až ale přijdete do 
města a zjistíte, že to, co jsem vám vyprávěl, se vyplnilo, vzpomeňte 
si na svého přítele a zachovejte se jako muži a poručte ochotně své 
duše do ochrany svému Bohu, jako věrnému Stvořiteli.“
Pak jsem ve snu viděl, že když vyšli z pustiny, hned před sebou 

spatřili město a to město se jmenovalo Marnost. V tom městě se 
pořádá trh zvaný Jarmark marnosti. Koná se celý rok. Nazývá se 
Jarmark marnosti proto, že město, kde se koná, je pokládáno za 
méně než nic, a také proto, že všechno, co se tam prodává nebo co 
tam přichází, je marnost. Jak říkají moudří: ‚Všechno je marnost.‘145
Tento jarmark není nic nového, koná se už od pradávna. Ukáži 

vám teď, jak to s tím jarmarkem celé začalo.
Téměř před pěti tisíci lety kráčeli do Nebeského města poutníci, 

jako teď tito dva počestní muži, a Belzebub, Apollyon a Legie se 
svými společníky zjistili, podle směru, kterým poutníci šli, že cestou 
do Nebeského města musí projít tímto městem zvaným Marnost, 
a tak si vymyslili, že zde uspořádají jarmark. Jarmark, na kterém se 
budou prodávat všechny druhy nicotných a marných věcí, a že ten 
jarmark bude trvat, jak je rok dlouhý. A tak se na tomto jarmarku 
prodává následující zboží: domy, pozemky, řemesla, postavení, 
vyznamenání, církevní funkce, šlechtické tituly, země, království, 
hříšné touhy, radosti a potěšení všech druhů, a to kurvy, lehké ženy, 
manželky, manželé, děti, pánové, sluhové, životy, krev, těla, duše, 
stříbro, zlato, perly, drahokamy a kdovíco ještě.
A navíc na tomto jarmarku lze vždy spatřit švindlování, podvádě-

ní, hraní a všechny možné a nemožné blázny, komedianty, darebáky 
a gaunery.
Jsou zde také k vidění, a to zdarma, krádeže, vraždy, smilstva, 

falešné přísahy – vše jako krev rudé.

145  Iz 40, 17; Kaz 1., kap. 2, 11.17.
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A tak jako je tomu na trzích méně významných, kde již název 
některých uliček a ulic napovídá, jaké zboží se v nich prodává, i zde 
na tomto jarmarku jsou uličky a ulice (tzn. země a království), kde 
lze zboží už podle názvu ulice velmi rychle nalézt. Mají tu Britskou 
uličku, Francouzskou uličku a Italskou uličku, Španělskou uličku 
i Německou uličku, a ve všech se dá pořídit hned několik druhů 
nicotností. Jako je tomu však i na jiných trzích, jeden artikl je i zde 
nejvýznamnější pro celý tento jarmark, takže v největší úctě na 
tomto jarmarku mají výrobky a zboží z Říma. Jenom my Angličané 
a několik dalších národů v nich nenacházíme zalíbení.
Jak jsem už řekl, cesta do Nebeského města vede přímo tím 

městem, kde se tento hříšný jarmark koná. A ten, kdo se ubírá do 
Nebeského města a chtěl by se tomuto městu vyhnout, musí odejít 
z tohoto světa. Sám Král králů, když zde ještě pobýval, procházel 
tímto městem do své vlastní země a bylo to také zrovna v den ko-
nání jarmarku. Nu a mám za to, že to byl sám Belzebub, nejvyšší Pán 
tohoto jarmarku, kdo jej vyzýval, aby si koupil jeho nicotnosti. Ba 
chtěl z něj dokonce učinit Pána jarmarku, kdyby se mu býval v uli-
cích města poklonil. A že to byla taková vzácná návštěva, Belzebub 
jej vodil od ulice k ulici a ukázal mu v jednom okamžení všechna 
království světa, doufaje, že se mu snad podaří Požehnaného svést, 
aby se snížil k tomu, že by s ním začal smlouvat a koupil si některé 
z jeho nicotností. Ten však neměl o nabízené zboží vůbec žádný 
zájem a odešel z města, aniž na ty marnosti vynaložil třeba i jen 
pětník. Je to zkrátka prastarý jarmark s dlouhou tradicí, je nesmírně 
velký a vyhlášený.146
A jak jsem už řekl, naši poutníci museli tímto jarmarkem pro-

jít. Vešli tedy a hle, jen se tak stalo, všichni lidé na jarmarku byli 
hned na nohou a vůbec celé město se kolem nich začalo točit, a to 
z několika důvodů. Zaprvé, poutníci byli oblečeni do šatů, které 

146  1 Kor 5, 10; Mat 4, 8; Luk 4, 5.6.7.
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byly úplně jiné než všechny šaty, které se na jarmarku prodávaly. 
Lidé na jarmarku na ně proto zírali s otevřenou pusou. Někteří je 
nazývali hlupáky, jiní blázny a ještě jiní říkali, že pocházejí z něja-
kých exotických končin.
Zadruhé, tak jako se divili jejich oblečení, žasli i nad jejich řečí, 

protože jen málokdo rozuměl tomu, co říkali.147 Jejich mateřštinou 
totiž byl jazyk země Kanán, avšak ti, kdo jarmark řídili, byli lidmi 
tohoto světa. Takže ať na tržišti přišli, kam chtěli, všude jedni druhé 
navzájem považovali za barbary.148
Zatřetí pak se, k malé radosti obchodníků, poutníci jen velmi 

málo zajímali o jejich zboží, ani jim nestálo za pohled. A když na ně 
volali, aby si zboží koupili, vložili si prsty do uší a volali: ‚Odvrať oči 
mé, ať nehledí na marnosti,‘149 a hleděli vzhůru na znamení toho, že 
jejich zboží a obchodování je v nebi.
Jeden prodavač, když viděl, jak se ti muži chovají, zkusil žertem 

říci: „Co si chcete koupit?“ Oni však na něj vážně pohlédli a řekli: 
„Koupíme pravdu.“150 A to byl důvod, aby ty muže zahrnuli ještě 
větším opovržením. Někteří si z nich utahovali, jiní je škádlili, ně-
kteří je kárali a další zase naváděli jiné, aby je ztloukli. Nakonec 
nastal na jarmarku takový poprask a chaos, že se všechno dočista 
zamotalo. A tak se o tom rychle doslechl nejvyšší Pán jarmarku, 
který bez meškání sestoupil dolů a poručil některým svým nej-
věrnějším přátelům, aby ty muže, kvůli nimž došlo na jarmarku 
téměř k převratu, podrobili výslechu. A tak byli ti muži předvedeni 
k výslechu a ti, kdo je vyšetřovali, se jich tázali, odkud že přišli, 
kam jdou a co tam v tak nezvyklém odění pohledávají. Ti muži jim 
odpověděli, že jsou poutníci a na zemi jen cizinci a že cestují do své 

147  1 Kor 2, 7.8.
148  Způsob mluvy a oblékání puritánů bylo častým terčem posměchu.
149  Žalm 119, 37; Fil3, 19.20.
150  Přísl 23, 23.
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vlasti, do nebeského Jeruzaléma a že obyvatelům města ani prodej-
cům nezavdali žádný důvod, aby s nimi takto potupně zacházeli 
kromě toho, že jeden z nich přišel a ptal se, co si chtějí koupit, a oni 
řekli, že by chtěli koupit pravdu.151 Avšak ti, kteří byli ustanoveni, 
aby je vyslýchali, nevěřili a měli je za pouhé blázny a šílence nebo 
osoby, které přišly celý jarmark jenom zpřevracet vzhůru nohama. 
Proto je vzali, bili je a pomazali blátem a pak je strčili do klece 
pro zábavu všem lidem na jarmarku. Tam tedy nějaký čas leželi 
a byli terčem žertů, zlomyslnosti a pomstychtivosti všech lidí pro-
cházejících kolem. Vládce jarmarku se ještě smál tomu všemu, co 
je postihlo. Avšak ti muži byli trpěliví a neopláceli urážku urážkou, 
ale naopak žehnáním a dobrými slovy opláceli slova špatná a las-
kavostí příkoří, kterých se jim dostávalo. Někteří lidé na jarmarku, 
kteří byli pokornější a méně zaujatí než ostatní, začali vytýkat těm 
sprostším, že ty muže ustavičné urážejí. Ti je za to zase celí rozběs-
nění napadali a spílali jim, že jsou stejně špatní jako ti muži v kleci, 
a osočovali je, že se s nimi nejspíš spikli, a že by se jim tedy mělo 
dostat stejného zacházení. Ti druzí zase odpovídali, že jak mohou 
vidět, ti muži jsou velice tiší a klidní a nikomu se nepokoušejí učinit 
cokoliv zlého a že na jarmarku obchodují mnozí, kteří by si více 
zasloužili být uvrženi do klece, ba i na pranýř, než tito muži, kterým 
tolik ubližují. A tak po mnoha slovech z obou stran (oni muži se 
přitom celou dobu chovali velice moudře a klidně) padla i nějaká ta 
rána i se mezi sebou poprali. Potom byli ti dva nebozí muži znovu 
předvedeni před vyšetřovatele a obviněni, že tuhle vyvolali ten po-
prask na jarmarku. A tak je nemilosrdně zbili, spoutali a vodili sem 
a tam po tržišti pro výstrahu a k odstrašení ostatních, aby si nikdo 
netroufl se jich zastávat nebo se k nim snad připojit. Avšak Kristián 
a Věrný se chovali o to moudřeji a přijímali potupu a hanbu, která 
na ně dopadala s takovou pokorou a trpělivostí, že si na svou stranu 

151  Žid 11, 13.14.15.16.
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získali (třeba to byla jen hrstka ve srovnání s ostatními) několik lidí 
na jarmarku. To ty druhé ještě více rozběsnilo, a to do té míry, že se 
nakonec domluvili, že ty dva muže zabijí. Začali tedy vyhrožovat, 
že ani klec, ani řetězy nestačí, že by měli zemřít za všechnu škodu, 
kterou napáchali, a za klamání lidí na jarmarku.
Pak je znovu vsadili do klece, dokud se nerozhodne, co s nimi 

bude dál. I strčili je dovnitř a nohy jim sevřeli do klády.
Teď si opět připomněli, co jim říkal jejich věrný přítel Evange-

lista, a to, co jim ohlásil, že se stane, je ještě více posílilo v jejich 
jednání a útrapách. Také teď utěšovali jeden druhého, že ten, jehož 
údělem je trpět, na tom bude lépe, až si začal každý z nich tajně přát, 
aby byl vybrán právě on. Zároveň se však svěřili do rukou všemoud-
rého úradku toho, jenž vládne nade všemi věcmi, pokojně a trpělivě 
snášeli situaci, v níž se nacházeli, dokud s nimi jinak nenaloží.
Potom byl určen vhodný čas a předvedli je před soud, aby byli 

odsouzeni. Když nastal čas, byli postaveni před své nepřátele a ob-
žalováni. Soudce se jmenoval Lord Dobrobij. Jejich obvinění bylo 
v podstatě úplně totožné, odlišovalo se jen trochu svou formou. 
Obsah obvinění spočíval v tomto:
Jsou prý nepřáteli a narušovateli jejich obchodování, způsobili 

prý výtržnosti a rozbroje ve městě a získali pro své vysoce nebez-
pečné názory skupinu lidí a nedbali přitom na zákon jejich vladaře.
Na to se Věrný začal obhajovat a řekl, že se pouze postavil 

proti tomu, co se už před tím stavělo proti Nejvyššímu. „A pokud 
jde o rozbroje,“ řekl, „žádné jsem nevyvolával, protože jsem muž 
pokoje. Skupinky lidí, které jsme získali na svou stranu, jsme získali 
tím, že ti lidé nahlédli, že mluvíme pravdu a jsme nevinní, a pouze se 
obrátili od horšího k lepšímu. A co se týče krále, o kterém mluvíte, 
vzhledem k tomu, že je to Belzebub, nepřítel našeho Pána, odmítám 
poslouchat jeho i všechny jeho anděly.“
Pak bylo na vědomost dáno, že ti, kteří mohou něco říci na obranu 

svého pána a krále proti obžalovanému vězni, mají předstoupit 
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a předložit své svědectví. A tak předstoupili tři svědkové jménem 
Závist, Bludař a Patolízal. Ptali se jich, zda znají obžalovaného vězně 
a co mohou na obranu svého pána a krále proti němu říci.
Tu předstoupil Závist a řekl něco v tomto smyslu: „Slavný soude, 

znám tohoto muže dlouho a mohu zde před tímto soudním dvorem 
odpřisáhnout, že je…“
Soudce: „Počkat, ať složí přísahu.“ A tak ho přiměli složit přísahu. 

Potom řekl: „Slavný soude, tento muž, navzdory svému jménu bu-
dícímu důvěru, je jedním z nejničemnějších darebáků v celé naší 
zemi. Nemá ve vážnosti ani krále, ani lid, ani zákony, ani zvyklosti. 
Naopak dělá vše, co je v jeho silách, aby ovládl všechny lidi pomocí 
určitých svých proradných idejí, které obecně nazývá zásadami víry 
a svatosti. Zejména pak jsem ho jednou sám slyšel prohlašovat, že: 
‚Křesťanství a obyčeje našeho města Marnosti jsou v diametrálním 
rozporu a nelze je usmířit.‘ Tímto svým výrokem, slavný soude, pak 
nejenom že odsuzuje všechno našeho chvályhodné počínání, ale 
pro toto naše jednání i nás samotné.“
Potom se ho soudce otázal: „Máš ještě něco, co bys nám mohl 

povědět?“
Závist: „Slavný soude, mohl bych toho říci ještě mnohem víc, 

nechtěl bych však soud unavovat. Pokud toho však bude třeba 
a bude-li se snad po tom, co promluví druzí dva pánové a podají 
své důkazy, ještě něčeho nedostávat, aby s ním bylo možné udělat 
krátký proces, milerád své svědectví proti němu rozšířím.“ Poručili 
mu tedy, aby nikam neodcházel. Zavolali potom Bludaře a kázali mu 
podívat se na vězně a také se ho zeptali, co by mohl říci na obranu 
svého pána a krále proti tomuto muži, načež ho zavázali přísahou 
a on spustil.
Bludař: „Slavný soude, tohoto muže příliš dobře neznám a ani 

ho blíže poznat netoužím. Tolik však vím, že je to člověk s velmi 
nebezpečnými názory, a to na základě jednoho rozhovoru, který 
jsem s ním měl v tomto městě. Když jsem s ním totiž hovořil, slyšel 
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jsem ho na vlastní uši říkat, že naše víra je k ničemu a že z ní Bůh 
určitě má pramalou radost. A co z těchto jeho slov, slavný soude, 
nutně vyplývá, si jeho milost jistě ráčí sám velmi dobře dovodit, 
totiž to, že naše bohoslužba je marná a žijeme dosud ve svých hří-
ších a nakonec budeme zatraceni, a to je vše, co jsem měl na srdci.“
Potom nechali složit přísahu Patolízalovi a vybídli ho, aby řekl 

všechno, co ví na obhajobu svého pána a krále proti obžalovanému 
vězni.
Patolízal: „Slavný soude, vážení pánové. Tohoto muže znám už 

dlouho a slyšel jsem ho říkat věci, které se říkat nesluší. Hanobil 
totiž našeho vznešeného panovníka Belzebuba a pohrdavě hovořil 
o jeho urozených přátelích, kteří se jmenují Lord Starý Adam, Lord 
Rozkoš těla, Lord Přepych, Lord Žádost marné slávy, převzácný Lord 
Chlípnost, vznešený pán Hamižný, a o všech ostatních příslušnících 
naší šlechty. Navíc pak řekl, že pokud by se náhodou stalo, že by 
všichni lidé smýšleli stejně jako on, žádný z těchto šlechticů by už 
nemohl v tomto městě déle přebývat. Kromě toho se nebál spílat 
vám, slavný soude, který jste nyní pověřen ho soudit, a nazýval vás 
bezbožným lumpem a užil ještě mnoho dalších podobně nactiutr-
hačných výrazů,  kterými poplival  většinu urozených v  tomto 
městě.“ Když Patolízal dovyprávěl své zkazky, soudce se obrátil na 
obžalovaného a pravil: „Ty odpadlíku, kacíři a zrádče, slyšel jsi, co 
proti tobě svědčili tito počestní pánové?“
Věrný: „Smím říci jen několik slov na svou obhajobu?“
Soudce: „Chlape bídná, nezasluhuješ, abys dále žil, ale abys byl na 

místě zabit. Aby však všichni lidé viděli naše velkodušné zacházení 
s tebou, poslechněme si teď, co můžeš říci na svou obhajobu.“
Věrný: „1. Na to, co říkal pan Závist, odpovídám, že jsem nikdy 

z úst nevypustil nic jiného než toto: ‚Že takový předpis, takové záko-
ny, zvyklosti nebo lidé stavící se nepokrytě proti slovu Božímu, jsou 
v diametrálním rozporu s křesťanstvím.‘ Pokud tento můj výrok je 
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pochybený, přesvědčte mě o mé chybě a já jsem připraven zde před 
vámi jej slavnostně odvolat.
2. Pokud jde o to druhé, totiž o pana Bludaře a jeho obvinění 

proti mně, řekl jsem pouze toto: ‚K uctívání Boha je nutná víra, 
která je od Boha, nelze však mít víru od Boha bez Božího zjevení 
Boží vůle. A proto cokoliv se přimíchává do uctívání Boha, co není 
v souladu s Božím zjevením, se zcela jistě zakládá na lidské víře a ta 
nikdy nikomu věčný život nezíská.
3. K tomu, z čeho mě viní pan Patolízal, jen dodávám (popírám 

přitom to, že jsem údajně měl někomu spílat a podobně), že vládce 
tohoto města s chátrou svých pomahačů, které tento pán jednoho 
po druhém vyjmenoval, patří spíš do pekla než do celého tohoto 
města a země. A tak se nade mnou, můj Pane, smiluj.“
Potom soudce vyzval porotce (kteří celou tuto dobu stáli opo-

dál, naslouchali a pozorovali): „Páni porotci, vidíte tohoto muže, 
kvůli kterému byl v tomto městě tak veliký poprask. Slyšeli jste 
rovněž svědectví těchto vážených pánů. Také jste slyšeli, co ten 
muž odpovídal a jak se přiznal. Na vašich bedrech nyní spočívá 
rozhodnutí – pověsit jej, nebo jeho život ušetřit. Nejprve však mys-
lím bude vhodné, abych vás poučil o našich zákonech:
Za dnů velkého faraona, služebníka našeho vladaře, byl přijat 

zákon, aby mužští potomci těch, kdo jsou jiného náboženství, byli 
hozeni do řeky, aby nebyli stále početnější a zdatnější.152 Za dnů 
velkého Nebukadnesara, dalšího z jeho služebníků, byl rovněž při-
jat zákon, že kdokoliv by nepadl a nepoklonil se jeho zlaté soše, má 
být vhozen do ohnivé pece.153 A za dnů Daria byl vydán zákon, že 
ten, kdo se po nějaký čas bude obracet v modlitbě k jakémukoliv 
bohu kromě něho, bude vhozen do lví jámy.154 Podstatu těchto zá-

152  Exod 1.
153  Dan 3.
154  Dan 6.



– 101 –

konů tento odbojník porušil nejenom v myšlence (už ta je naprosto 
nepřípustná), ale také slovem a činem, což už vůbec nelze v žádném 
případě tolerovat.
Vždyť faraonův zákon byl vydán na základě pouhého předpokla-

du, aby se zabránilo zlořádům ve chvíli, kdy žádný zločin ještě 
nebyl zjevný. Zde však se o zjevný zločin rozhodně jedná. Pokud 
jde o druhý a třetí zákon, jak vidíte, odporuje našemu nábožen-
ství, a pokud jde o zradu, sám se přiznal, zasluhuje tedy, aby byl 
popraven.“
Pak se porota odebrala ven a ti porotci se jmenovali pan Slepý, 

pan Budižkničemu, pan Škodil, pan Chtíčemil, pan Nemrava, 
pan Zbrklo, pan Hrdoba, pan Nevražil, pan Lhář, pan Ukrutný, 
pan Temnosnub a pan Neúprosný. Jeden každý z nich předložil 
druhým svůj soukromý verdikt proti němu a pak jednomyslně 
rozhodli, že soudci oznámí, že jej shledali vinným. A nejprve si 
vzal slovo předseda poroty pan Slepý a řekl: „Je očividné, že tento 
muž je kacíř.“ Pak promluvil pan Budižkničemu a řekl: „Takový 
typ by měl být sprovozen ze světa.“ „Moje řeč,“ pravil pan Škodil, 
„už jenom pohled na něj je mi odporný.“ Pak řekl pan Chtíčemil: 
„Nikdy jsem ho nemohl vystát.“ „Ani já ne,“ pravil pan Nemrava, 
„protože vždycky odsuzoval, jak žiji.“ „Provaz! Provaz!“ vyhrkl pan 
Zbrklo. „Bídný spratek,“ řekl pan Hrdoba. „Je mi z duše protivný,“ 
řekl pan Nevražil. „Darebák je to,“ pravil pan Lhář. „Pověsit ho 
je pro něj až moc dobré,“ řekl pan Ukrutný. „Pryč s ním,“ řekl 
pan Temnosnub. Nakonec prohlásil pan Neúprosný: „I kdyby mi 
někdo nevím co dával, s ním bych se nikdy nesmířil, proto ho 
ihned uznejme vinným a žádejme pro něj smrt.“ A jak řekli, tak 
učinili, takže byl okamžitě odsouzen a odveden z místa, kde byl, 
na místo, odkud přišel, a tam podstoupil tu nejukrutnější smrt, 
jakou je možné vymyslet.
Vyvedli  jej tedy ven, aby s ním naložili podle svého zákona. 

Nejprve ho zmrskali, potom zbili, potom jeho tělo probodali noži, 
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pak ho kamenovali, potom prokláli meči a nakonec ho na popel 
upálili na hranici. Takový byl tedy konec Věrného. A tu jsem viděl, že 
za zástupem lidí očekával Věrného vůz a pár koní, a jakmile jej jeho 
Protivníci usmrtili, byl vyzdvižen do vozu a odnesen skrze mraky za 
zvuků polnice nejkratší cestou přímo k nebeské bráně. Kristiánova 
poprava však byla prozatím odročena a Kristián byl poslán zpátky 
do vězení, kde si ještě nějaký čas pobyl. Avšak ten, který panuje nad 
všemi věcmi a jehož ruka dokáže zkrotit i jejich hněv, to zařídil tak, 
že Kristián jim protentokrát unikl a šel dál svou cestou a přitom si 
zpíval tuto píseň:

„Můj milý Věrný, ty věrně přiznal ses 
ke svému Pánu; s ním budeš ještě dnes. 
Zatímco nevěrní a všechen jejich brak 
v pekelných mukách budou naříkat. 
Vítězi Věrný, tvé jméno jako dřív 
kéž žije, i ty teď budeš navždy živ.“

A viděl jsem ve snu, že Kristián nešel dál sám, protože se našel je-
den člověk jménem Doufající (stal se jím po tom, co viděl Kristiána 
a Věrného, slyšel, co říkají, a byl svědkem toho, jak se na jarmarku 
chovali a jak trpěli), který se k němu připojil, a když spolu uzavřeli 
bratrskou úmluvu, řekl Kristiánovi, že by chtěl jít dál s ním. A tak 
jeden zemřel, aby vydal svědectví pravdě, a druhý vstává z jeho 
popele a stává se Kristiánovým druhem. Tento Doufající také Kris-
tiánovi pověděl, že na jarmarku je mnohem více lidí, kteří je za 
nějaký čas budou následovat.
A tak jsem viděl, že brzy potom, co odešli z jarmarku, dohonili 

jednoho, který šel stejnou cestou jako oni a jmenoval se Vypočítavý. 
I zeptali se ho tedy: „Z jakého kraje, pane? A kam až máte namí-
řeno?“ Řekl jim, že pochází z města Krasořeč a že jde do Nebeského 
města (své jméno jim však neprozradil).
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„Z Krasořeči?“ zeptal se Kristián. „Copak z toho města může pojít 
něco dobrého?155“
Vypočítavý: „Ano,“ řekl Vypočítavý, „doufám, že ano.“
„Vážený pane, jak vám mám říkat?“ zeptal se Kristián.
Vypoč.: „Neznáte mě a já neznám vás. Jestliže máte stejnou cestu 

jako já, uvítám vaši společnost, jestli ne, musím se s tím smířit a jít sám.“
„Tohleto město Krasořeč,“ řekl Kristián, „o tom jsem už slyšel, 

a pokud mě paměť neklame, říká se, že to je bohaté město.“
Vypoč.: „Ano, že je bohaté, na to můžete vzít jed. I já osobně 

v něm mám velice mnoho bohatých příbuzných.“
Kr.: „Kdo jsou prosím vaši příbuzní, že jsem tak smělý.“
Vypoč.: „Skoro celé město. Obzvláště pak jeho Výsost lord Obrt-

lík, jeho Výsost lord Korouhvička, jeho Výsost lord Krasořeč (po 
jeho předcích bylo město pojmenováno). Dále pak pan Hladký, 
pan Dvěžidle, pan Cokoliv a náš pan farář, pan Dvoujazyčný, byl po 
otci vlastním bratrem mé matky. A abych vám pravdu řekl, dosáhl 
jsem sám dosti slušného postavení a přitom můj pradědeček byl 
jen obyčejný převozník, jedním směrem se díval a druhým směrem 
vesloval; i mně toto řemeslo přineslo většinu mého jmění.“
Kr.: „Jste ženatý?“
Vypoč.: „Ano a moje manželka je velice řádná žena a její matka 

byla také velice řádná. Moje manželka je dcerou vznešené dámy, 
lady Přetvářky, takže pochází z velice vážené rodiny a dosáhla tak 
výtečného vychování, že se umí dobře chovat ke všem, ať je to král, 
nebo sedlák. Je pravda, že pokud jde o věci víry, krapet se lišíme 
od těch, kdo vyznávají přísnější styl, je to ale jen ve dvou úplně 
zanedbatelných věcech. Zaprvé, nikdy nejdeme proti větru a proti 
proudu. Zadruhé, jsme nejhorlivější tehdy, když si víra vykračuje 
po ulicích v plném lesku a parádě, tehdy s ní velice rádi chodíváme, 
když slunce září a lidé ji oslavují.“

155  Přísl 26, 25.
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Na ta slova se Kristián přitočil ke svému příteli Doufajícímu 
a řekl: „Tak mě napadá, že ten člověk bude jistý Vypočítavý z Kraso-
řeči, a jestli je to opravdu on, tak jsme ve společnosti jednoho z nej-
větších darebáků, které kdy tato země nosila.“ Na to Doufající řekl: 
„Tak se ho zeptej. Za své jméno by se snad přece stydět nemusel.“ 
A tak k němu Kristián znovu přistoupil a řekl: „Pane, mluvíte, jako 
byste spolkl všechnu moudrost světa, a pokud se hrubě nemýlím, 
řekl bych, že jsem asi uhodl, kdo jste. Nejmenujete se náhodou pan 
Vypočítavý z Krasořeči?“
Vypoč.: „To není moje jméno. Je to ve skutečnosti jenom přez-

dívka, kterou mi dali ti, kterým jsem trnem v oku, a já toto hanlivé 
jméno musím trpělivě snášet jako jiní dobří mužové přede mnou 
museli snášet své.“
Kr.: „Nezavdal jste ale nikdy příčinu k tomu, aby vás lidé takto 

nazývali?“
Vypoč.: „Naprosto nikdy! Nejhorší, co jsem kdy udělal a co je 

mohlo vést k tomu, že mi toto jméno dali, bylo, že jsem měl to štěstí, 
že mé mínění bylo vždycky v naprostém souladu s míněním doby, 
ať už bylo jakékoliv, a na tom jsem vydělal. Když se ale člověku 
takovýmto způsobem naskytne dobrá příležitost, považoval bych to 
přece za požehnání, a ne aby mě za to zlí lidé zasypávali nadávkami.“
Kr.: „Nemýlil jsem se, když jsem si myslel, že jste ten člověk, 

o kterém jsem slyšel, a mám-li být upřímný, obávám se, že vaše 
jméno vám sedí lépe, než by se vám líbilo, abychom si mysleli.“
Vypoč.: „Nu, vidíte-li to takhle, co mohu dělat. Jestli mě ale přesto 

vezmete mezi sebe, uvidíte sami, že vám se mnou bude dobře.“
Kr.: „Jestliže půjdete s námi, budete muset jít proti větru a proti 

proudu, což je, jak jsem slyšel, proti vašemu přesvědčení. Budete 
také muset přijímat víru, když je oděna do roztrhaných hadrů, 
stejně jako když si vykračuje v plném lesku a parádě, a stát za ní 
i tehdy, když má na nohou okovy, stejné jako když kráčí ulicí a všich-
ni ji oslavují.“
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Vypoč.: „Ve věcech víry mi nesmíte nic předpisovat ani cokoliv 
nařizovat. Nechte mi svobodu a dovolte mi jít s vámi.“
Kr.: „Ani o krok dál, dokud nebudete ve všem, co tady teď říkám, 

dělat to samé co my.“
A tehdy Vypočítavý řekl: „Svých starých zásad se nikdy nevzdám, 

protože jsou neškodné a výhodné. Když nemohu jít s vámi, nezbývá 
mi než jít dál sám tak, jako jsem šel před tím, než jste mne dohonil, 
a čekat, až mě dojde někdo, komu bude moje společnost milá.“
A pak jsem ve snu viděl, že od něj Kristián a Doufající odešli 

a udržovali mezi ním a sebou dostatečnou vzdálenost, když se ale 
jeden z nich ohlédl, spatřil, jak za panem Vypočítavým kráčejí tři 
muži, a to se podívejme, sotva ho dohonili, on jim vysekl hlubokou 
poklonu a oni se mu také uctivé uklonili. Ti muži se jmenovali pan 
Držsesvěta, pan Prachymil a pan Spořil. Všechny ty pány pan Vy-
počítavý dobře znal už z dřívějška, neboť v jinošském věku spolu 
chodili do školy a učil  je  jistý pan Chamtil, kantor ze Ziskovic, 
tržního města v zemi Lakotsku na severu. Tento kantor je vyučoval 
umění získávat prospěch, ať již násilím, lstí, lichometnictvím, lží, 
nebo předstíranou zbožností, a tito čtyři pánové se v tomto umění 
od svého mistra mnohému přiučili, takže každý z nich by nyní mohl 
klidně sám takovou školu řídit.
Když tedy způsobem výše popsaným jeden druhého pozdravili, 

pan Prachymil se pana Vypočítavého otázal, kdo že jsou ti lidé, co 
jdou po této cestě před nimi? Kristián a Doufající totiž dosud byli 
na dohled.
Vypoč.: „Jsou to dva muži ze vzdáleného kraje, kteří takto putují, 

jak sami uznají za vhodné.“
Peněz.: „Škoda že na nás nepočkali, bývalo by se nám s nimi šlo 

veseleji. Vždyť přece i my, a doufám, že i vy, pane, jsme poutníci; 
stejně jako oni.“
Vypoč.: „My ano, to je pravda, ale ti muži před námi jsou tak 

přísní a tolik milují své vlastní představy a navíc jen velmi málo 
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respektují názory druhých, že i kdyby byl člověk jak chtěl zbožný, 
neskákal ale ve všem tak, jak oni hrají, úplně ho ze své společnosti 
vypudí.“
Pan Spořil: „To je zlé. Čteme však o některých, kteří jsou příliš 

spravedliví, a jejich přísnost je nutí všechny, kromě jich samých, 
soudit a pohrdat jimi. Můžete mi však prosím říci, v čem jste se 
rozcházeli, a kolik těch sporných otázek bylo?“
Vypoč.: „Nu, oni se v duchu své paličaté umanutosti domnívají, 

že se člověk musí bez zastávky štvát stále vpřed za každého počasí, 
zatímco já dávám přednost tomu, počkat si na příznivý vítr a proud. 
Oni zastávají názor, že je třeba riskovat dočista všechno pro Boha, 
zatímco já jsem pro to, využít všech výhod k zabezpečení vlastní-
ho života a majetku. Oni považují za dobré podržet si své názory 
i tehdy, když jsou všichni ostatní lidé proti nim, já však vyznávám 
víru, pouze pokud je, a do té míry, v níž je, v souladu s dobou a mým 
vlastním bezpečím. Oni vyznávají víru oděnou v hadrech a zahrnu-
tou pohrdáním, já však mám rád víru, která si vykračuje v plném 
lesku a parádě za slunečního svitu, víru, kterou všichni oslavují.“
Pan Držsesvěta: „Jen se těchto svých názorů s klidem přidržte, 

milý pane Vypočítavý. Pokud mě se týče, považuji za naprosté hlu-
páky lidi, kteří když si mohou ponechat, co mají, jsou tak nerozvážní 
a přijdou o to. Buďme obezřetní jako hadi, vždyť železo se má kout, 
dokud je žhavé, a neváhejme se poučit u včelky – celou zimu se ani 
nepohne a ožije teprve tehdy, když může snadno a rychle dosáhnout 
vlastního prospěchu. Bůh sesílá jednou déšť, jindy slunce; jsou-li 
oni takoví hlupáci a plahočí se v dešti a kdovíjakém marastu, ať se 
na nás nikdo nezlobí, když si my na cestu vybereme počasí dobré. 
Mně osobně se ze všeho nejvíc líbí taková víra, která nám zabezpečí 
Boží požehnání. Vždyť každý, komu to jen trochu myslí, přece ví, 
že Bůh nás obdařil v tomto životě dobrými věcmi jen a jen proto, 
abychom mu udělali radost a ponechali si je. Abrahám a Šalamoun 
byli zbožní a zbohatli. A Job praví, že dobrý člověk nashromáždí 
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zlata jako prachu, ba jako kamení v potoce. Nesmí ale být jako ti 
muži, co jdou před námi, pokud jsou skutečně takovými, jak jste 
je popsal.“
Pan Spořil: „Myslím, že v této záležitosti jsme všichni zajedno, 

a proto o tom nemusíme déle plýtvat slovy.“
Pan Prachymil: „Ne, o této věci plýtvat slovy vskutku nemusíme, 

neboť ten, kdo nevěří ani Písmu, ani rozumu (a jak jsme viděli, 
jedno i druhé je na naší straně), nezná vlastní svobodu a zároveň 
mu nezáleží na vlastním bezpečí.“
Pan Vypočítavý: „Drazí bratři, jak vidíte, jsme všichni dobří pout-

níci, a abychom se trochu rozptýlili od různých nepěkných věcí, 
dovolte, abych vám položil tuto otázku:
Představte si, že by se nějakému člověku, třeba pastorovi nebo 

nějakému řemeslníkovi apod., nabízela určitá výhoda spočívající 
v tom, že by se mu dostalo v tomto životě nějakého požehnání, 
avšak získat by ji mohl pouze a jedině za předpokladu, že začne být, 
alespoň navenek, neobyčejně horlivý v určitých věcech týkajících se 
víry, o které se do té doby vůbec nestaral. Může tohoto prostředku 
k dosažení svého cíle využít, a přitom zůstat správným a čestným 
mužem?“
Pan Prachymil: „Chápu podstatu vaší otázky, a  jestli ostatní 

pánové dovolí, pokusím se sesumírovat na ni odpověď. A nejprve 
bych pojednal vaši otázku z hlediska toho, v čem se týká pastora. 
Řekněme, že tento pastor, nad jiné spořádaný muž, má jen velmi 
malou prebendu a pomýšlí si na nějakou větší, mnohem tučnější 
a vypasenější a najednou se mu naskytne příležitost, že by takovou 
prebendu mohl mít, ovšem za předpokladu, že bude mnohem 
pilnější, bude častěji kázat, a horlivěji, a jelikož si to nátura jeho 
oveček žádá, že navíc drobet poupraví některé své zásady. Za svou 
osobu nevidím důvodu, proč by to ten člověk nemohl udělat (má-li 
k tomu samozřejmé povolání), a třeba ještě spoustu dalších věcí, 
a přitom zůstat čestným člověkem. Vždyť přece
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1. Jeho přání získat větší prebendu je oprávněné (proti tomu 
nelze zhola nic namítnout), neboť mu ji sama prozřetelnost nabízí, 
a pokud se mu to podaří, může ji beze všeho získat a nelámat si 
přitom hlavu se svým svědomím.
2. Navíc pak z něj jeho touha po prebendě udělá člověka pilnější-

ho, horlivějšího kazatele atd., a v důsledku toho se vlastně stane 
lepším člověkem. Ano, dokonce se v něm ještě lépe rozvine jeho 
přirozené nadání, což je v souladu s Boží vůlí.
3. Pokud jde o to, že tím vyhoví založení svých farníků a odkloní 

se, aby jim mohl lépe posloužit, od některých svých zásad, svědčí to 
o tom, že je 1) ochoten něco si odříci, 2) že má sympatické a pod-
manivé chování, a tím se 3) více hodí pro povolání pastora.
4. Závěrem tedy musím říci, že pastora, který vymění malé za 

velké, by nikdo neměl odsuzovat a říkat, že je chamtivý, ale spíše 
by ho měl každý považovat za člověka, který takto rozmnožil své 
hřivny a stal se pilnějším; je tedy třeba se na něj dívat jako na oso-
bu, která jde za svým povoláním a využívá příležitostí, jež se mu 
naskýtají, ke konání dobra.
A pokud jde o druhou část otázky, totiž o řemeslníka, o němž 

jste se zmínil, představme si takového, který má v tom Božím světě 
práce jen poskrovnu, tím že se však stane zbožným, může zvýšit své 
příjmy, případně získat též bohatou manželku nebo do své dílny 
přilákat více zákazníků a daleko lepších. Pokud jde o mě, nevidím 
žádný důvod, proč by tak nemohl plným právem učinit. Vždyť přece
1. Stát se zbožným je ctnost, ať již se jím člověk stane z jakékoliv 

pohnutky.
2. Získat bohatou manželku nebo přilákat do své dílny více zá-

kazníků, na tom není nic nezákonného.
3. Kromě toho člověk, který toto vše získá díky tomu, že začne 

být zbožný, obdrží dobré věci od dobrých lidí za to, že se sám stane 
dobrým. Takže to máme: dobrou manželku, dobré zákazníky, dobrý 
zisk, a to všechno díky tomu, že člověk začne být sám zbožný, což 
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je dobré, a proto úmysl stát se zbožným za účelem dosažení všech 
těchto věcí je dobrý a vyplácí se.“
S odpovědí pana Prachymila na otázku pana Vypočítavého 

všichni z celého srdce souhlasili, a proto nakonec celou věc uzavřeli 
s tím, že to je velice rozumné a výhodné. A jelikož se domnívali, 
že to žádný člověk nemůže popřít, a vzhledem k tomu, že Kristián 
a Doufající byli dosud na doslech, celí rozradostnělí se domluvili, 
že na ně tuto otázku vypálí, jen co je dohoní, a to tím spíše, že panu 
Vypočítavému prve odporovali. Zavolali tedy na ně a ti zastavili 
a počkali, až je dohoní. Než je ale došli, dohodli se, že jim otázku 
přednese starý pan Držsesvěta, a ne pan Vypočítavý, protože měli 
za to, že budou-li odpovídat jemu, obejde se to bez těch vášní, které 
vzplanuly mezi nimi a panem Vypočítavým, když se před malou 
chvilkou rozešli.
Tak se tedy opět setkali a po krátkém pozdravení se pan Držse-

světa vytasil se svou otázkou a vyzval Kristiána a jeho druha, aby, 
pokud mohou, odpověděli.
Kr.: A Kristián řekl: „I úplné nemluvně ve víře může odpovědět 

na milión takovýchhle otázek, vždyť jestliže Krista nemáme násle-
dovat kvůli chlebu, jako že nemáme, Jan 6, oč ohavnější je udělat si 
z něj a z víry prostředek k získání světa a jeho rozkoší. Tento názor 
zastávají jen pohané, pokrytci, ďáblové a kouzelníci, a nikdo jiný.
1. Pohané, když Chamór a Šekem chtěli získat dceru a dobytek 

Jákoba a viděli, že je nedostanou jinak, než když se nechají obřezat, 
řekli svým společníkům: ‚Dá-li se u nás každý mužského pohlaví 
obřezat, jako jsou obřezáni oni, nebudou tak jejich stáda a majetek 
a všechen jejich dobytek patřit nám?‘ Dcery a dobytek chtěli získat 
a víra se jim stala prostředkem, který použili, aby toto všechno 
získali. Přečtěte si, jak to celé bylo, v Gen 34, 20. 21. 22. 23.
2. Také pokrytečtí farizejové tuto víru vyznávali. Dlouhé modlit-

by jim byly záminkou, šlo jim ale ve skutečnosti o domy vdov a tím 
přísnější byl soud, který nad nimi Bůh vydal, Luk 20, 46. 47.
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3. Jidáš, ten ďábel, byl rovněž vyznavačem této víry. Byl zbožný 
kvůli měšci, aby se mohl zmocnit toho, co v něm bylo. Zahynul však, 
byl zavržen a stal se pravým synem zatracení.
4. Tuto víru vyznával též Šimon Kouzelník, protože chtěl mít 

Ducha svatého, aby jeho prostřednictvím mohl získat peníze. A od-
souzení, kterého se mu dostalo z Petrových úst, bylo zcela na místě 
Skut 8, 19. 20. 21. 22.
5. Nikdo mi také nevymluví, že takový člověk, který přijímá víru, 

aby získal svět, víru kvůli světu také odvrhne, neboť stejně jako 
Jidáš chtěl získat svět tím, že se stal zbožným, tak také, a z toho 
samého důvodu, zaprodal svou víru i svého Mistra. Odpovídá-li 
tedy někdo na tuto otázku kladně, tak jako činíte, jak vidím, vy, 
a považuje-li tuto odpověď za správnou, je to pohanské, pokrytecké 
a ďábelské a dostanete odplatu podle svých činů.“ Na ta slova zůstali 
stát a zírali jeden na druhého a nevěděli, co by Kristiánovi odpově-
děli. Doufající Kristiánovu odpověď také schvaloval, a tak najednou 
nastalo rozpačité ticho. Pan Vypočítavý a jeho kumpáni zpomalili 
a začali se opožďovat, aby je Kristián s Doufajícím mohli předejít. 
Tehdy řekl Kristián svému příteli: „Jestliže tito lidé neobstojí před 
soudem lidí, co si počnou, až nastane soud Boží? A jestliže mlčí, 
když s nimi jednají nádoby z hlíny, co budou dělat, až na ně budou 
dotírat plameny ohně neuhasitelného?“
Potom je Kristián a Doufající znovu předhonili a šli dál, až do-

razili k povlovné planince zvané Pohoda, po které bylo radost jít, 
jenomže ta planinka byla velice krátká a brzy ji měli za sebou. A na 
druhém konci planinky stála nevysoká hora zvaná Mamon a uvnitř 
té hory byl stříbrný důl. A někteří z těch, kteří tudy v minulosti 
kráčeli, zde sešli z cesty a šli se na tu nevídanou věc podívat. Když 
se ale příliš přiblížili k okraji jámy, zrádná půda jim pod nohama 
povolila a oni se zabili. Někteří se zde zmrzačili tak, že se z toho do 
smrti nevzpamatovali.
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Pak jsem ve snu viděl, že nedaleko cesty, nad níž byl ten stříbrný 
důl, stál Démas (velmi vznešeného a urozeného vzezření) a zval ko-
lemjdoucí, aby se přišli podívat. Zavolal i na Kristiána a jeho druha: 
„Hej! Zastavte se tady, ukáži vám něco, co jste nikdy neviděli.“
Kristián: „Co by to mohlo být za věc, že by kvůli tomu stálo za to 

sejít z cesty?“
Dém.: „Je tady stříbrný důl a někteří lidé v něm kopou a hledají 

bohatství. Přijdete-li sem a budete-li se jen trochu snažit, můžete 
se bohatě zaopatřit.“
Tu Doufající řekl: „Pojďme se podívat.“
Kr.: „Já nejdu,“ řekl Kristián. „Slyšel jsem o tomto místě už dříve, 

i o tom, kolik se jich v něm zabilo, a kromě toho je to bohatství léčka 
pro ty, kteří ho hledají, protože jim brání v jejich putování.“ Pak 
Kristián na Démase zavolal: „Není to místo nebezpečné? Neodvrá-
tilo mnohé od jejich putování?156“
Dém.: „Není ani moc nebezpečné, jen pro ty, kteří nedávají po-

zor.“ Když ale mluvil, tak se červenal.
Na ta slova řekl Kristián Doufajícímu: „Musíme se pořád držet 

naší cesty a neuhnout ani o krok.“
Douf.: „Dal bych za to krk, že až se tady objeví Vypočítavý, a pokud 

dostane stejné pozvání jako my, hned tam zahne, aby to omrknul.“
Kr.: „O tom nepochybuji. Jeho zásady ho tím směrem totiž vedou 

a sto ku jedné, že tam zahyne.“
Pak Démas zavolal podruhé, zda se přece jen nechtějí přijít po-

dívat.
A Kristián ho tvrdě odmrštil řka: „Démasi, ty jsi nepřítel spraved-

livých cest Pána této cesty a byl jsi již sám odsouzen za to, že jsi se-
šel z cesty, jedním ze soudců Jeho Veličenstva,157 proč tedy usiluješ 
o to, abychom došli podobného odsouzení? Kromě toho, jestliže se 

156  Oz 4, 18.
157  Tzn. Pavel.
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my jakkoliv odchýlíme od naší cesty, náš Pán a král se o tom zajisté 
doslechne a budeme zahanbeni, až se budeme chtít směle před něj 
postavit.“158
Démas znovu volal, že i on patří k jejich společenství a že poseč-

kají-li trochu, půjde s nimi také.
Pak se Kristián zeptal: „Jak že se jmenuješ? Neoslovil jsem tě 

snad předtím správně?“
Dém.: „Ano, jmenuji se Démas, jsem synem Abrahamovým.“
Kr.: „Já tě znám, tvým pradědečkem byl Géchazí a tvůj otec je Ji-

dáš a tys odjakživa kráčel v jejich stopách. Jsi ďábelsky zlomyslný – 
nic víc, nic míň. Tvého otce oběsili jako zrádce a ty nezasluhuješ 
nic lepšího. Buď si jist tím, že až přijdeme ke králi, zmíníme se mu 
o tom, jak se chováš.“159 A tak šli dál svou cestou.
V tu dobu už Vypočítavý a jeho společníci přišli znovu na dohled 

a hned na první zavolání šli k Démasovi. A jestli spadli do jámy, jak 
se nahýbali přes její okraj, nebo jestli šli dolů hledat bohatství, nebo 
jestli se udusili jedovatými výpary, které v těchto místech z jámy 
dosti často vycházejí, tím si docela jistý nejsem. Toho jsem si však 
všiml, že na cestě už je nikdy nikdo nespatřil.
Pak Kristián zazpíval tuto píseň:

Vypočítavý i Démas stříbrný, 
jeden houkne, druhý je připravený 
jít si z jeho mamonu urvat svůj díl. 
Získal svět, však o nebe se připravil.

Tu jsem viděl, že poutníci, hned jak tuto planinku přešli, dorazili 
k místu, kde stál těsně u silnice starodávný pomník, a při pohledu 
na něj se trochu zarazili, protože vypadal podivně. Připadalo jim 

158  2 Tim 4, 10.
159  2 Kr 5, 20; Mat 26, 14.15, kap. 27, 1.2.3.4.5.6.
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totiž, jako by to byla nějaká žena, která byla proměněna do podoby 
sloupu. Tak tu stáli a dívali se na ten pomník, že si mohli oči vykou-
kat, ale dlouhou dobu nevěděli, co si o tom mají myslet. Nakonec si 
Doufající všiml nápisu na její hlavě psaného jakýmsi neobvyklým 
písmem. Protože ale nebyl nijak zvlášť učený, zavolal na Kristiána 
(neboť ten byl vzdělanější), aby se podíval, jestli by dokázal roz-
luštit, co to znamená. Kristián tedy přistoupil blíž, a když písmena 
chvíli skládal k sobě, zjistil, že se tam píše toto: Vzpomeňte na Lotovu 
ženu. Přečetl to tedy svému příteli a nakonec oba usoudili, že to je 
solný sloup, v který se proměnila Lotova žena za to, že se ohlédla se 
srdcem plným žádostivosti, když prchala do bezpečí ze Sodomy.160 
Tato nečekaná a děsivá podívaná zavdala příležitost k následující 
rozmluvě:
Kr.: „Řeknu ti, milý bratře, to, co jsme právě spatřili, je velmi pří-

hodné, přišlo to těsně potom, co jsme odmítli Démasovo pozvání, 
abychom si šli prohlédnout horu Mamon, a kdybychom bývali šli 
tak, jak nás ten člověk naváděl a jak jsi ty, milý bratře, měl cukání 
učinit, stali bychom se, jestli se nemýlím, podívanou pro ty, kdo 
přijdou po nás.“
Douf.: „Mrzí mě, že jsem byl tak pošetilý, a moc se divím, že teď 

na tom nejsem jako Lotova žena, vždyť jaký je rozdíl mezi jejím 
hříchem a mým? Ona se jen ohlédla a já zatoužil jít se podívat. 
Pochváleno budiž milosrdenství Boží, stydím se, že mi taková věc 
vůbec kdy přišla na mysl.“
Kr.: „Vezměme si poučení z toho, co zde vidíme, může nám to být 

ještě někdy v budoucnu užitečné. Tato žena unikla jednomu soudu, 
nezahynula totiž při zkáze Sodomy, a přece ji zahubil soud druhý; 
jak vidíme, proměnila se v solný sloup.“
Douf.: „Přesně tak a může to být pro nás pro oba výstrahou 

a odstrašujícím příkladem. Výstrahou v tom, abychom se vyva-

160  Gen 19, 26.



– 114 –

rovali jejího hříchu, nebo odstrašujícím příkladem ukazujícím, 
jaký soud postihne ty, kdo se z tohoto varování nedají poučit. Tak 
se i Kórach, Dátan a Abíram se dvěma sty padesáti muži, kteří 
zahynuli ve svém hříchu, rovněž stali výstražným znamením a od-
strašujícím příkladem;161 nejvíce však žasnu nad jednou věcí, jak 
totiž mohou Démas se svými společníky být tak troufalí, prodlévat 
tam a hledat bohatství, kvůli kterému byla tato žena proměněna 
v solný sloup jen proto, že se jedinkrát ohlédla. Zvláště když se 
potom soud, který ji postihl, stal výstražným znamením na dohled 
od místa, kde právě jsou. Když jen trochu zvednou oči, tak ji přece 
nemohou nevidět.“
Kr.: „Je to vskutku s podivem a svědčí to o tom, že jejich srdce 

jsou už v tomto ohledu zcela zatvrzelá, a nenapadá mě nic lepšího, 
k čemu bych je přirovnal než k těm, kteří kradou lidem z kapes 
v přítomnosti soudce nebo kteří uřezávají měšce, když už stojí 
pod šibenicí. O mužích sodomských se praví, že byli velicí hříšníci, 
protože hřešili před Hospodinem,162 to znamená před jeho zrakem, 
a navzdory laskavosti, kterou jim prokázal, neboť země sodomská 
byla v těch dobách, jako bývala kdysi zahrada Eden163. Toto tedy 
u něj vzbudilo ještě větší žárlivost a vedlo k tomu, že pohroma, kte-
rá je postihla, byla palčivá, jako jen může být palčivý plamen Pána 
nebes. A lze z toho naprosto logicky odvodit, že takoví lidé, právě 
takoví, jako jsou tihle, takoví, kteří hřeší před Hospodinovým zra-
kem, a to dokonce i přes takovéto odstrašující příklady, které jsou 
jim ustavičně předkládány, aby je varovaly a nabádaly ke změně 
jednání, musí postihnout ten nejpřísnější soud.“
Douf.: „To, co jsi řekl, je nepochybně pravda. Jaká je to však mi-

lost, že se ani z tebe, ani ze mě (a hlavně ze mě) nestal takovýto 

161  Num 26, 9.10.
162  Gen 13, 13.
163  Verš 10.
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příklad. Už jen proto bychom měli děkovat Bohu, být v jeho bázni 
a mít stále na paměti Lotovu ženu.“
Pak jsem viděl, že pokračovali dál v cestě, až došli k pěkné říčce, 

kterou král David nazýval potokem Božím, a Jan zase řekou živé vo-
dy.164 A jejich cesta teď vedla přímo po břehu této řeky a Kristiánovi 
a jeho druhovi se tudy vykračovalo velmi příjemně. Pili rovněž vodu 
z té řeky, a ta voda lahodila jejich unaveným duším a osvěžovala 
je. Kromě toho na březích této řeky, po obou jejích stranách, rostly 
zelené stromy skýtající všechny druhy ovoce a listy těch stromů 
sloužily jako lék a ovoce těch stromů jim také náramně chutnalo; 
a po obou stranách řeky se také rozkládala louka velice nezvykle 
zkrášlená liliemi, která se zelenala, jak je rok dlouhý. Na této lou-
ce ulehli a spali, protože zde mohli odpočívat v bezpečí. Když se 
probudili, znovu si natrhali ovoce ze stromů, znovu se napili vody 
z řeky a pak si zase lehli a spali.165 Tak tomu bylo po několik dní 
a nocí. Potom si zazpívali:

Opodál cesty hle křišťálový proud, 
chystá se poutníkům úlevu poskytnout. 
Zelené louky s vonícími květy 
lahůdky skýtají, a koho rety 
listy a ovoce těch stromů okusí, 
hned prodá vše – to pole koupit musí.

Když se tedy konečně rozhodli pokračovat v cestě (neboť do cíle 
své cesty ještě nedorazili), najedli se a napili a šli dál.
Tu jsem ve snu viděl, že ušli sotva malý kousek cesty, když se 

řeka a cesta na čas rozdělily, což je nemálo zarmoutilo, přesto se 
však neodvážili z cesty odbočit. A cesta vzdalující se od řeky teď 

164  Žalm 65, 9; Zj 22; Ez 47.
165  Žalm 23, 2; Iz 14, 30.
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byla kamenitá a jejich nohy dlouhým cestováním rozbolavělé, takže 
duše poutníků propadly na té cestě malomyslnosti.166 Proto pořád, 
jak tak šli, toužili po lepší cestě. A vtom se kousek před nimi po pár 
krocích objevila po levé straně cesty louka a schůdky přes plot, po 
kterých se na ni dalo přejít, a ta louka se nazývala Oklika. A tehdy 
řekl Kristián svému příteli: „Když tato louka leží hned vedle naší 
cesty, pojďme, přelezeme plot a půjdeme po ní.“ Přistoupil pak ke 
schůdkům, aby se podíval, a co nevidí: na druhé straně plotu je 
pěšina a vede úplně stejným směrem jako jejich cesta. „To je přesně, 
jak jsem si přál,“ řekl Kristián. „Tudy se půjde líp, pojď můj milý 
Doufající, půjdeme tam.“
Douf.: „Co když nás však ta pěšina odvede od naší cesty?“
Kr.:  „To se mi nezdá,“ pravil Kristián. „Podívej, nevede snad 

stejným směrem, jako naše cesta?“ A tak se nechal Doufající od 
svého přítele přesvědčit a tak jako on přelezl po schůdcích. Jakmile 
přelezli na druhou stranu a vkročili na pěšinu, měli pocit, že jim 
po ní nohy jdou samy. A kromě toho, když pohlédli před sebe, 
všimli si, že stejným směrem jako oni kráčí nějaký člověk (jménem 
Lehkověrný), zavolali tedy na něj a tázali se ho, kam ta cesta vede. 
Odpověděl, že k nebeské bráně. „Vidíš,“ řekl Kristián, „neříkal jsem 
ti to? Samozřejmě že jsme na správné cestě!“ A tak šli za ním a on 
kráčel napřed. Vtom ale padla noc a byla velmi tmavá, takže ti, kdo 
šli vzadu, ztratili z dohledu toho, kdo šel před nimi.
Takže ten, který šel před nimi (Lehkověrný se jmenoval), jak 

neviděl na cestu, spadl do hluboké jámy,167 kterou zde nastražil pán 
tohoto území, aby do ní chytal ješitné hlupáky, a rozmlátil se na 
maděru.
Kristián a jeho přítel slyšeli, jak spadl. Volali tedy, aby zjistili, co 

se stalo, ale odpověď nepřicházela, jediné, co slyšeli, bylo sténání. 

166  Num 21, 4.
167  Iz 9, 16.



– 117 –

Doufající se zeptal: „Kde to jsme?“ Jeho druh na to nic neříkal, jako 
kdyby se obával, že jej svedl z cesty. A tu začalo pršet a hřmít a hro-
zivě se blýskat a voda prudce stoupala.
Tehdy Doufající v duchu zaúpěl a nahlas řekl: „Ach že jen jsem 

nezůstal na své cestě!“
Kr.: „Koho mohlo napadnout, že nás ta pěšina vzdálí od naší 

cesty?“
Douf.: „Bál jsem se toho hned od začátku a také jsem se tě na to, 

jak víš, snažil trochu upozornit. Byl bych býval důraznější, ale jsi 
starší než já.“
Kr.: „Bratře milý, moc se ti omlouvám, je mi líto, že jsem tě svedl 

z cesty a uvedl tě do tak velkého nebezpečí. Odpusť mi, prosím, 
bratře, neudělal jsem to ve zlém úmyslu.“
Douf.: „Upokoj se, milý bratře, vždyť ti již odpouštím, a věř, že to 

bude také pro naše dobro.“
Kr.: „Jsem rád, že s sebou mám bratra, který je milosrdný. Nesmí-

me však tady takto zůstat, pokusme se zase vrátit.“
Douf.: „Dovol ale, milý bratře, abych šel první.“
Kr.: „Ne, buď tak laskav a nech mě jít prvního, abych, kdyby se 

vyskytlo nějaké nebezpečí, mohl jít a postavit se mu jako první, 
protože to já jsem zavinil, že jsme oba sešli z cesty.“
Douf.: „Ne,“ řekl Doufající, „ty nemůžeš jít první, protože jsi roz-

rušený a mohl bys znovu sejít z cesty.“ Pak pro povzbuzení uslyšeli 
čísi hlas, který řekl: „Pamatuj na tu silnici a cestu, po které jsi šel, 
navrať se.“168 Tou dobou však již voda vystoupila velmi vysoko, tak-
že cesta zpátky byla značně nebezpečná. Přesto se odvážili vydat 
nazpátek, byla však taková tma a voda stoupla tak vysoko, že se na 
zpáteční cestě devětkrát, možná desetkrát málem utopili.
Ani se jim tu noc, ať se snažili, jak chtěli, nepodařilo znovu dostat 

ke schůdkům přes plot. Nakonec však narazili na nevelký úkryt 

168  Jer 31, 21.
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a v něm seděli až do rozbřesku, že ale byli notně uondaní, usnu-
li. Nedaleko od místa, kde leželi, stál hrad, který se nazýval Hrad 
pochybností. Ten patřil obrovi jménem Beznaděj a oni teď spali 
na jeho pozemcích, a tak se stalo, že když se ten obr časně zrána 
probudil a procházel se po svých polích, přistihl Kristiána a Doufají-
cího, jak spí na jeho pozemku. Tu jim ponurým a chmurným hlasem 
kázal vstát a tázal se jich, odkud jsou a co dělají na jeho pozemku. 
Řekli mu, že jsou poutníci a že zabloudili. Na to obr řekl: „Vy jste 
dnes v noci bez dovolení vstoupili na můj pozemek, pošlapali jste 
ho a leželi na něm, a proto musíte teď jít se mnou.“ Museli tedy jít, 
protože byl silnější než oni. Nemohli také příliš protestovat, protože 
si byli vědomi své viny. Obr je tedy hnal před sebou až do svého 
hradu a tam je zavřel do černočerné kobky, která duchu těchto dvou 
mužů byla odporná a ohavně páchla. Zde tedy leželi od středy ráno 
do soboty večer bez kousku chleba, bez kapky vody, v naprosté tmě 
a nikdo se jich nepřišel zeptat, jak se jim daří. Ocitli se tedy ve zlé 
situaci, daleko od svých přátel a známých.169 A v tomto místě se 
Kristiánův zármutek ještě zdvojnásobil, neboť to kvůli jeho neroz-
vážnosti a zbrklosti se dostali do téhle šlamastyky.
Obr Beznaděj měl ženu jménem Nedůvěra. Když šel spát, po-

věděl své ženě, co udělal, že totiž zajal dva lidi a uvrhl je do svého 
žaláře za to, že bez dovolení vstoupili na jeho pozemek. Potom se 
jí také zeptal, jak s nimi bude nejlepší dále naložit. Ona se ho tedy 
otázala, co jsou zač, odkud jdou a kam míří, a on jí to pověděl. Pora-
dila mu pak, aby je ráno, až vstane, nemilosrdně seřezal. Když tedy 
ráno vstal, vzal strašlivý kyj, který si udělal z pláněte, a šel dolů do 
žaláře za nimi a tam na ně nejprve začal řvát jako na psy, ačkoliv se 
mu nikdy ani slovíčkem v ničem neprotivili, potom se na ně obořil 
a strašlivě je zbil, že se nemohli ani hnout, a jen bezvládně leželi 
na podlaze. Když skončil, vzdálil se a nechal je, aby se utěšovali 

169  Žalm 88, 18.
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ve své bídě a bědovali nad svým trápením. Celý ten den nedělali 
nic jiného, než že vzdychali a hořce naříkali. Následující noc o nich 
znovu mluvila se svým manželem, a když se dozvěděla, že ještě žijí, 
poradila mu, aby jim doporučil skoncovat se životem vlastní ru-
kou. Když tedy přišlo ráno, šel za nimi, s ponurým a zachmuřeným 
výrazem jako předtím, a když viděl, že jsou celí rozbolavělí z ran, 
které jim uštědřil minulý den, řekl jim, že vzhledem k tomu, že 
není pravděpodobné, že se z toho místa kdy dostanou, zbývá jim 
jediná možnost, totiž neprodleně skoncovat se životem sami, a to 
buď nožem, oprátkou, nebo jedem. „Vždyť k čemu by vám byl život, 
když vidíte, kolik hořkosti ho provází?“ Oni však po něm chtěli, aby 
je propustil, čímž si vysloužili, že se na ně zlostně zamračil a vy-
razil směrem k nim a nepochybně by s nimi skoncoval sám, dostal 
ale jeden ze svých záchvatů (někdy totiž, za slunečného počasí, 
dostával záchvaty) a na nějaký čas měl ruku dočista bezvládnou. 
Proto se vzdálil a nechal je (tak jako předtím) jejich úvahám, co 
dělat. Vězňové se pak začali mezi sebou radit, zda je skutečné lepší 
dát na jeho radu, či nikoliv, a začali spolu takto rozmlouvat: 
Kr.: „Bratře,“ řekl Kristián, „co budeme dělat? Život, který teď 

vedeme, nestojí za nic. Pokud mě se týče, nevím, zda je lepší takto 
žít, nebo zemřít vlastní rukou. Má duše by spíše volila oprátku než 
život a hrob je pro mě snesitelnější než tento žalář;170 co říkáš, 
nenecháme si od obra poradit?“
Douf.: „Jsme teď opravdu v situaci, která je strašlivá, a smrt 

by mi byla daleko milejší než takto zůstat navěky. Přesto však, 
zvažme slova, která řekl Pán země, do níž se ubíráme: ‚Nezabiješ 
nikdy jiného člověka.‘ Tím spíše je nám tedy zapovězeno řídit se 
obrovým doporučením a zabít sami sebe. Kromě toho ten, který 
zabije jiného, spáchá pouze vraždu jeho těla, ale ten, který zabije 
sám sebe, zabíjí tělo i duši zároveň. A navíc pak, milý bratře, mluvíš 

170  Job 7, 15.
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o odpočinutí v hrobě, ale zapomněl jsi snad na peklo, do kterého 
zcela jistě všichni vrazi přijdou? Žádný vrah totiž nemá věčný život, 
atd. A uvažme znovu, že v rukou obra Beznaděje zdaleka není veš-
kerý zákon. Pokud je mi známo, zajal již před námi jiné, tak jako 
teď nás, a přece mu unikli. Kdo ví, třeba Bůh, který stvořil svět, 
způsobí, že obr Beznaděj zemře nebo že nás při nějaké příležitosti 
zapomene zamknout nebo bude mít brzy další záchvat, zrovna když 
bude s námi, a jeho údy budou bezvládné, a pokud by se to znovu 
stalo, já za sebe prohlašuji, že jsem rozhodnut sebrat veškerou svou 
odvahu a jako chlap se pokusit ze všech sil z jeho zajetí vymanit. 
Byl jsem hlupák, že jsem se o to nepokusil už dřív, ale bratře, buď-
me trpěliví a chvíli vydržme, může nastat chvíle, kdy se šťastně 
dostaneme na svobodu. Sebevrahy však nebuďme.“ S těmito slovy 
Doufající protentokrát svého bratra uklidnil, a tak toho dne i nadále 
seděli spolu v temnotě a v situaci velmi neveselé a žalostné.
K večeru obr znovu sestoupil do žaláře, aby se podíval, zda jeho 

vězňové dali na jeho radu. Když ale vstoupil dovnitř, zjistil, že žijí 
a opravdu jenom to, nic víc, neboť teď z nedostatku chleba a vody 
a v důsledku ran, které utržili, když je bil, mohli sotva dýchat. Jak 
však říkám, nalezl je živé, což ho ukrutně rozzuřilo, a řekl jim, že 
vzhledem k tomu, že vidí, že neuposlechli jeho rady, naloží teď 
s nimi tak, že budou litovat, že se vůbec kdy narodili.
Na ta slova se celí roztřásli a mám dojem, že Kristián upadl do 

mdlob. Když ale přišel zase trochu k sobě, znovu rozmlouvali o tom, 
co jim obr poradil, a o tom, zda bude lepší se jeho doporučením 
řídit, nebo ne. Zdálo se, že Kristián stále ještě je pro to, tak učinit, 
ale Doufající k němu promluvil podruhé, a to takto:
Douf.: „Milý bratře,“ řekl, „copak si nevzpomínáš,  jak  jsi byl 

dříve udatný? Apollyon tě nepřemohl, nezničilo tě nic z toho, co 
jsi slyšel, viděl či cítil v Údolí stínu smrti. Tolik protivenství, hrůz 
a překvapení jsi už zažil a teď jsi strachem celý bez sebe? Vidíš 
přece, že jsem v tomto žaláři s tebou a jsem od přírody daleko slabší 
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než ty. A ten obr mně taky dal co proto, právě tak jako tobě, a chléb 
a vodu mi také odepřel a stejně jako ty tu musím žalostně dřepět 
potmě. Buďme však trpělivější. Vzpomeň si, jak jsi byl zmužilý na 
Jarmarku marnosti a nebál ses ani okovů, ani vězení, ani násilné 
smrti, proto snášejme svůj úděl (už jen proto, abychom se vyhnuli 
hanbě, která se na křesťana nesluší), jak nejtrpělivěji umíme.“
A znovu přišla noc a obr a jeho žena leželi v posteli a ona se jej 

ptala, co vězni a zda dali na jeho doporučení. Obr jí odpověděl: „Jsou 
to tvrdohlaví ničemové, kteří se rozhodli raději vydržet všechna 
protivenství, než aby sami skoncovali se životem.“ Na to ona řekla: 
„Zítra je vezmi na hradní nádvoří a ukaž jim kosti a lebky těch, které 
jsi už před nimi poslal na onen svět, a namluv jim, že do konce týdne 
je také roztrháš na kousky, jako jsi to udělal s jejich kumpány, kteří 
šli před nimi.“
Když tedy nastalo jitro, obr šel zase za nimi a vzal je na nádvo-

ří a ukázal jim všechno, právě tak, jak mu to jeho žena poradila. 
„Tohleto,“ pravil, „byli kdysi poutníci, jako jste vy. Bez dovolení 
vstoupili na mé pozemky, právě tak jako vy, a když jsem si usmyslel, 
roztrhal jsem je na kousky. A dříve než deset dnů uplyne, stane se 
přesně to samé i vám. Padejte nazpátek do vašeho pelechu,“ řekl 
a celou cestu do žaláře je mlátil hlava nehlava. Celou sobotu tedy 
proleželi v hrozných bolestech jako prve. Když přišla noc a paní 
Nedůvěra a její manžel obr šli spát, znovu si spolu povídali o svých 
vězních a starý obr vyjádřil podivení nad tím, že je nedokázal ani 
ranami, ani radami přimět k tomu, aby spáchali sebevraždu. Na 
to mu jeho manželka řekla: „Obávám se, že žijí v naději, že někdo 
přijde a osvobodí je, anebo že mají u sebe šperháky a doufají, že 
s jejich pomoci uniknou.“ „Myslíš, miláčku?“ zeptal se obr. „Ráno je 
tedy prohledám.“
A co se nestalo, v sobotu kolem půlnoci se začali modlit a modlili 

se téměř až do ranního kuropění.
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A chviličku před rozedněním ze rtů dobrého Kristiána, celého 
ohromeného úžasem, vytryskla následující vzrušená slova: „Jsem to 
ale blázen, takhle tu ležet ve smradlavém žaláři, když mohu klidně 
jít na svobodu!“ zvolal. „Mám přece v srdci klíč zvaný Zaslíbení, 
který otevře (o tom jsem přesvědčen) všechny zámky na Hradě po-
chybnosti.“ Na to Doufající řekl: „To je mi novina, bratře milý, vyndej 
ho a ozkoušej.“ Kristián jej tedy vyndal a začal zkoušet, jestli půjdou 
otevřít dveře od žaláře, a když klíčem otočil, petlice na těch dveřích 
povolila a dveře se rozletěly a oba dva, Kristián i Doufající, vyšli ven. 
Pak Kristián přistoupil k venkovním dveřím, které vedou na hradní 
nádvoří, a tím klíčem otevřel i tyto dveře. Potom šel k železné bráně, 
neboť i tu musel otevřít, a tento zámek šel zatraceně ztuha, přesto 
ho však Kristiánův klíč odemkl. Potom rozrazili bránu a dali se na 
útěk, ale ta brána při otvírání tak strašné skřípala, že to probudilo 
obra Beznaděje, který ihned vstal a chtěl se pustit za svými vězni, 
najednou však cítil, že mu údy ochabují, protože právě dostal ten 
svůj záchvat, takže pustit se za nimi v žádném případě nemohl. 
A poutníci šli dál, až došli ke královské silnici, a tam byli v bezpečí, 
neboť tam už jeho pravomoc nesahala.
Když teď byli na druhé straně schůdků, začali vymýšlet, co by 

k těm schůdkům měli dát za znamení, aby ti, kdo přijdou po nich, 
neupadli do rukou obra Beznaděje. A tak se dohodli, že tam postaví 
sloup a vytesají do něj tuto větu: Přes tyto schůdky vede cesta do 
Hradu pochybnosti, kde žije obr Beznaděj pohrdající Králem nebeské 
země a usilující o to, zahubit jeho svaté poutníky. Mnozí z těch, kteří 
tudy šli po nich, si přečetli, co tam stálo napsáno, a unikli nebezpečí. 
Když to měli hotové, zazpívali tuto písničku:

Sešli jsme z cesty a poznali jsme hned, 
co je zakázaným krajem procházet. 
Kdo tudy jde po nás, ať si pozor dá, 
aby se mu nevedlo tak jako nám. 
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By ho obr Beznaděj, jenž rád se mstí, 
neuvěznil na hradě Pochybností.

Potom šli, až došli k líbezným horám, které patří Pánu hory, jak 
jsme již o tom hovořili dříve, a tak si vykračovali vzhůru k horám 
a viděli tam zahrady a sady, vinice a prameny vod, kde také pili 
a umyli se a po libosti jedli hrozny z vinic. A na vrcholcích těchto hor 
pásli svá stáda pastýři, kteří teď stáli opodál silnice. Poutníci k nim 
tedy přistoupili a opřeni o své hole (jak to unavení poutníci dělávají, 
když se s někým po cestě na kus řeči zastaví) se tázali: „Komu patří 
tyto líbezné hory a čí jsou ty ovce, které se na nich pasou?“
Past.: „Tyto hory, to je země Immanuelova a jsou na dohled od 

jeho města a ty ovce jsou také jeho a on za ně položil svůj život.“171
Kr.: „Jde se tudy do Nebeského města?“
Past.: „Cesta, po které jdete, vede právě tam.“
Kr.: „Jak daleko je to odtud?“
Past.: „Příliš daleko pro všechny kromě těch, kteří se tam sku-

tečně dostanou.“
Kr.: „Je ta cesta bezpečná, nebo nebezpečná?“
Past.: „Bezpečná pro ty, pro které má být bezpečná. Přestupníci 

však na ní upadnou.“172
Kr.: „Naleznou poutníci, kteří jsou cestou unavení a zesláblí, 

v tomto kraji místo, kde si budou moci trochu odpočinout?“
Past.: „Pán těchto hor nám dal příkaz, abychom nezapomínali na 

přívětivost k hostům.173 Čekají vás tedy samé dobré věci, které tento 
kraj skýtá.“
Rovněž jsem ve snu viděl, že když pastýři zjistili, že ti dva jsou 

pocestní, začali jim klást otázky (na které oni odpovídali tak jako 

171  Jan 10, 11.
172  Oz 14, 9.
173  Žid 13, 1.2.
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jinde) jako „Odkud jste?“ a „Jak jste se dostali na tuto cestu?“ a „Čím 
to, že jste z ní nesešli? Jen málo těch, kteří se vydají na cestu sem, 
se ukáží v těchto horách.“ Když však pastýři slyšeli jejich odpovědi 
a byli jimi potěšeni, pohlédli na ně s velkou láskou a řekli: „Vítejte 
v líbezných horách.“
Pastýři, kteří se jmenovali Poznání, Zkušenost, Bdělý a Upřímný, 

je vzali za ruku a vedli je do svých stanů a pozvali je, aby s nimi 
pojedli, co se zrovna nosilo na stůl. Řekli jim dále: „Přáli bychom 
si, abyste tu s námi nějakou dobu pobyli, abychom se mohli lépe 
poznat a abyste se mohli ještě více potěšit všemi dobrými věcmi, 
které tyto líbezné hory skýtají.“ Na to jim odpověděli, že se zdrží 
rádi, a šli si lehnout, protože bylo už hodně pozdě večer.
Potom jsem ve snu viděl, že ráno pastýři Kristiána a Doufajícího 

pozvali na společnou procházku po horách. Vydali se tedy s nimi a ně-
jakou dobu jenom šli a po obou stranách měli nádhernou vyhlídku. Pak 
si pastýři mezi sebou řekli: „Co kdybychom těmto poutníkům ukázali 
nějaké divy?“ A když se shodli, že ano, vzali je nejprve na vrcholek 
hory zvané Omyl, která byla na vzdálenější straně velice příkrá, a vy-
bídli je, aby se podívali dolů. A tak se tam Kristián a Doufající podívali 
a uviděli dole pod horou několik lidí roztříštěných na kousky pádem 
z vrcholku. Kristián se pak zeptal: „Co to má znamenat?“ Pastýři odpo-
věděli: „Copak jste neslyšeli o těch, kteří zbloudili z cesty pravdy tím, 
že naslouchali Hymenaiovi a Filétovi v otázce víry ve vzkříšení těla?174“ 
„Ano,“ odvětili. Pak řekli pastýři: „Ti, které vidíte ležet na padrť roz-
mlácené pod touto horou, to jsou oni, a jak vidíte, do dnešního dne je 
nikdo nepochoval pro výstrahu ostatním, aby si dali pozor a nešplhali 
příliš vysoko nebo nechodili příliš blízko k okraji srázu.“
Pak jsem viděl, že  je vyvedli na vrcholek jiné hory, která se 

jmenovala Výstraha, a vybídli je, aby se z ní rozhlédli. Učinili, jak 
jim bylo řečeno, a všimli si, alespoň jim to tak připadalo, několika 

174  2 Tim 2, 17.18.



– 125 –

mužů, kteří chodili sem a tam mezi hroby, které se tam nacháze-
ly. A došlo jim, že ti muži jsou slepí, protože občas o nějaký hrob 
klopýtli a protože se odtamtud nedokázali vymotat. Kristián, když 
to viděl, se zeptal: „Co znamená tohle?“
Pastýři odpověděli: „Neviděli jste náhodou nedaleko odtud pod 

horami schůdky přes plot, které vedou na louku po levé straně této 
cesty?“ „Ano,“ odpověděli. Pastýři pak řekli: „Od těch schůdků vede 
pěšina přímo k Hradu pochybností, kde bydlí obr Beznaděj, a tito 
muži (ukázal na muže klopýtající mezi hroby) kdysi putovali právě 
tak jako teď vy, až došli právě k těmto schůdkům.“ A poněvadž se v těch 
místech po té pravé cestě jde těžko, řekli si, že místo toho půjdou po 
té louce, a tam se jich zmocnil obr Beznaděj a uvrhl je do svého Hradu 
pochybností, tam je nějakou dobu držel v žaláři a nakonec jim vyloupal 
oči a zavedl je mezi tyto hroby, kde je nechal bloudit až dodnes, aby 
se tak naplnilo, co řekl mudrc: Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti 
spočine v shromáždění říše stínů.175 Tu na sebe Kristián s Doufajícím 
pohlédli a slzy se jim řinuly po tvářích, pastýřům však neřekli nic.
Potom jsem ve snu viděl, že je pastýři vzali na jiné místo na úpa-

tí hory, kde byly ve stráni dveře. Ty dveře otevřeli a vyzvali je, ať 
nahlédnou dovnitř. Podívali se tedy a viděli, že uvnitř je velká tma 
a všude samý kouř. Také se jim zdálo, jako by se zevnitř ozývalo 
hučení ohně a křik lidí, které někdo mučí, a také měli dojem, že cítí 
zápach síry. Kristián se tedy zeptal: „Co znamená toto?“ Pastýři jim 
řekli: „Toto je vedlejší vchod do pekla, tudy vcházejí pokrytci, a to ti, 
kteří prodávají své právo prvorozeného jako Ezau, ti, kdo prodávají 
svého Pána jako Jidáš, ti, kdo se rouhají evangeliu jako Alexandr 
a kdo lžou a přetvařují se jako Ananiáš a jeho žena Safira.“
Pak se Doufající obrátil na pastýře s otázkou: „Pokud mě zrak 

nešálil, zdálo se mi, že všichni ti lidé, do jednoho vypadali na pohled 
jako poutníci, tak jako my, je to tak?“

175  Přísl 21, 16.
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Past.: „Ano a také si toto své vzezření dlouhou dobu podrželi.“
Douf.: „Říkám si, kam až asi na své pouti došli, když byli stejně 

nakonec takto bídně zavrženi?“
Past.: „Někteří dál a někteří nedošli ani k těmto horám.“
Tu si poutníci mezi sebou řekli: „Musíme volat k tomu, který je 

silný, aby nám dal sílu.“
Past.: „Ano, a až ji dostanete, budete ji muset také používat.“
Tehdy nastal čas, kdy se už poutníkům chtělo pokračovat v cestě, 

a pastýři jim jejich úmysl schvalovali, kráčeli tedy společně až tam, 
kde hory končily. Tu si pastýři mezi sebou řekli: „Ukažme odtud 
poutníkům brány Nebeského města, jestli se budou umět dívat 
naším dalekohledem.“ Poutníci tento návrh s radostí přijali. Vzali 
je tedy na vrcholek vysoké hory zvané Jasná a dali jim dalekohled, 
aby se jím podívali.
Poutníci se jím pokoušeli dívat, ale z té poslední věci, kterou jim 

pastýři ukázali, se jim třásly ruce, což jim nedovolovalo pořádně 
dalekohledem zaostřit, přesto ale měli pocit, že vidí něco podo-
bajícího se té bráně a také trochu nádhery onoho místa. Potom se 
vydali na cestu a přitom si zpívali:

Tak pastýři odhalují tajemství, 
o nichž málokterý jiný člověk ví. 
Pojď tedy za pastýři, znát-li chceš 
věci skryté, tajemné a zvláštní též.

Když se předtím měli k odchodu, jeden z pastýřů jim dal popis 
cesty, kudy mají jít. Jiný jim radil, aby dávali pozor na Lichotníka. 
Třetí je varoval, aby nespali v Očarovaném kraji. A čtvrtý jim popřál 
šťastnou cestu a s Pánem Bohem. A vtom jsem se probudil ze sna.176

176  Věta  je  obvykle  vykládána  jako Bunyanovo propuštění  z  vězení,  před-
pokládá se, že zbytek prvního dílu Poutníkovy cesty byl napsán na svobodě.
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A znovu jsem usnul a měl jsem sen a zdálo se mi, že vidím zase 
ty dva poutníky, jak sestupují z hor po silnici směrem k Městu. Ne-
daleko za těmito horami po levé straně leží Namyšlensko a z tohoto 
kraje ústí na cestu, po níž poutníci kráčeli, malá klikatá stezička. 
A právě zde se setkali s velice čilým mládencem pocházejícím z toho 
kraje, a ten mládenec se jmenoval Neznalost. Kristián se ho otázal: 
„Odkud přicházíš a kam jdeš?“
Neznal.: „Narodil jsem se, pane, v kraji, který leží kus cesty odtud 

po levé straně, a jdu do Nebeského města.“
Kr.: „Jak ale chceš projít jeho branou, tam mohou nastat určité 

potíže, nemyslíš?“
Neznal.: „O nic horší, než budou mít jiní dobří lidé, to nebude,“ 

opáčil.
Kr.: „Co ale ukážeš u brány, aby tě pustili dovnitř?“
Neznal.: „Znám vůli Hospodina a vždy jsem žil dobře. Zaplatím 

každému, co je jeho. Modlím se, postím, desátky platím, almužnu 
dávám a opustil jsem svou zemi pro zemi, do které mám namířeno.“
Kr.: „Nevstoupil jsi ale brankou, která stojí na začátku této cesty. 

Dostal ses na tuhle silnici po támhleté klikaté pěšince, a proto mám 
obavy, že v den odplaty, ať už si o sobě myslíš cokoliv, ti bude při-
počteno, že jsi zloděj a lupič, a bude ti odepřen vstup do města.“
Neznal.: „Pánové, vidím vás teď prvně v životě, vůbec vás ne-

znám, buďte tedy tak laskavi a držte se víry svého kraje a já se budu 
držet víry kraje svého. Doufám, že tak bude všechno v pořádku. 
A pokud jde o tu branku, o které mluvíte, všichni přece vědí, jak je 
od našeho kraje hrozně daleko. Myslím, že v našem kraji nikdo ani 
neví, kudy se k ní jde, a vůbec se tím ani nemusíme zabývat, pro-
tože, jak vidíte, máme pěkný, příjemný travnatý chodníček, který 
z našeho kraje vede přímo až na tuto silnici.“
Když Kristián viděl, že si ten člověk připadá moudrý, pošeptal 

Doufajícímu: „Hlupák má víc naděje než on.“ A ještě řekl: „Blázen, 
i když cestou jde, je bez rozumu a každému znáti dává, že blázen 
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jest.177 Tak co? Budeme s ním dále mluvit nebo ho zatím předejde-
me a necháme ho přemýšlet o tom, co už jsme mu řekli, a pak za 
nějakou dobu na něj počkáme a uvidíme, jestli se s ním postupné 
dá něco rozumného podniknout?“ Na to Doufající pravil:

Nechme teď Neznalost chvilku přemítat, 
o čem tu byla řeč. Snad pak odmítat 
dobré rady přestane, by nezůstal 
neznalý toho, co je pro něj dobré, dál. 
Bůh praví, že ti, kdo poznání nemají, 
(ačkoliv stvořil je) marně v Něj doufají.

Dodal ještě: „Není myslím dobré říkat mu všechno najednou. Byl 
bych pro to, abychom ho, budeš-li souhlasit, teď předešli a můžeme 
si s ním znovu promluvit, až to bude schopen unést.“
A tak oba pokračovali v cestě a Neznalost šel za nimi. Sotva ho 

trochu předešli, dostali se na velice tmavou a úzkou pěšinu, kde se 
setkali s mužem, kterého sedm démonů spoutalo sedmi pevnými 
provazy a nesli ho nazpátek k těm dveřím ve stráni, které předtím 
viděli.178 Dobrý Kristián se při pohledu na to roztřásl a jeho druh 
Doufající zrovna tak. Jak ďáblové vlekli toho muže pryč, snažil se 
Kristián podívat, zda ho nezná, a zdálo se mu, že to mohl být jistý 
Odvrácený, který bydlel v městě Odpadlice. Neviděl mu však moc 
dobře do tváře, protože neustále uhýbal pohledem, jako zloděj 
přistižený při činu. Když je ale minul, Doufající se za ním ohlédl 
a spatřil na jeho zádech připevněný list papíru s nápisem: „Zhýralý 
křesťan a proklatý odpadlík.“ Tu řekl Kristián svému příteli: „Tak 
si vzpomínám, že mi někdo vyprávěl o takové věci, co se přihodila 
jednomu dobrému člověku nedaleko odtud. Ten člověk se jmenoval 

177  Přísl 26, 12; Kaz 10, 3.
178  Mat 12, 45; Přísl 5, 22.
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Malověrný, byl to ale dobrý člověk a bydlel ve městě Upřímnosti. 
Bylo to takhle: Na začátku tohoto úseku cesty ústí na silnici od Ši-
roké brány stezka zvaná Mrtvá. Nazývá se tak proto, že tam velmi 
často dochází k vraždám. A tenhle Malověrný, který tudy putoval tak 
jako teď my, si tam náhodou sedl a usnul. A tu se stalo, že zrovna v tu 
dobu šli tou stezkou, co vede od Široké brány, tři statní ničemové 
jménem Zbabělec, Nedůvěra a Vina (tři bratři) a ti, když na tom 
místě nalezli spát Malověrného, hned se k němu rychle rozběhli. 
Ten dobrý člověk se právě probudil a chystal se vstát a pokračovat 
v cestě. A v tu chvíli ho všichni obstoupili, začali mu vyhrožovat 
a poručili mu, aby zůstal stát. Malověrný na ta slova zbledl jako stěna 
a neměl sílu ani bojovat, ani utéci. Vtom na něj Zbabělec křiknul: 
‚Davaj měšec!‘ On však se k tomu příliš neměl (nechtěl totiž přijít 
o své peníze), a tak k němu přiskočil Nedůvěra a vrazil mu ruku do 
kapsy a vytáhl odtud sáček stříbrných. ‚Zloději! Zloději!‘ volal pak. 
Na ta slova Vina udeřil velkým kyjem, který měl v ruce, Malověrného 
do hlavy a tou jedinou ranou ho srazil k zemi, kde ležel, crčela z něj 
krev a vypadalo to, že vykrvácí a umře. Celou tu dobu zloději stáli 
opodál. Nakonec však slyšeli, že někdo jde po cestě, a v obavě, aby to 
nebyl jistý Velkodušný, který bydlí ve městě Pevná víra, vzali nohy na 
ramena a nechali toho dobrého muže, aby se o sebe dále staral sám. 
Po chvíli se Malověrný vzpamatoval, vstal a horko těžko se plahočil 
dál po své cestě. A to je konec jeho příběhu.“
Douf.: „A vzali mu úplné všechno, co s sebou měl?“
Kr.: „Ne. Na místo, kde měl ukryty klenoty, nepřišli, takže ty 

mu zůstaly. Slyšel jsem ale, že se ten dobrý muž tím, o co přišel, 
velice soužil. Zloději ho totiž připravili o většinu peněz, které měl 
na živobytí. Jak jsem už řekl, nepodařilo se jim uloupit mu klenoty. 
Také mu zbylo pár drobných mincí, ale sotva by s tím vystačil až na 
konec cesty.179 Pokud jsou zprávy, které mám, pravdivé, byl dokonce 

179  1 Pet 4, 18.
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nucen cestou žebrat, aby se udržel při životě (protože své klenoty 
prodat nemohl). Ale ať žebral, jak chtěl, pískal kudlu, jak se u nás 
říká, skoro po celý zbytek cesty.“
Douf.: „Není to ale divné, že mu nevzali osvědčení, které mu mělo 

umožnit vstup nebeskou branou?“
Kr.: „Je to divné, ale to mu nevzali. Že ho nenašli, ale neznamená, 

že by byl kdovíjak mazaný, to přepadení ho totiž tak vyděsilo, že 
neměl ani sílu, ani pomyšlení něco schovávat, takže to bylo spíše 
řízení prozřetelnosti než jeho vlastní zásluha, že mu na ten jeho 
výborný poklad180 nepřišli.“
Douf.: „Musela to pro něj ale být útěcha, že mu nevzali klenoty.“
Kr.: „Bývala by to byla ohromná útěcha, kdyby je byl používal, 

jak měl.181 Ten, kdo mi jeho příběh vyprávěl, ale říkal, že je po celý 
zbytek cesty jen velmi málo užíval, a to proto, že ho úplně vyvedlo 
z míry, že mu sebrali peníze, dokonce na ně po velkou část cesty, 
která mu zbývala ujít, zapomněl. A navíc, kdykoliv na ně pomyslel 
a začal se jimi těšit, rozjitřily se v něm vzpomínky na to, o co přišel, 
a ty jej naprosto ovládly.“
Douf.: „Chudák! To ho ale jistě hrozně rmoutilo, že?“
Kr.: „Rmoutilo! Aby ho to nermoutilo! Kdyby se něco takového stalo 

komukoliv z nás, kdybychom byli přepadeni tak jako on, oloupeni 
a zraněni jako on a ještě na takovém neznámém místě, také by nás 
to rmoutilo! Je to div, že žalem nezemřel, nešťastník. Slyšel jsem, že 
mu skoro po celý zbytek cesty z úst nevyšlo nic než žalostné a hořké 
nářky a bědování a všem, kteří ho došli nebo které sám cestou doho-
nil, vyprávěl, kde byl oloupen, jak se to stalo, kdo ho přepadl a o co 
všechno přišel, jak ho zmlátili a že sotva vyvázl životem.“
Douf.: „Divím se ale, že ho nouze nepřiměla prodat nebo zastavit 

některé z jeho klenotů, aby si mohl cestou trochu přilepšit.“

180  2 Tim 1, 14.
181  2 Pet 1, 19.
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Kr.: „Mluvíš, jako bys měl ještě skořápku za ušima. Za co by je 
podle tebe měl zastavit? A komu prodat? V celé té zemi, kde ho 
oloupili, neměly jeho klenoty vůbec žádnou cenu a on ani nechtěl 
takové přilepšení, které by za ně mohl pořídit. Kromě toho, kdyby 
neměl klenoty u brány Nebeského města, byl by (a to moc dobře 
věděl) zbaven dědictví v tom městě, což by pro něj bylo horší, než 
kdyby ho přepadlo a oloupilo tisíc zlodějů.“
Douf.: „Pročpak jsi tak uštěpačný, milý bratře? Ezau přece prodal 

své prvorozenství, a to za mísu čočovice, a přitom prvorozenství 
bylo jeho největším klenotem.182 Když to tedy udělal on, proč by to 
stejně tak dobře nemohl udělat Malověrný?“
Kr.: „Ezau skutečně prodal své prvorozenství stejně jako mno-

zí jiní. A tím se připravují o to největší požehnání, právě tak jako 
se o ně připravil ten bídák. Musíš však rozlišovat mezi Ezauem 
a Malověrným a také mezi tím, co jeden a druhý měli. Ezauovo prvo-
rozenství bylo symbolické, Malověrného klenoty však nikoliv. Pro 
Ezaua bylo jeho bohem břicho, ale pro Malověrného břicho bohem 
nebylo. Ezauova chyba spočívala v jeho hříšné nenasytnosti, chyba 
Malověrného v tom však nespočívala. Kromě toho Ezau nedokázal 
dohlédnout dále než k naplnění své tělesné touhy. Stejně mám 
blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství,183 řekl. Ale Malověrného, 
ačkoliv mu bylo dáno mít jen malou víru, jeho malá víra takovéto 
nestřídmosti uchránila a přiměla jej považovat si svých klenotů 
a cenit si jich více, než si Ezau cenil svého prvorozenství, a proto 
je také neprodal. Nikde se nedočteš, že by Ezau měl nějakou víru. 
Neměl jí ani co by se za nehet vešlo, není tedy divu, že tam, kde 
panuje pouze tělo (jako je tomu u těch, kdo nemají žádnou víru, 
která by kladla odpor), prodá člověk své prvorozenství, svou duši 
a všechno a rovnou samotnému satanovi. Neboť s ním je to jako 

182  Žid 12, 16.
183  Gen 25, 32.
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s divokou oslicí, kterou v čas říje nelze udržet184. Jestliže jejich srdce 
prahnou po hříšných věcech, vezmou si je, ať to stojí, co to stojí. 
Malověrný však měl jinou povahu. Upíral zrak na věci Boží. Sytil 
se věcmi duchovními, přicházejícími shůry. Proč by tedy měl on, 
s takovouto povahou, prodávat své klenoty (i kdyby se nakrásně 
našel někdo, kdo by je koupil), a naplnit si místo nich srdce ně-
jakými bezduchostmi? Copak by člověk dal byť jen halíř, aby si 
napral břicho senem? Nebo snad můžeš přimět hrdličku, aby se 
živila zdechlinami jako vrána? Ti, kterým chybí víra, pro své chtíče 
klidně zastaví, dají jako záruku nebo prodají sakumprásk všechno, 
co mají, včetně sebe samých, ale ti, kdo víru, spasitelnou víru mají, 
byť by jí bylo jen trochu, tak učinit nemohou. V tom se tedy, milý 
bratře, mýlíš.“
Douf.: „To připouštím, ale stejně jsem se málem rozčílil, jak ses 

do mě prve tak zhurta pustil.“
Kr.: „Ale proč? Jenom jsem tě přirovnal k jistým čilým ptáčatům, 

co pobíhají se skořápkou na hlavě sem a tam po cestách, na které 
dosud nikdo nevkročil. Už na to ale zapomeň a zamysli se nad tím, 
o čem tu teď hovoříme, a všechno bude mezi námi zase v pořádku.“
Douf.: „Poslyš, Kristiáne, jsem v hloubi duše přesvědčen, že tihle 

tři chlapíci jsou jen banda zbabělců. Copak by jinak utekli, když 
slyšeli, že se po silnici blíží jediný člověk? Proč Malověrný nesebral 
víc odvahy? Podle mě se s nimi měl pustit do křížku a vzdát se, až 
když by nebylo zbytí.“
Kr.: „Že jsou to zbabělci, říká kdekdo, v čas zkoušky to tak ale při-

padá jen málokomu. Co se odvahy týče, Malověrný neměl žádnou; 
a jak vidím, milý bratře, kdybys byl na jeho místě ty, pustil by ses 
sice do křížku, ale pak by ses vzdal. A jestli jsi tedy takový nebojsa 
teď, když jsou od nás daleko, co teprv kdyby najednou stáli před 
tebou, tak jako stáli před ním, to bys asi změnil názor.

184  Jer 2, 24.
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A nezapomeň na to, že jsou to skuteční loupežníci, slouží Králi 
propasti, který jim, je-li to nutné, přijde sám na pomoc a má hlas 
jako lev řvoucí185. I mě přepadli, stejně jako Malověrného, a bylo 
to hrozné. Ti tři lumpové se na mě obořili, já se začal jako správný 
křesťan bránit, a oni jen zavolali a už tu byl jejich pán. Byl bych, 
jak se říká, přišel o život, ani bych nevěděl jak, nebýt toho, že Bůh 
tomu chtěl a já na sobě měl neprůstřelný pancíř. A zjistil jsem, že 
i s takovou výstrojí je pro mě dost těžké se ctí obstát. Nikdo neví, co 
takový souboj obnáší, kromě těch, kdo v něm sami bojovali.“
Douf.: „Ale utekli, ne? A jen při pouhém podezření, že se blíží 

ten Velkodušný.“
Kr.: „Pravda. Když se objevil Velkodušný, častokrát utekli, oni 

i jejich pán, a není divu, vždyť je to králův bojovník. Doufám ale, že 
chápeš, jaký je rozdíl mezi Malověrným a královým bojovníkem. 
Ne všichni královi poddaní jsou jeho bojovníci a ne všichni prokáží 
v čas zkoušky takové válečnické umění jako on. Je správné se do-
mnívat, že malé děcko dokáže zatočit s Goliášem tak jako David? 
Nebo že vrabec bude mít sílu jako vůl? Někteří jsou silní, jiní jsou 
slabí. Někdo má velkou víru, někdo malou. Tento člověk patřil k těm 
slabým, a proto s ním tak zatočili.“
Douf.: „Škoda, že tehdy nepadli na Velkodušného, ten by jim dal 

do těla.“
Kr.: „Kdyby tam byl tenkrát on, možná by s nimi měl sám plné 

ruce práce. Musím ti totiž říct, že ačkoliv Velkodušný zachází se 
svými zbraněmi vynikajícím způsobem a dokáže těm lotrům dát 
(a nejednou jim také dal) pořádně co proto, dokud si je drží od 
těla na délku meče, jakmile se dostanou až těsně k němu, ať už 
Zbabělec, Nedůvěra, či ten třetí, sice jim to dá práci, ale povalí ho 
na zem. A když je člověk na lopatkách, víš sám dobře, na co se asi 
tak zmůže.

185  1 Pet 5, 8.
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Kdo se dobře zadívá Velkodušnému do tváře, spatří v ní jizvy 
a škrábance, které snadno dosvědčí, co říkám. Jednou jsem ho 
dokonce slyšel říkat, bylo to uprostřed boje: Dokonce jsme se vzdali 
naděje, že to přežijeme. A jak tito valibuci a jejich pomahači přiměli 
Davida sténat, naříkat a křičet bolestí! Ba i Heman a Ezechiáš, ačko-
liv ve své době byli královými bojovníky, se měli co ohánět, když se 
do nich ti výtečníci pustili, a stejně jim ti tři notně vyprášili kožich. 
Petr šel kdysi vyzkoušet, co by se s tím dalo dělat, a přestože ho 
někteří nazývají knížetem apoštolů, dostal tak za vyučenou, že se 
nakonec bál obyčejné děvečky.
Kromě toho, jejich král je vždy na doslech, a když jde do tuhého, 

přijde jim na pomoc, pokud může; stačí, aby zahvízdali. A o něm 
se říká, Meč, jenž by ho zasáhl, tu ránu nevydrží, ani kopí, vržená 
střela či hrot šípu. Železo má za slámu, bronz za trouchnivé dřevo, 
šíp z luku ho nezažene na útěk, kameny z praku se před ním mění 
v stébla slámy, posmívá se, když přiletí chvějící se oštěp.186 Co člověk 
v takovéto situaci zmůže? Pravda, kdyby člověk mohl mít za všech 
situací Jobova koně, uměl na něm jezdit a měl k tomu odvahu, mohl 
by dokázat pozoruhodné věci. Vždyť jeho šíje je přioděna hromem, 
netřese se strachem jako luční kobylka, jeho vznešené frkání vzbuzuje 
strach, v dolině hrabe nohama, rozjařen silou vytáhne proti ozbro
jencům. Vysmívá se strachu a neděsí se, před mečem se neobrací na 
útěk. Toulec nad ním chřestí, blýská se kopí a štít. S burácením se 
řítí po zemi, až se chvěje, nemůže se dočkat zvuku polnice. Zařehtá, 
kdykoli polnice zazní, zdaleka větří bitvu, povely velitelů a válečný 
ryk.187
Ale takoví pěšáci, jako jsi ty nebo já, by nikdy neměli toužit po 

tom, setkat se s nepřítelem ani se holedbat, že bychom si vedli líp, 
když slyšíme o jiných, že byli poraženi, ani se dát unášet představa-

186  Job 41, 26.
187  Job 39, 19.
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mi o vlastní zmužilosti, neboť tací obvykle vycházejí ze zkoušek 
nejhůř. Toho důkazem je Petr, kterého jsem již zmiňoval předtím. 
Ten se naparoval, a jak. Jeho ješitné srdce ho nutilo říkat, že by to 
udělal lépe a že by svého Pána bránil udatněji než všichni ostatní. 
Kdo však byl poražen a přemožen těmi ničemy tak jako on?
Když tedy víme, že na královské cestě dochází k takovýmto 

loupežím, měly by z toho pro nás vyplynout dvě věci. Vycházet 
ven ozbrojeni a nezapomínat si s sebou brát štít. Vždyť ten, kdo se 
s takovou vervou obořil na leviatana, ho nedokázal pokořit právě 
proto, že tyto věci neměl. Neboť jestliže toto schází, nemá z nás ani 
trochu strach. Proto ten, který se v těchto věcech dobře vyznal, řekl: 
Zvláště pak berte s sebou štít víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé 
střely toho Zlého.188
Je také dobré vyžádat si od krále ochranný doprovod, aby on 

sám šel s námi. Díky němu David jásal, když byl v Údolí stínu smrti, 
a Mojžíš chtěl raději na místě zemřít, než aby udělal bez Boha byť 
jen krok. Ach můj bratře, kdyby tak jen chtěl jít s námi, nemuseli 
bychom se bát, kdyby se na nás vrhly třeba tisíce nepřátel. Bez něj 
však i ti nejudatnější zůstanou ležet mezi zabitými.189
Pokud jde o mě, i já jsem už zažil pár šarvátek, a ačkoliv (díky las-

kavosti toho, který je nejlepší ze všech) jsem, jak vidíš, živ a zdráv, 
přece se nemohu holedbat kdovíjakou udatností a budu jenom rád, 
když se mi napříště všechny podobné útoky vyhnou, obávám se 
však, že zcela mimo nebezpečí ještě nejsme. Vzhledem k tomu, že 
mě ale dosud nesežral lev a medvěd, doufám, že nás Bůh osvobodí 
i od ostatních neobřezaných Filištínů.“ Tu Kristián zazpíval:

Chudák Malověrný! Obrán byl zloději! 
Oloupen byl! Kdo věříš, pomni raději, 

188  Ef 6, 16.
189  Exod 33, 15; Žalm 3, 5.6.7.8; Žalm 27, 1.2.3; Iz 10, 4.
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bys víry měl víc, pak po stech lotři 
před tebou prchnou – jinak tě zmůžou tři.

A tak šli dál a Neznalost kráčel za nimi. Šli tedy, až došli k místu, 
kde viděli, že na jejich cestu ústí jiná cesta, a navíc se zdálo, že je 
stejně rovná jako cesta, po které měli jít, takže nevěděli, kterou 
z těch dvou se dát. Vypadalo to totiž, že obě před nimi leží rovné, 
jako když střelí, a tak tu tedy bez hnutí stáli a dumali o tom. A jak 
tak přemýšleli, kudy jít dál, přistoupil k nim najednou muž černé 
pleti, zahalený však do bělavého roucha, a tázal se jich, proč tam tak 
stojí. Odpověděli mu, že jdou do Nebeského města a nevědí, kterou 
z těchto cest se dát. „Pojďte za mnou,“ řekl ten muž, „tam jdu také.“ 
Následovali ho tedy po cestě, která teprve v tomto místě ústila na 
silnici a která se postupně uhýbala, a vzdalovala je tak od města, 
do kterého chtěli jít, takže za malou chvíli byli k němu zády. Přesto 
šli dál za ním. Ale poznenáhlu, dříve než si toho stačili všimnout, je 
zavedl na místo ze všech stran obehnané sítí, do které se oba tak 
zamotali, že nevěděli, co si mají počít. A vtom se bílé roucho svezlo 
černému muži z ramen a oni pochopili, kde se to ocitli. A tak tam 
leželi a nějakou dobu plakali, protože se jim nedařilo se vyprostit.
Kr.: Tu řekl Kristián svému příteli: „Teď teprve vidím, jakou jsem 

udělal chybu. Neříkali nám snad pastýři, abychom si dávali pozor 
na lichotníky? Stalo se nám tak, jak praví mudrc: Muž, který lichotí 
bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům.“190
Douf.: „Také nám dali přesný popis, kudy jít, abychom se v cestě 

lépe vyznali, ale v jejich pokynech jsme také zapomněli číst a nevy-
varovali jsme se stezek zhoubce. Pokud jde o lidské činy, slovu tvých 
rtů věren vyvaroval jsem se stezek zhoubce.191 A tak leželi a naříkali, 
uvězněni v síti, sami nad sebou. Nakonec zpozorovali, jak se k nim 

190  Přísl 29, 5.
191  Žalm 17, 4.
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blíží zářící postava muže s karabáčem v ruce. Když přišla k místu, 
kde byli, otázal se jich muž, odkud jdou a co tam dělají. Řekli mu, že 
jsou chudí poutníci, kteří jdou na horu Sion, že je ale svedl z cesty 
černý muž oděný v bílých šatech. „A ten nás navedl, abychom ho 
následovali, protože tam jde také.“ Zářící muž s karabáčem na to 
řekl: „To je Lichotník, falešný apoštol, který se proměnil v anděla 
světla.“ Roztrhl pak síť a pustil je ven.192 Pak jim řekl: „Pojďte za 
mnou, abych vás mohl znovu dovést na vaši cestu.“ Dovedl je tedy 
nazpátek na cestu, kterou opustili, když šli za Lichotníkem. Pak 
se jich zeptal: „Kde jste včera přenocovali?“ „S pastýři v líbezných 
horách,“ řekli. Pak se jich otázal, zda jim pastýři nedali písemné po-
kyny, kudy jít. „Dali,“ odpověděli mu. „Když jste se zastavili, vytáhli 
jste si pokyny a přečetli si je?“ „Ne,“ odvětili. „Proč?“ zeptal se jich. 
Řekli, že zapomněli. Dále se jich ptal, zda jim pastýři neradili, aby 
si dávali pozor na Lichotníka. „Ano,“ odpověděli. „Nenapadlo nás 
ale, že by ten muž, který tak krásně a zbožně mluví, mohl být on.“193
Pak jsem ve snu viděl, že jim poručil, aby si lehli, a když tak uči-

nili, pořádně je zmrskal, aby je naučil, která je to ta správná cesta, 
po které mají jít. A zatímco je mrskal, říkal: „Já kárám a trestám 
všecky ty, které miluji, buď tedy horlivý a naprav se!“194 Když mrskání 
skončilo, kázal jim pokračovat v cestě a mít dobře na paměti další 
pokyny pastýřů. Poděkovali mu tedy za všechnu laskavost, kterou 
jim projevil, a šli zvolna dál po správné cestě a zpívali si:

Kdo tudy jdete, přistupte blíž na chvíli: 
hle, jak se vede těm, kdo zabloudili! 
Jak se oba chytli do pevných sítí! 
Kdo rad dobrých nedbá, též se tak chytí. 

192  Přísl 29, 5; Dan 11, 32; 2 Kor 11, 13.14.
193  Řím 16, 18.
194  Deut 25, 2; 2 Par 6, 26.27; Zj 3, 19.
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Pravda, zas volní jsou, však, jak jste zřeli, 
výprask slízli notný – tak buďte bdělí!

A po chvíli zpozorovali, že z dálky jim jde po silnici v ústrety 
pomalu a sám nějaký člověk. Když to Kristián viděl, řekl svému 
druhovi: „Támhle je člověk, který se otočil zády k Sionu a jde nám 
v ústrety.“
Douf.: „Vidím ho, dejme si na něj pozor, aby to náhodou nebyl 

zase nějaký lichotník.“ A tak k nim byl každým krokem o něco blíž 
a nakonec došel až k nim. Jmenoval se Ateista a tázal se jich, kam 
jdou.
Kr.: „Jdeme na horu Sion.“
Tu se začal Ateista hrozně smát.
Kr.: „Co má znamenat ten tvůj smích?“
Ateista: „Směju se vám, že jste takoví zabedněnci a podnikáte 

tuto únavnou výpravu, a přece odměnou za vaši námahu vám ne-
bude nic než celé to klopotné putování.“
Kr.: „Jakže pane? Myslíte si, že nebudeme přijati?“
Ateista: „Prý přijati! Tohle vaše vysněné místo nikde na celém 

světě neexistuje.“
Kr.: „Ale ve světě budoucím to místo existuje.“
Ateista: „Když jsem byl doma ve svém rodném kraji, slýchal jsem 

to, co tady teď tvrdíte vy, a na základě toho, co jsem slyšel, jsem 
se vydal to město hledat a hledám ho už dvacet let, ale za celou tu 
dobu jsem nenašel nic víc než to, co první den, kdy jsem se vydal 
na cestu.“195
Kr.: „My jsme oba slyšeli a věříme, že takové místo existuje a že 

je možné ho nalézt.“
Ateista: „Kdybych tomu býval, když jsem byl ještě doma, nevě-

řil, nechodil bych hledat tak daleko. Jelikož jsem ale nic nenalezl 

195  Jer 22, 12; Kaz 10, 15.
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(a kdyby takové místo existovalo, tak bych ho přece najít musel, 
protože jsem pátral v daleko odlehlejších končinách než vy), vra-
cím se zpět a budu se snažit užít si věcí, které jsem tehdy odvrhl 
v naději, že najdu to, co, jak teď vím, neexistuje.“
Kr.: Pak pravil Kristián Doufajícímu, svému druhovi: „Je pravda, 

co povídá tento člověk?“
Douf.: „Dej pozor, je to jeden z těch lichotníků. Vzpomeň si, co 

nás to už jednou stálo, naslouchat takovýmhle panáčkům. Co že to 
říkal? Hora Sion že neexistuje? Copak jsme z líbezných hor neviděli 
brány toho města? A copak teď nemáme žít z víry?196 Pojďme pryč,“ 
řekl Doufající, „ať nás znovu nedohoní ten člověk s karabáčem.
Měl jsi mě poučit radou, kterou ti teď velmi zřetelně zakřičím 

do ucha: Přestaň, synu můj, poslouchat učení, které tě odvádí od řečí 
rozumných.197 Jak jsem řekl, bratře, přestaň mu naslouchat a věřme, 
ať zachráníme svou duši.“
Kr.: „Milý bratře, nepoložil jsem ti tu otázku proto, že bych sám 

pochyboval o pravdě naší víry, ale abych tě vyzkoušel a vymámil na 
tobě ovoce tvého čestného srdce. Pokud jde o toho muže, vím, že 
je zaslepen bohem tohoto světa. Ty a já pokračujme v cestě, vždyť 
víme, že to, v co věříme, je pravda a žádná lež není z pravdy.“
Douf.: „Nyní se opravdu raduji z naděje na Boží slávu.“ Odešli tedy 

pryč od toho muže a on, zalykaje se smíchem, šel dál svou cestou.
Viděl jsem pak ve snu, že šli, až se ocitli v jistém kraji, jehož 

vzduch sám od sebe způsoboval ospalost u lidí, kteří na něj nebyli 
zvyklí. A právě zde se stalo, že Doufající začal být velice malátný 
a ospalý. I řekl Kristiánovi: „Jde na mě taková ospalost, oči se mi 
klíží. Pojďme, lehněme si tu a zdřímněme si trochu.“
Kr.: „Ani nápad,“ řekl jeho druh. „Kdybychom usnuli, už se nikdy 

neprobudíme.“

196  2 Kor 5, 7.
197  Přísl 19, 27; Žid 10, 39.
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Douf.: „Ale pročpak, milý bratře? Pro upachtěného člověka je přece 
spánek tak sladký. Když si trochu zdřímneme, určitě nás to občerství.“
Kr.: „Copak si nevzpomínáš, jak nás jeden z pastýřů varoval před 

Očarovaným krajem? Tím chtěl říct, abychom si dali pozor a ne usnuli. 
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.198“
Douf.: „Uznávám, že jsem chyboval, a být tu sám, usnul bych, 

a riskoval tak smrt. Vidím, že je pravda, co říká mudrc. Je lépe dvěma 
než jednomu.199 Tvá společnost pro mě až doposud byla vždycky 
pravým požehnáním a za svou práci obdržíš dobrou odměnu.“
Kr.: „Takže tedy,“ řekl Kristián, „abychom se na tomto místě 

ubránili ospalosti, pohovořme spolu na nějaké vhodné téma.“
Douf.: „S největší radostí,“ řekl jeho druh.
Kr.: „Odkud začneme?“
Douf.: „Tam, kde s námi začal jednat Bůh. Začni však prosím ty.“

Když svatým oči klíží se, ať sem hned jdou 
a rozmluvu poutníků si vyslechnou. 
Ať se s nimi seznámí na každý pád, 
nebude se jim pak už chtít tolik spát. 
Společenství svatých, sdílené názory 
udrží je v bdělosti peklu navzdory.

Potom Kristián začal takto: „Zeptám se tě na následující věc: Jak 
se vlastně stalo, že jsi začal uvažovat o tom, že budeš jednat, jako 
jednáš teď?“
Douf.: „Myslíš, jak mě prvně napadlo starat se o dobro své duše?“
Kr.: „Ano, právě to mám na mysli.“
Douf.: „Drahnou dobu jsem si i nadále liboval v tom, co bylo k vi-

dění a na prodej na našem jarmarku. Byly to věci, o kterých jsem 

198  1 Tes 5, 6.
199  Kaz 4, 9.
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nyní přesvědčen, že by mě (kdybych v nich pokračoval dodnes) 
uvrhly do záhuby a naprostého zničení.“
Kr.: „Co to bylo za věci?“
Douf.: „Všechny poklady a bohatství světa. Také mě velice bavilo 

hýřit, rozpustile se veselit, pít, klít, lhát, páchat skutky nečistoty, 
porušovat den odpočinku a kdoví co ještě, co vedlo mou duši do 
záhuby. Pak jsem ale slyšel vypravovat o věcech Božích a uvažoval 
o nich, vlastně jsem o nich slyšel od tebe a také od drahého Věrného, 
kterého za jeho víru a bohabojný život na Jarmarku marnosti zabili, 
a zjistil jsem, že konec toho všeho je smrt. A že kvůli těmto věcem 
stihne neposlušné děti hněv Boží.200“
Kr.: „A nechal ses ihned přemoci vahou tohoto usvědčování?“
Douf.: „Ne, v tu dobu jsem ještě nebyl ochoten si uvědomit, že 

hřích je něco špatného ani že páchat hřích vede k zatracení. Naopak, 
když se mé srdce začalo ponejprv probouzet působením slova, sna-
žil jsem se spíše zavírat oči před jeho světlem.“
Kr.: „Co však způsobilo, že jsi pokračoval ve starém způsobu 

života, když Boží Duch začal ponejprv působit v tvé duši?“
Douf.: „Příčiny toho byly následující: 1. Nevěděl jsem, že to ve 

mně působí Bůh, a ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že Bůh zahájí 
obrácení hříšníka tím, že mu dá nahlédnout jeho vlastní hříšnost. 
2. Hřích byl stále ještě mému tělu velice příjemný a nechtělo se mi 
jej opustit. 3. Nevěděl jsem, jak se rozloučit se svými starými druhy, 
jejich přítomnost a všechno, co dělali, mě pořád ještě tolik lákalo. 
4. Chvíle, kdy na mě doléhaly myšlenky usvědčující mě z hříchu, 
byly tak nepříjemné a tolik mě sužovaly, že mé srdce neuneslo byť 
i jen vzpomínku na ně.“
Kr.: „Potom ses ale, jak se zdá, občas těchto nepříjemných myš-

lenek zbavil.“

200  Řím 6, 21.22.23; Ef 5, 6.
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Douf.: „To opravdu ano. Pak ale ty vtíravé myšlenky přišly znovu 
a bylo mi potom stejně, ba ještě hůře než předtím.“
Kr.: „A co ti to vlastně tvé hříchy znovu připomnělo?“
Douf.: „Mnoho věcí. Například 1. Když jsem se na ulici setkal 

s dobrým člověkem nebo 2. když jsem slyšel někoho číst z Bible 
nebo 3. když mě začala bolet hlava nebo 4. když mi někdo řekl, 
že některý z mých bližních je nemocný, nebo 5. když jsem slyšel 
zvonit hranu za někoho, kdo zemřel, nebo 6. když jsem pomyslel 
na to, že sám zemřu, nebo 7. když jsem slyšel, že někdo jiný náhle 
zemřel, 8. obzvláště ale když jsem si pomyslel, že musím velmi brzy 
předstoupit před soud.“
Kr.: „A když se pocit viny za tvůj hřích nějakým takovýmto způ-

sobem dostavil, dokázal jsi ho pokaždé snadno setřást?“
Douf.: „Ne, rozhodně ne. Tehdy se mi totiž ty myšlenky ještě 

hlouběji zařízly do svědomí. A když jsem pak jenom pomyslel na 
to, že se vrátím k hříchu (ačkoliv srdcem jsem se tomu vzpíral), 
působilo mi to dvojnásobné utrpení.“
Kr.: „A jak sis tedy počínal potom?“
Douf.: „Říkal jsem si, že se musím snažit svůj život napravit. Jinak 

totiž jsem měl za to, že budu zcela jistě zatracen.“
Kr.: „A snažil ses o nápravu?“
Douf.: „Ano. A odvrátil jsem se nejenom od vlastních hříchů, 

ale také od hříšné společnosti a začal jsem na první místo stavět 
křesťanské povinností – modlitbu, čtení, pokání za hřích, prav-
domluvnost vůči svým bližním atd. To všechno jsem dělal a ještě 
mnoho dalších věcí, bylo toho tolik, že bych to tady ani všechno 
vyjmenovat nemohl.“
Kr.: „A tehdy jsi se sebou byl spokojen?“
Douf.: „Ano, alespoň nějakou dobu. Nakonec však se na mě mé 

trápení opět navalilo, navzdory všem mým snahám o nápravu.“
Kr.: „Čím to bylo? Byl jsi už přece napravený?“
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Douf.:  „Bylo  to způsobeno několika věcmi. Zejména výroky 
jako Všechna naše spravedlnost je jako špinavý šat. Ze skutků záko
na nebude nikdo ospravedlněn. Když učiníte všechno, co vám bylo 
přikázáno, řekněte: jsme neužiteční.201 A mnoho podobných. Od té 
doby jsem začal sám pro sebe uvažovat takto: Jestliže všechna má 
spravedlnost je jako špinavý šat, jestliže ze skutků zákona nemůže 
být nikdo ospravedlněn a jestliže po tom, co uděláme všechno, 
jsme stejně neužiteční, pak je holý nesmysl si myslet, že dosáhnu 
nebe skrze zákon. Dále jsem pak uvažoval takto: Jestliže si člověk 
u obchodníka udělá dluh 100 liber a potom už platí za všechno, co 
si od něj odnese, tento jeho starý dluh zůstává dál v obchodníkově 
knize nepřeškrtnutý a ten obchodník ho pořád ještě může zažalovat 
a dát zavřít, dokud dluh nezaplatí.“
Kr.: „Nu a jak sis to vztáhnul na sebe?“
Douf.: „Uvažoval jsem takto: Svými hříchy jsem způsobil, že mám 

v Boží knize dlouhý zápis a že moje dnešní náprava nestačí na za-
placení celého toho seznamu mých dluhů, takže si stejně, i přes 
všechno své současné polepšení, musím říkat: Jak se zachráním 
před zatracením, které mi hrozí kvůli mým dřívějším proviněním?“
Kr.: „Velice dobře sis to na sebe vztáhnul, pokračuj však prosím 

dál.“
Douf.: „Další věc, která mě trápí už od doby, kdy jsem se před ne-

dávnem polepšil, bylo to, že při důkladném pohledu na to nejlepší, 
co nyní dělám, nepřestávám vidět hřích, nový hřích, který se prolí-
ná do toho nejlepšího, co dělám. Takže jsem nucen si připustit, že 
navzdory svým dřívějším bláhovým a falešným představám o sobě 
samém a o plnění svých povinností, jsem napáchal dosti hříchů při 
konání byť jen jedné jediné povinnosti, abych za to mohl být poslán 
do pekla, i kdyby můj předchozí život byl zcela bez poskvrnky.“
Kr.: „A co jsi dělal pak?“

201  Iz 64, 6; Gal 2, 6; Luk 17, 10.
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Douf.: „Co bych dělal. Nevěděl jsem, co dělat, až jsem se svěřil 
Věrnému, protože jsme se dobře znali. A ten mi řekl, že dokud se mi 
nedostane spravedlnosti člověka, který nikdy nezhřešil, nezachrání 
mě ani má vlastní spravedlnost, ani všechna spravedlnost, co jí jen 
na světě je.“
Kr.: „A připadalo ti, že mluví pravdu?“
Douf.: „Kdyby mi to býval řekl ve chvíli, kdy jsem se sám sobě tak 

líbil, kdy jsem byl tak spokojený s tím, jak jsem se pěkně napravil, 
nazval bych ho za jeho snahu mi pomoci bláznem. Ale takhle, pro-
tože jsem už nahlédl svou vlastní slabost a hřích, který se lepí na 
všechny mé dobré skutky, byl jsem nucen s ním souhlasit.“
Kr.: „Když se ale poprvé zmínil o tom, že existuje člověk, o kterém 

lze právem říci, že nikdy žádný hřích nespáchal, věřil jsi tomu?“
Douf.: „Musím se přiznat, že ta slova mi napřed připadala zvlášt-

ní, když jsme ale spolu mluvili a pobyli trochu déle, začal jsem o tom 
být nezvratně přesvědčen.“
Kr.: „A zeptal ses ho, kdo byl ten člověk, a jak máš být skrze něj 

ospravedlněn?“
Douf.: Ano, a on mi řekl, že to je Pán Ježíš, který sedí po pravici 

Nejvyššího. A řekl mi také: ‚Jím musíš být ospravedlněn, zejména 
tak, že budeš věřit tomu, co on sám udělal v době, kdy byl v těle, 
a co vytrpěl, když visel na kříži.‘202 Zeptal jsem se ho dále, jak může 
spravedlnost toho člověka tak mocně působit, že před Bohem 
ospravedlní i jiného člověka. A on mi vysvětlil, že je to mocný Bůh 
a že to, co udělal, i to, že zemřel, neudělal pro sebe, ale pro mne, 
jemuž jeho činy a zásluha těch činů budou připočteny, jestliže v něj 
uvěřím.“
Kr.: „A cos dělal potom?“
Douf.: „Odmítal jsem uvěřit, protože jsem si myslel, že mě nechce 

spasit.“

202  Žid 10, Řím 4; Kol 1; 1 Pet 1.
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Kr.: „A co ti tehdy řekl Věrný?“
Douf.: „Řekl mi, ať jdu k němu a přesvědčím se. Na to jsem mu 

řekl, že to je troufalost. ‚Ne,‘ odvětil. ‚Vždyť jsi byl pozván.‘ Potom mi 
dal Ježíšovu knihu, jím sepsanou, která mě měla povzbudit, abych 
přestal váhat a přišel.203 A o té knize řekl, že každá tečka, každá 
čárka v ní má bytelnější základ než nebe a země.204 Pak jsem se ho 
zeptal, co mám udělat, až k němu přijdu. A on mi řekl, že musím 
prosit na kolenou z celého srdce a duše, aby mi ho Otec zjevil.205 Pak 
jsem se ho ptal dál: ‚Jakým způsobem se k němu mám s prosbou 
obracet.‘ A on řekl: ‚Jdi a nalezneš ho na slitovnici206, kde sedí po celý 
rok a smilovává se nad těmi, kteří přijdou s vyznáním, a odpouští 
jim.‘207 Řekl jsem mu, že nevím, co mám říkat, až k němu přijdu, a on 
mi poradil, ať řeknu toto: ‚Bože, smiluj se nade mnou hříšníkem 
a dej, ať poznám a věřím v Ježíše Krista. Neboť jsem poznal, že 
kdyby nebylo jeho spravedlnosti nebo kdybych v jeho spravedlnost 
neměl víru, byl bych navěky zavržen. Pane, slyšel jsem, že jsi Bohem, 
který se slitovává, a že jsi ustanovil, aby tvůj Syn, Ježíš Kristus, byl 
Spasitelem světa, a že jsi k tomu ochoten vydat ho i za tak bídného 
hříšníka, jako jsem já (a já jsem opravdu velký hříšník), Pane, využij 
proto této příležitosti a rozmnož svoji slávu tím, že spasíš mou duši 
skrze svého Syna, Ježíše Krista, Amen.“
Kr.: „A řídil ses tou radou?“
Douf.: „Ano, pořád a pořád a stále znovu.“
Kr.: „A zjevil ti Otec svého Syna?“
Douf.: „Nejprve ne. Ani napodruhé, napotřetí, napočtvrté ani 

napopáté. A napošesté také ne.“

203  Mat 11, 28.
204  Mat 24, 35.
205  Žalm 95, 6; Dan 6, 10; Jer 29, 12.13.
206  Zlatá deska, kterou byla přikryta archa úmluvy.
207  Exod 25, 22; Lev 16, 9; Num 7, 8.9; Žid 4, 16.
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Kr.: „Co jsi tedy dělal?“
Douf.: „Co jsem dělal? Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat!“
Kr.: „Nepomýšlel jsi na to, že s modlením přestaneš?“
Douf.: „Ano, stokrát, ne-li dvěstěkrát.“
Kr.: „A z jakého důvodu jsi tak neučinil?“
Douf.: „Věřil jsem tomu, že bylo pravda to, co mi bylo řečeno. Totiž 

že bez spravedlivosti tohoto Krista mě nemůže spasit ani celý svět. 
A proto jsem si pomyslil, že jestliže s modlením přestanu, zemřu, 
a že zemřít mohu jedině před trůnem milosti. A přitom mě napadlo 
toto: Prodléváli, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.208 
A tak jsem se modlil dál, dokud mi Otec neukázal svého Syna.“
Kr.: „A jak ti byl zjeven?“
Douf.: „Neviděl jsem ho svýma tělesnýma očima, ale očima své 

duše,209 a stalo se to takto. Jednoho dne jsem byl velice smutný, 
řekl bych, že smutnější než kdykoliv předtím za celý svůj život. 
A tento smutek byl způsoben tím, že jsem znovu nahlédl velikost 
a ohavnost svých hříchů. A jelikož jsem tehdy před sebou neviděl 
jinou perspektivu než peklo a věčné zatracení své duše, náhle se 
mi zdálo, že vidím Pána Ježíše, jak na mě shlíží z nebe a říká: ‚Věř 
v Pána Ježíše Krista a budeš spasen.‘210
Já však odpověděl: ‚Pane, jsem veliký, velmi veliký hříšník.‘ A on 

na to odpověděl: Stačí ti moje milost.211 Pak jsem řekl: ‚Ale Pane, co to 
znamená věřit?‘ A tu jsem na základě onoho citátu [Kdo přichází ke 
mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.]212 
pochopil, že věřit a přicházet je jedno a to samé a že ten, kdo přichází, 
je ten člověk, který se ve svém srdci a ve své duši vydal na cestu ke 

208  Abak 2, 3.
209  Ef 1, 18.19.
210  Sk 16, 30.31.
211  2 Kor 19, 9.
212  Jan 6, 35.



– 147 –

spáse skrze Krista, a zároveň je i tím, kdo skutečně v Krista i věří. 
Tu mi vstoupily slzy do očí a já se dále tázal, ale Pane, může takový 
veliký hříšník, jako jsem já, být skutečně tebou přijat a tebou spasen? 
A slyšel jsem, jak říká A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.213 Na 
to jsem řekl: ‚Ale jak o tobě mám, Pane, uvažovat, když k tobě budu 
přicházet, aby moje víra přesně odpovídala tomu, kdo doopravdy 
jsi?‘ A on řekl: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Vždyť 
cílem zákona je Kristus, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Zemřel 
za naše hříchy a byl vzkříšen z mrtvých pro naše ospravedlnění. Miloval 
nás a očistil nás od našich hříchů svou vlastní krvi. Je prostředníkem 
mezi Bohem a námi, je stále živ a přimlouvá se za nás.214 Z toho všeho 
mi došlo, že musím hledat spravedlnost v jeho osobě a vykoupení 
ze svých hříchů skrze jeho krev, že to, co učinil v poslušnosti zákona 
svého Otce a v podřízení se jeho trestu, neučinil pro sebe, ale pro 
toho, kdo to všechno přijme, aby byl spasen a bude mu za to vděčný. 
A tehdy bylo mé srdce naplněno radostí, oči se mi zalily slzami a mé 
nitro překypovalo láskou k jménu, lidu a cestám Ježíše Krista.“
Kr.: „Takto byl vskutku tvé duši zjeven Kristus, o tom není po-

chyb. Pověz mi ale, jaký konkrétní dopad to mělo na tvého ducha.“
Douf.: „Způsobilo to, že jsem nahlédl, že celý svět je, navzdory 

veškeré své spravedlnosti, ve stavu zatracení. Nahlédl jsem, že 
Bůh Otec, jakkoli je spravedlivý, může právoplatně ospravedlnit 
hříšníka, který k němu přichází. Začal  jsem se velice stydět za 
ohavnost svého dřívějšího špatného života a byl jsem ohromen 
pocitem své vlastní nevědomosti, neboť až do té doby mně nikdy 
nepřišlo na mysl něco, co by mi takto ukázalo krásu Ježíše Krista. 
Zamiloval jsem si svatý život a zatoužil udělat něco pro čest a slávu 
Ježíše Krista. Říkal jsem si dokonce, že mít tak v těle tisíc galonů 
krve, dokázal bych ji všechnu pro Pána Ježíše prolít.“

213  Jan 6, 37.
214  1 Tim 1, 15; Řím 10, 4; kap. 4, Žid 7, 24.25.
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Pak jsem ve snu viděl, že se Doufající ohlédl a spatřil Neznalost, 
kterého předtím předběhli, jak jde za nimi. „Podívej, jak daleko za 
námi se ten mládenec loudá,“ řekl Kristiánovi.
Kr.: „Vidím, vidím. Nestojí o naši společnost.“
Douf.: „Mám ale za to, že by mu bývalo vůbec neuškodilo, kdyby 

s námi držel krok až sem.“
Kr.: „To je pravda, ale vsadil bych se, že on si myslí něco úplně 

jiného.“
Douf.: „Také mám dojem. To je ale jedno, počkejme na něj.“ A tak 

na něj počkali.
Pak mu Kristián řekl: „Tak jak to jde, chlapče, a co že jdeš tak 

pomalu?“
Nezn.: „Baví mě chodit sám. Dokonce o hodně víc než chodit 

s ostatními, pokud se mi ovšem nelíbí víc být s nimi.“
Tu řekl Kristián Doufajícímu (ale šeptem): „Neříkal jsem ti, že 

o naši společnost nestojí? Na každý pád si s ním ale pojďme promlu-
vit, ať nám čas na tomto opuštěném místě lépe utíká.“ Potom se 
obrátil na Neznalost a řekl: „Tak co? Jak to jde? Jak se věci mají mezi 
Bohem a tvou duší?“
Nezn.:  „Doufám, že dobře, neustále se mi  totiž v hlavě rodí 

spousta dobrých myšlenek, které mě cestou oblažují.“
Kr.: „Jaké dobré myšlenky to jsou? Pověz nám je prosím.“
Nezn.: „No přece přemýšlím o Bohu a o nebi.“
Kr.: „To dělají ďáblové a zatracené duše také.“
Nezn.: „Já však o nich přemýšlím a toužím po nich.“
Kr.: „Tak činí mnozí, kteří tam pravděpodobně nikdy nepřijdou. 

Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne.“
Nezn.: „Já však o nich přemýšlím a všechno kvůli nim opouštím.“
Kr.: „O tom pochybuji, protože opustit všechno je těžké. Ba pro 

mnohé těžší, než si jsou ochotni připustit. Proč však anebo na zá-
kladě čeho docházíš k přesvědčení, že jsi opustil všechno pro Boha 
a nebe?“
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Nezn.: „Mé srdce mi to říká.“
Kr.: „Mudrc praví: ‚Kdo spoléhá na vlastní srdce, je hlupák.‘215“
Nezn.: „To platí o zlém srdci, mé srdce je však dobré.“
Kr.: „Jak to ale dokážeš?“
Nezn.: „Mé srdce ve mně vzbuzuje naději na nebe.“
Kr.: „Může být, v tom spočívá jeho zrádnost, neboť lidské srdce 

může v člověku vzbuzovat naději na něco, v co nemá vůbec žádný 
důvod doufat.“
Nezn.: „Ale mé srdce je v souladu s mým životem, takže naděje, 

kterou mám, stojí na dobrých základech.“
Kr.: „Kdo ti řekl, že tvé srdce a život jsou v souladu?“
Nezn.: „Mé srdce mi to říká.“
Kr.: „Vrána vráně oči nevyklove. Tak tvé srdce ti to říká! V této 

věci může svědčit jen slovo Boží, jiné svědectví nemá žádnou cenu.“
Nezn.: „Není to však dobré srdce, z kterého vycházejí dobré myš-

lenky? A není to snad dobrý život, který je podle přikázání Božích?“
Kr.: „Ano, srdce, z kterého vycházejí dobré myšlenky, je dobré 

a život, který je podle Božích přikázání, je také dobrý, jedna věc ale 
je takové srdce mít a takový život žít a úplné jiná věc, jenom si to 
myslet.“
Nezn.: „Řekněte mi, prosím, co si představujete pod dobrými 

myšlenkami a životem podle Božích přikázání?“
Kr.: „Dobré myšlenky jsou různého druhu. Některé se týkají nás 

samotných, některé Boha, některé Krista a některé jiných věcí.“
Nezn.: „Jaké myšlenky týkající se nás samotných jsou dobré?“
Kr.: „Takové, které jsou v souladu se slovem Božím.“
Nezn.: „Kdy jsou naše myšlenky o nás samotných v souladu se 

slovem Božím?“
Kr.: „Když o sobě vydávám stejný soud, jaký vydává Písmo. Abych 

to vysvětlil: Písmo svaté říká o osobách, které jsou dosud v těle: 

215  Přísl 28, 26.
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Nikdo není spravedlivý, není, kdo by činil dobro.216 Říká také, že 
každý výtvor lidského srdce je v každé chvíli jen zlý.217 A dále pak to, 
že výtvory lidského srdce jsou od mládí zlé. Když tedy o sobě takto 
přemýšlíme a takto tomu rozumíme, potom jsou naše myšlenky 
dobré, protože jsou podle Písma svatého.“
Nezn.: „Nikdy neuvěřím tomu, že by mé srdce bylo tak špatné.“
Kr.: „Proto jsi také za celý život neměl ani jednu myšlenku o sobě 

samém, která by byla dobrá. Pojďme však dál. Tak, jako Písmo vy-
dává soud o našich SRDCÍCH, tak vydává soud i o našich CESTÁCH, 
a je-li to, co si myslíme o našich SRDCÍCH a CESTÁCH, v souladu se 
soudem, který vydává o obou z nich Písmo, pak jsou naše SRDCE 
i CESTY dobré, protože s ním jsou také v souladu.“
Nezn.: „Objasněte, co máte na mysli.“
Kr.: „Tak tedy. Písmo svaté praví, že cesty člověka jsou křivolaké, 

ne dobré, ale pochybené. Říká, že jeho přirozenost způsobuje, že 
kráčí po špatných cestách, že dobrou cestu nepoznali. A když tedy 
člověk na své cesty pohlíží takovýmto způsobem, když na ně totiž 
s plným porozuměním a s pokorou v srdci takto pohlíží, potom má 
dobré myšlenky o svých vlastních cestách, neboť tehdy jsou jeho 
myšlenky v souladu se soudem vydaným Písmem svatým.“218
Nezn.: „Jaké myšlenky týkající se Boha jsou dobré?“
Kr.: „Platí totéž, co jsem říkal o nás samotných: když naše myš-

lenky o Bohu jsou v souladu s tím, co o něm říká Písmo. Když totiž 
přemýšlíme o jeho existenci a vlastnostech podle učení Písma. 
O tom se teď nemohu do podrobností šířit. Mám-li však o něm 
mluvit, jen v míře, v níž se to dotýká nás lidí, potom máme správné 
myšlenky o Bohu tehdy, když si myslíme, že nás zná lépe, než se 
známe sami, a že v nás může nalézt hřích i tehdy, když my sami 

216  Řím 3.
217  Gen 6, 5.
218  Žalm 125, 5; Přísl 2, 15; Řím 3.
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na sobě neshledáváme nic špatného. Když si myslíme, že zná naše 
nejvnitřnější myšlenky a že naše srdce v celé své hloubce je před 
ním jako na dlani. A také tehdy, když si myslíme, že všechna naše 
spravedlnost je jako smrad v jeho chřípí a že proto nemůže vystát, 
když nás vidí stavět se troufale před něj a spoléhat se byť i na ty 
nejlepší z našich skutků.“
Nezn.: „Myslíte si, že jsem takový hlupák, abych si myslel, že Bůh 

nedohlédne dál než já? Nebo že bych chtěl předstoupit před Boha 
a spoléhat se na své nejlepší skutky?“
Kr.: „Nuže pověz, jak tedy smýšlíš v této věci?“
Nezn.: „Abych to zkrátil: Myslím si, že musím věřit v Krista, abych 

byl ospravedlněn.“
Kr.: „No tohle! Myslíš si, že musíš věřit v Krista, a přitom ne-

chápeš, že ho potřebuješ! Ty si neuvědomuješ ani svou vrozenou 
nedostatečnost, ani chyby, za které můžeš jen a jen ty sám, ale 
o sobě a o tom, co děláš, máš takové mínění, že z toho naprosto 
jasně vyplývá, že patříš k těm, co vůbec nechápou potřebu Kristovy 
osobní spravedlnosti pro své vlastní ospravedlnění před Bohem. 
Jak tedy můžeš potom říkat: Věřím v Krista?“
Nezn.: „Na to, abych to všechno dobře chápal, věřím dost.“
Kr.: „Jak věříš?“
Nezn.: „Věřím, že Kristus zemřel za hříšníky a že já budu před 

Bohem vysvobozen z prokletí skrze to, že milostivě přijme mou 
poslušnost jeho zákonu. Nebo jinými slovy: Kristus působí, že mé 
křesťanské povinnosti budou pro jeho Otce přijatelné díky jeho 
zásluhám a tak budu ospravedlněn.“
Kr.: „Dovol, abych ti řekl, co si myslím o tomto tvém vyznání víry:
1. Tvá víra je vymyšlená, neboť takováto víra není v Písmu na 

žádném místě popsána.
2. Tvá víra  je  falešná, protože bere ospravedlnění plynoucí 

z osobní spravedlnosti Krista a připisuje ji své vlastní spravedlnosti.
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3. Tato víra nechápe Krista jako někoho, kdo ospravedlní tvou 
osobu, ale tvé skutky, a tvou osobu skrze tvé skutky, což je scestné.
4. Proto je tato víra mylná, a budeš-li takto věřit, neunikneš 

hněvu v den Boha všemohoucího. Pravá, ospravedlňující víra 
totiž způsobuje, že duše (která si uvědomuje, že podle zákona se 
nachází v zoufalé situaci) se utíká pod ochranu Kristovy sprave-
dlnosti. (A tato jeho spravedlnost není žádným skutkem Kristovy 
milosti, díky němuž pak Bůh přijme tvou poslušnost a skrze ni 
tě ospravedlní, ale je to jeho, Kristova osobní poslušnost zákonu 
v tom, co místo nás a za nás učinil a vytrpěl.) A já tvrdím, že právě 
tuto spravedlnost opravdová víra přijímá a právě pod její ochranu 
se duše utíká a skrze ni ji Bůh přijímá jako zcela neposkvrněnou 
a tak unikne zatracení.“
Nezn.: „Jakže? Chcete, abychom spoléhali na to, co Kristus učinil 

sám za sebe a bez nás? Tato troufalá představa by uvolnila otěže 
našeho chtíče a dovolila nám žít, jak se nám zlíbí. Vždyť co na tom 
sejde, jak žijeme, jestliže můžeme být, pokud tomu věříme, od vše-
ho ospravedlněni Kristovou osobní spravedlností.“
Kr.:  „Jmenuješ se Neznalost, a  jaké  jméno nosíš,  takový  jsi. 

I tato tvá odpověď dokazuje, co říkám. Jsi neznalý toho, co je to 
ospravedlňující spravedlnost, a stejně neznalý toho, jak zachránit 
svou duši skrze víru před hrozným hněvem Božím. A není ti ani 
známo, jak se opravdu projevuje spasitelná víra v Kristovu sprave-
dlnost. Že totiž skloníš své srdce a obměkčíš je před Bohem v Kristu, 
že miluješ jeho jméno, jeho slovo, jeho cesty a lid, a ne tak, jak si ty 
ve své neznalosti představuješ.“
Douf.: „Zeptej se ho, jestli zažil, že se mu z nebe zjevil Kristus.“
Nezn.: „Jakže? Tak vy věříte na zjevování! Podle mě je to, co o té 

záležitosti vy a všichni ostatní říkáte, jen výplod chorých mozků.“
Douf.: „Ale člověče! Kristus je před přirozeným, tělesným zrakem 

tak ukryt v Bohu, že nemůže být žádným člověkem spásonosně 
poznán, pokud mu ho Bůh Otec nezjeví.“
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Nezn.: „V to věříte vy, ne já. A přece nepochybuji, že moje víra je 
stejně dobrá jako vaše, přestože nemám hlavu tak plnou vrtochů 
jako vy.“
Kr.: „Dovol mi malou poznámku. Neměl bys tuto věc tolik zleh-

čovat. Já i můj dobrý přítel totiž směle tvrdíme, že žádný člověk 
Ježíše Krista nemůže poznat, pokud mu jej Otec nezjeví. Ano, a také 
víra, kterou se duše upíná ke Kristu (pokud je ovšem správná), musí 
být vytvořena nesmírnou velikostí jeho síly a moci, a jak vidím, 
nebohý Neznalosti, o působení této víry nevíš vůbec nic. Probuď se 
tedy, nahlédni vlastní špatnost a uteč se k Pánu Ježíši a skrze jeho 
spravedlnost, která je spravedlností Boží (neboť on sám je Bohem), 
budeš vysvobozen ze zatracení.“219
Nezn.: „Jdete tak rychle, že s vámi nemohu udržet krok. Jděte 

tedy napřed, já se musím ještě trochu zdržet.“
Potom řekli:

Neznalosti, chceš se snad i nyní smát 
dobrým radám, ježs dostal už tolikrát? 
Odmítneš-li je však, brzy pochopíš, 
že si tím jenom sám sobě uškodíš. 
Vzpamatuj se, včas skloň šíji a pojď sem, 
dobrou radu přijmeš-li, jsi zachráněn. 
Když se jí však vysměješ, tak žádný div, 
že nad výdělkem spláčeš, jak jsem řek‘ už dřív.

Potom Kristián k svému příteli promluvil tato slova:
Kr.: „Nu, pojď můj milý Doufající, jak vidím, my dva musíme jít 

už zase sami.“
A tak jsem ve snu viděl, že pokračovali dál svým tempem a Ne-

znalost se šoural za nimi. Potom řekl Kristián svému druhovi: 

219  Mat 11, 27; 1 Kor 12, 3; Ef 1, 18.19.



– 154 –

„Tohohle nešťastníka je mi moc líto. Určitě to s ním nakonec špatně 
dopadne.“
Douf.: „Bohužel takových jako on je v našem městě spousta – celé 

rodiny, celé ulice (a to platí dokonce i o poutnících), a jestliže jich je 
tolik u nás, kolik jich asi musí být tam, kde se narodil on?“
Kr.: „Vpravdě, Písmo praví: Oslepil jim oči, aby neviděli atd. Teď 

však, když jsme sami, pověz mi, co si myslíš o takových lidech? 
Myslíš, že si vůbec někdy uvědomí svůj hřích, a v důsledku toho 
začnou mít strach, že jsou v nebezpečí?“
Douf.: „Ne, odpověz na tu otázku sám, jsi starší.“
Kr.: „Povím ti tedy, že někdy (alespoň si myslím) k tomu dojít 

může. Vzhledem k své ignorantské povaze však nechápou, že takové 
vědomí hříchu je pro ně dobré, a proto se zoufale snaží je potlačit 
a troufale si dál namlouvají, že cesta jejich srdce je správná.“
Douf.: „Opravdu si myslím, tak jak to i ty sám říkáš, že strach 

je častokrát pro lidi blahodárný, vede je k tomu, aby se napravili, 
a přivádí je na cestu poutníků.“
Kr.: „Beze vší pochybnosti tomu tak je, pokud je to strach správný; 

říká se to totiž v Písmu: Počátek moudrosti je bát se Hospodina.“220
Douf.: „Jak bys vysvětlil, v čem spočívá správný strach?“
Kr.: „Opravdový nebo správný strach se projevuje třemi věcmi.
1. Příčinou vzniku. Je způsoben spasitelným vědomím hříchu.
2. Vede duši k tomu, aby se se pevně držela Krista, a došla tak 

spásy.
3. Vkládá do duše a trvale v ní rozvíjí velikou úctu k Bohu, jeho 

Slovu a cestám, činí duši vnímavou a způsobuje, že se duše obává 
od Boha odvrátit napravo či nalevo a přilnout k čemukoliv, co může 
Boha znectít, narušit jeho pokoj, zarmoutit Ducha nebo vyvolat 
hanlivé řeči nepřítele.“

220  Job 28, 28; Žalm 111, 10; Přísl 1, 7, kap. 9, 10.
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Douf.: „Tos řekl dobře. Určitě máš pravdu. Teď už jsme z Oča-
rovaného kraje skoro venku, ne?“
Kr.: „Proč? Unavuje tě snad náš rozhovor?“
Douf.: „To rozhodně ne, chtěl jsem jen vědět, kde jsme.“
Kr.: „Zbývá nám ještě ujít necelé dvě míle. Vraťme se však k naše-

mu tématu. Takže, neznalí lidé nevědí, že takové vědomí vlastního 
hříchu, které u nich vyvolává strach, je pro ně dobré, a proto se 
snaží je v sobě potlačit.“
Douf.: „Jak se je snaží potlačit?“
Kr.: „1. Myslí si, že tento strach u nich vyvolává ďábel (ačkoliv ve 

skutečnosti jej působí Bůh), a protože si to myslí, vzpouzejí se mu, 
jako by to bylo něco, co vede přímo k jejich zkáze. 2. Také si myslí, 
že takovýto strach kazí jejich víru (ti nešťastníci však bohužel vůbec 
žádnou nemají), a proto proti němu zatvrdí své srdce. 3. Domnívají 
se, že by se neměli bát, a proto mají navzdory svému strachu stále 
větší troufalost a sebedůvěru. 4. Vidí, že tento strach je vzdaluje od 
jejich staré ubohoučké samolibé svatosti, a proto se mu vzpírají co 
jim síly stačí.“
Douf.: „O tom cosi vím sám, neboť než jsem poznal sám sebe, 

bylo tomu tak i se mnou.“
Kr.: „Nu, nechme nyní našeho bližního Neznalost být a probere-

me si další užitečnou otázku.“
Douf.: „S radostí, ale začni zase ty.“
Kr.: „Nuže tedy, znal jsi, je tomu tak deset let, jistého Dočasného? 

Bydlel tam někde u vás, byl to tehdy člověk, který byl ve věcech víry 
hodně daleko.“
Douf.: „Abych ho neznal! Samozřejmě, žil v Bezmilosti, městečku 

asi tak dvě míle od Počestnosti a bydlel hned vedle jistého Vraťse-
zpátky.“
Kr.: „Přesně tak, bydlel s ním pod jednou střechou. A tenhle muž 

byl svého času velice probuzený. Jsem přesvědčen o tom, že tehdy 
určitým způsobem nahlédl své hříchy a mzdu, která se za ně platí.“
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Douf.: „Jsem stejného názoru, neboť (bydlíval jsem tehdy sotva 
tři míle od jeho domu) častokrát za mnou zašel a velice plakal. 
Opravdu mi toho člověka bylo líto a nezdálo se mi, že by to byl úplně 
beznadějný případ, ale jak se říká, ne každý, kdo volá Pane, Pane…“
Kr.: „Jednou mi říkal, že se rozhodl vydat se na cestu a stát se 

poutníkem jako my, ale pak se zčistajasna seznámil s jistým Samo-
spasem a odcizil se mi.“
Douf.: „A když už o něm mluvíme, podívejme se trochu na příčiny 

náhlého odpadnutí od víry tohoto muže i jiných.“
Kr.: „To může být velice užitečné, začni však ty.“
Douf.: „Dobrá tedy. Podle mého pro to existují čtyři důvody.
1. Ačkoliv svědomí těchto mužů je probuzené, jejich srdce nedo-

znalo proměny. Když tedy pocit viny ochabne, zmizí příčina vyvo-
lávající zbožnost. Proto se přirozeně vrací do svých bývalých kolejí. 
Je to stejné jako u psa, kterému je zle z toho, co jedl, a dokud je mu 
špatně, zvrací a vyvrhuje všechno. Nedělá to však ze svobodného 
rozhodnutí (pokud je vůbec u psa možné mluvit o svobodném 
rozhodování), ale proto, že se mu z toho zvedá žaludek. Jakmile 
je však nevolnost pryč a jeho žaludku se uleví, jeho žádostivost, 
která necítí ani trochu odpor ke zvratkům, způsobí, že se otočí 
a všechno zase slíže. A je tedy pravdivý výrok Pes se vrací k tomu, 
co vyzvracel.221 Proto říkám, že horují pro nebe pouze ze strachu 
před pekelnými mukami, a jak jejich strach z pekla a ze zatracení 
vyprchává, ochladne jejich touha po nebi a spasení. A pak to dopadá 
tak, že jejich pocit viny a strach zcela pominou, a s tím vezme za své 
i jejich touha po nebi a štěstí a oni se vrátí zpátky do starých kolejí.
2. Dalším důvodem je, že mají opovrženíhodný strach, který je zcela 

ovládá. Mluvím teď o strachu z lidí. Kdo se třese před lidmi, ten klade 
sobě léčku.222 A i když se tedy zdá, že horují pro nebe, dokud jim pekelné 

221  2 Pet 2, 22.
222  Přísl 29, 25.
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plameny olizují uši, jakmile hrůza trochu pomine, začnou si to hned 
rozmýšlet a říkat si, že je třeba vše dobře rozvážit a neriskovat (kvůli 
kdovíčemu), že přijdou o všechno, nebo alespoň že si nevyhnutelně 
způsobí zbytečné starosti, a nakonec se znovu přizpůsobí světu.
3. Hanba, která provází zbožnost, jim je také kamenem úrazu. 

Jsou pyšní a povýšení a zbožnost je v jejich očích věc nízká a opo-
vrženíhodná. Když tedy ztratí strach z pekla a z budoucího hněvu, 
vrátí se znovu do svých starých kolejí.
4. Pocit viny a hrůzné představy je tíží. Nesnášejí pohled na svou 

bídu, než do ní spadnou. A přitom by v nich možná pohled na ni, pokud 
by jim nebyl tak odporný, mohl vyvolat potřebu utéci se tam, kam se 
běží ukrýt spravedliví a kde jsou v bezpečí. Protože však činí tak, jak 
jsem již řekl dříve, vyhýbají se i jen pomyšlení na vinu a hrůzu. Jakmile 
si proto přestanou uvědomovat hrůzy a Boží hněv, ochotně zatvrdí svá 
srdce a zvolí si takové cesty, které je zatvrzují čím dál tím víc.“
Kr.: „Myslím, žes na to docela kápl, protože jádro věci spočívá 

v tom, že nechtějí změnit svou duši a vůli. A proto jsou jenom jako 
ten zločinec, který stojí před soudcem, celý se třese a chvěje a zdá se, 
že z celého srdce činí pokání, ale v hloubi duše se jen bojí oprátky 
a zločiny, které spáchal, se mu ani trochu nehnusí. Vždyť pokud by 
takový člověk dostal svobodu, stane se znovu zlodějem a darebákem. 
Kdyby však došlo k proměně jeho duše, bylo by tomu s ním jinak.“
Douf.: „Teď jsem ti ukázal důvody toho, proč se vracejí nazpátek, 

ty mi ukaž, jak k tomu dojde.“
Kr.: „To ochotně učiním.
1. Odvrátí své myšlenky, jak to jenom jde, od Boha, smrti a soudu, 

který má přijít.
2. Potom postupně přestanou vykonávat své osobní povinnosti, 

jako je soukromá modlitba, omezování svých hříšných náklonností, 
bdělost, lítost nad hříchem a podobně.
3. Potom se začnou vyhýbat společnosti praktikujících a hor-

livých křesťanů.
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4. Pak ochladnou vůči povinnostem ve společenství, jako je na-
slouchání, čtení, zbožné rozpravy a podobně.
5. Potom začnou, jak se tak říká, hledat chlupy na některých 

zbožných lidech, a to ďábelsky, aby mohli předstírat, že mají právo 
obrátit se k víře a zbožnosti zády (pro nějakou slabost, kterou na 
nich vyšťourali).
6. Potom začnou popřávat sluchu světským, rozmařilým a zhý-

ralým lidem a spolčovat se s nimi.
7. Potom začnou pokradmu hovět světským a zhýralým řečem 

a jsou rádi, když vidí, že lidé považovaní za počestné, dělají totéž, 
aby v tom mohli po jejich příkladu ještě směleji pokračovat.
8. Potom si začnou nepokrytě zahrávat s menšími hříchy.
9. A pak, když se zatvrdí, ukáží se v pravé podobě. A když jsou 

takto znovu zavlečeni do propasti bídy, navěky zahynou ve svých 
sebeklamech, pokud jim v tom zázrak milosti nezabrání.“
Tu  jsem ve snu viděl,  že poutníci  již přešli Očarovaný kraj 

a vstoupili do země Vdané, jejíž vzduch byl velice sladký a příjemný 
a cesta vedla přímo skrze ni.223 Nějakou dobu se v ní tedy zotavovali. 
A tady mohli neustále naslouchat zpěvu nejrůznějších ptáků, viděli 
zde každý den rozkvétat květy a slyšeli znít hlas hrdličky. V tomto 
kraji slunce svítí v noci i ve dne, takže je na hony vzdálen Údolí stínu 
smrti a obr Beznaděj nad ním nemá žádnou moc, z tohoto místa 
nemohli také byť jenom zahlédnout Hrad pochybností. Zde byli na 
dohled od města, do něhož se ubírali, a zde se také setkali s někte-
rými jeho obyvateli. V této zemi se totiž běžně procházely zářící 
postavy, protože tento kraj se rozkládal u samých hranic s nebem. 
V této zemi byla též obnovena smlouva mezi nevěstou a ženichem. 
Ano, a zde také, jako má ženich radost z nevěsty224, raduje se Bůh 
z nich. Zde neměli nedostatek obilí ani vína, neboť v tomto kraji 

223  Iz 62, 4; Pís 2, 10.11.12.
224  Iz 62, 5.
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byla hojnost všeho, čeho se jim nedostávalo během jejich putování. 
Zde slyšeli hlasy z města, hlasité hlasy volající: Vyřiďte dceři sion
ské, hle přichází tvá sláva, hle svoji mzdu má s sebou. Zde je všichni 
obyvatelé kraje nazývali svatým lidem, Hospodinovými vykoupený
mi, vzácnými hosty atd.
Když teď kráčeli tímto krajem, zažívali zde více radosti než 

v místech vzdálenějších království, do kterého mířili. A čím více 
se blížili k městu, tím lepší se jim na ně naskýtal výhled. Bylo po-
staveno z perel a vzácných kamenů, také jeho ulice byly dlážděny 
zlatem, takže kvůli přirozené záři vycházející z toho města a odrazu 
slunečních paprsků od něj, Kristián onemocněl touhou, Doufajícího 
také jednou nebo dvakrát zachvátila ta samá nemoc. A tak tu chvíli 
leželi a křičeli svíráni bolestí: Jestliže najdete mého milého, řekněte 
mu, že jsem nemocný láskou.
Když však trochu nabrali sil a byli schopni svou nemoc lépe sná-

šet, pokračovali dál v cestě a stále více se blížili k místu, kde se roz-
kládaly sady, vinice a zahrady, jejichž brány ústily na silnici. A když 
dorazili do těchto míst, na cestě náhle stál zahradník a poutníci 
se ho otázali: „Čí jsou ty překrásné vinice a zahrady?“ Odpověděl: 
„Patří králi a jsou zde vysázeny pro jeho vlastní potěšení a také 
pro odpočinek poutníků.“225 A tak je zahradník vzal na vinice a řekl 
jim, aby se osvěžili lahodným ovocem, a také jim ukázal královské 
procházky a besídky, kde král rád pobýval. Zde pak nějakou dobu 
zůstali a spali zde.
A pak jsem ve snu spatřil, že tentokrát mluvili ze spánku více 

než kdykoliv jindy za celou dobu, co byli na cestě, a když jsem se 
nad tím podivoval, zahradník oslovil přímo mě a řekl: „Co se tomu 
tak divíš? Víno z hroznů z této vinice je tak lahodné, že i rty těch, 
kdo spí, mluví.“

225  Deut 23, 25.
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A tak jsem viděl, že když se probudili, vydali se na cestu k městu. 
Jak jsem ale řekl, město zrcadlilo sluneční svit tak oslnivým jasem 
(bylo totiž celé z ryzího zlata)226, že na ně dosud nemohli hledět 
s odhalenou tváří, ale jenom skrze přístroj pro tento účel sestrojený. 
A tak jsem viděl, že jak šli, potkali je dva muži v odění zářícím jako 
zlato a s tvářemi, které zářily jako světlo.227
Tito muži se tázali poutníků, odkud jdou, a oni jim to pověděli. 

Také se jich ptali, kde cestou nocovali a s jakými obtížemi a ne-
bezpečenstvími se cestou setkali a co zažili radostného a povzbu-
divého, a oni jim to též všechno řekli. Potom ti muži, kteří se s nimi 
setkali, řekli: „Máte teď před sebou už jen dvě poslední překážky 
a pak už budete ve městě.“
Potom Kristián a jeho společník požádali ty muže, aby šli s nimi. 

Oni odvětili, že půjdou, ale dodali: „Musíte to dokázat svou vlastní 
vírou.“ A tak jsem ve snu viděl, že šli dál společně, až byli na dohled 
od brány.
A dále jsem viděl, že mezi nimi a bránou je řeka, ale žádný most 

přes ni. Řeka byla nesmírně hluboká a poutníci při pohledu na ni 
velmi užasli a ulekli se. Muži, kteří šli s nimi, však řekli: „Musíte ji 
přejít, jinak se k bráně nedostanete.“
Poutníci se pak začali dotazovat, jestli neexistuje k bráně nějaká 

jiná cesta. Dostali odpověď, že existuje, ale od založení světa nebylo 
povoleno touto cestou kráčet nikomu, jen dvěma lidem, konkrétně 
Enochovi a Eliášovi, a nikomu dalšímu to povoleno nebude do doby, 
kdy se naposled ozve polnice.228  Pak si poutníci, zejména Kristián, 
začali v duchu zoufat a rozhlíželi se sem a tam, ale nikde nemohli 
nalézt žádnou cestu, kterou by se mohli řece vyhnout. Potom se 
zeptali mužů, jestli je voda všude hluboká. „Ne, není,“ řekli. Přesto 

226  Zj 21, 18.
227  2 Kor 3, 18.
228  1 Kor 15, 51.52.
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jim však v této situaci nemohli pomoci neboť, jak řekli, „zjistíte, že je 
hlubší nebo mělčí podle toho, jak budete věřit v Krále tohoto místa.“
Potom se vydali k vodě, a když do ní vstupovali, Kristián se začal 

topit a volal na svého dobrého přítele Doufajícího. „Klesám do hlu
bin,“ křičel, „příboj a vlnobití se valí přese mne, Sélah.“
Pak řekl ten druhý: „Upokoj se, bratře, cítím pod nohama dno, 

a je pevné.“ Potom Kristián zvolal: „Ach příteli, obklíčily mne bolesti 
smrti, nikdy nespatřím zemi oplývající mlékem a medem.“ A s těmi 
slovy obestřela Kristiána veliká temnota a hrůza, takže před sebou 
už nic neviděl. A v tu chvíli také do značné míry ztratil vědomí, 
takže si nedokázal ani vzpomenout na žádnou z těch občerstvu-
jících chvil, co jich jen na svém putování zažil, ani o nich kloudně 
promluvit. Avšak všechna slova, která mluvil, přesto naznačovala, 
že se mu duše svírá hrůzou a nesmírným strachem, že v té řece za-
hyne a nikdy nebude vpuštěn branou. Ti, kdo byli v tu chvíli u toho, 
pochopili, že jej přepadaly velice znepokojivé myšlenky na hříchy, 
které spáchal, ať už potom, co se stal poutníkem, nebo předtím. 
Rovněž pozorovali, že ho sužovaly přízraky démonů a zlých duchů, 
protože čas od času to slovy naznačoval. Doufající zde tedy měl co 
dělat, aby udržel hlavu svého bratra nad vodou. Někdy se docela 
stalo, že úplně zmizel pod hladinou a potom se zase polomrtvý vy-
nořil. Doufající se ho rovněž pokoušel utěšovat a říkal mu: „Bratře, 
vidím bránu a muže stojící kolem, aby nás přijali,“ ale Kristián od-
pověděl: „To na tebe čekají, na tebe. Ty jsi byl vždycky plný naděje 
od doby, co tě znám.“ „A ty přece taky,“ opáčil on. „Ach bratře,“ řekl, 
„kdybych byl spravedlivý, přispěchal by mi teď na pomoc, ale pro 
mé hříchy na mě nastražil tuto léčku a opustil mě.“ Na to Doufa-
jící řekl: „Milý bratře, ty jsi dočista zapomněl na text, kde se říká 
o těch, kdo jsou zlí: Smrt je do okovu ještě nesevřela, jejich tělo kypí, 
nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.229 Ta 

229  Žalm 73, 4.5.
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trápení a soužení, která zažíváš v těchto vodách, nejsou známkou 
toho, že tě Bůh opustil, jsou na tebe seslána, aby Bůh vyzkoušel, zda 
si připomeneš všechny ty dobré věci, které jsi až do této chvíle od 
něj obdržel a zda budeš žít z něho, když na tebe dolehnou útrapy.“
Pak jsem ve snu viděl, že Kristián byl chvíli celý zarmoucený, 

a Doufající mu tedy ještě řekl toto: „Buď dobré mysli, Ježíš Kristus tě 
uzdravuje.“ A na ta slova Kristián mocným hlasem zvolal: „Už ho zase 
vidím! A říká mi: Půjdešli přes vody, já budu s tebou, půjdešli přes 
řeky, nestrhne tě proud.“230 Pak si oba dodali odvahy a nepřítel jim dal 
pokoj, dokud nepřešli. Kristián ihned nahmatal půdu pod nohama, 
o kterou se mohl vzepřít, a zbytek cesty přes řeku pak už bylo mělko. 
A byli za řekou. A na břehu, když na něj z řeky vystoupili, spatřili 
znovu ty dva zářící muže, kteří zde na ně čekali. A jen vyšli z řeky, ti 
dva je pozdravili a řekli: „My jsme duchové vyslaní k službě těm, kteří 
mají dědičně obdržet spasení.“ A tak šli dál směrem k bráně, a musím 
podotknout, že město stálo na vrcholku převysoké hory, ale poutníci 
šli vzhůru po jejím svahu velmi snadno, neboť měli s sebou tyto 
dva muže, kteří je vedli za ruce. V řece také zanechali svůj smrtelný 
oděv. Do řeky totiž vstoupili oblečeni, ven však vyšli a oděv už na 
sobě neměli. A tak stoupali vzhůru velice svižným tempem, přestože 
základy, na nichž bylo toto město zbudováno, byly až nad mraky. 
Procházeli tedy nadzemskými končinami a pěkně si cestou povídali 
a měli pokoj v srdci, protože se bezpečně dostali na druhý břeh řeky 
a doprovázeli je takoví skvělí společníci.
Hovor se zářícími bytostmi se týkal slávy onoho místa. Andělé 

jim řekli, že krása a sláva toho místa je nevýslovná. „Je tam hora 
Sion, nebeský Jeruzalém, nesčíslný zástup andělů a duchů spraved-
livých dokonalých,“ řekli jim. „Kráčíte teď, do Božího ráje, v němž 
spatříte strom života a budete jíst z jeho nepomíjejícího ovoce.231 

230  Iz 43, 2.
231  Žid 12, 22.23.24.
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A až tam přijdete, dostanete bílé roucho a budete se tam procházet 
a hovořit každý den s králem po všechny dny věčnosti.232 Tam už 
nespatříte takové věci, které jste viděli, když jste byli v nižším 
okrsku, na zemi,  totiž zármutek, nemoc, bolest a smrt, neboť 
co bylo, pominulo. Jdete nyní k Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi 
a k prorokům, lidem, které Bůh zachránil před nadcházejícím zlem 
a kteří nyní odpočívají na svém loži a všichni kráčí v upřímnosti své
.“233 Muži se potom tázali: „Co budeme muset dělat na tom svatém 
místě?“ Na to dostali odpověď: „Tam získáte odměnu za všechno 
své namáhání a radost za všechen svůj smutek. Budete sklízet, co 
jste zaseli, i ovoce všech svých modliteb a slz a všeho, co jste cestou 
pro krále vytrpěli. Na tom místě budete nosit koruny ze zlata 
a radovat se z ustavičného pohledu a patření na Svatého,234 neboť 
tam ho spatříte takového, jaký je.235 Tam také budete ustavičně 
sloužit chválami, hlasitým voláním a vzdáváním díků tomu, jemuž 
jste toužili sloužit již ve světě; tam to ale bylo velmi obtížné pro 
slabost vašeho těla. Tam se budou vaše oči radovat z patření na 
Všemohoucího a vaše uši z toho, že budou slyšet jeho libý hlas. Tam 
se znovu budete těšit z přítomnosti svých přátel, kteří tam přišli 
před vámi, a tam s radostí budete přijímat i každého, kdo na to sva-
té místo přijde po vás. Tam také budete oděni slávou a vznešeností 
a usazeni do kočáru připraveného vydat se na cestu s králem slávy. 
Až on sestoupí za zvuku polnice v oblaku jako na křídlech větru, 
půjdete s ním, a až usedne na soudné stolici, budete sedět vedle 
něj, a když pak vydá rozsudek nad všemi, kdo páchali nepravosti, 
ať už to budou andělé, nebo lidé, budete mít při vynášení tohoto 
rozsudku své slovo, protože to byli jeho i vaši nepřátelé. A když 

232  Zj 21, 1.
233  Iz 57, 1.2; Iz 65, 14.
234  Gal 6, 7.
235  1 Jan 3, 2.
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se pak znovu vrátí do města, vy půjdete za zvuku polnice také, 
a budete na věky s ním.236“
A jak se blížili k bráně, hle, naproti jim vyšel nebeský zástup. 

A ty dvě zářící postavy jim pravily: „Toto jsou muži, kteří milovali 
našeho Pána, když byli ve světě, a opustili všechno pro jeho svaté 
jméno, a on nás poslal, abychom je přivedli a my je na jejich vytou-
žené cestě vedli až sem a oni teď mohou vstoupit dovnitř a s ra-
dostí pohledět do tváře svému Spasiteli.“ Tu nebeský zástup hlasitě 
zvolal: „Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“237 V tuto 
chvíli je vyšlo ven přivítat také několik královských trubačů. Byli 
oblečeni v bělostném a zářícím rouchu a melodický a zvučný hlas 
jejich nástrojů způsobil, že se celá nebesa rozezvučela tím zvukem. 
Tito trubači pozdravili Kristiána a jeho druha troubením na polnice 
a voláním: „Vítejte ze světa.“
Potom je obklopili ze všech stran. Někteří kráčeli před nimi, ně-

kteří za nimi, jedni zprava a jiní zleva (jako kdyby je chtěli ochránit 
při průchodu horními okrsky) a cestou ustavičně halasně vytru-
bovali líbezné melodie, takže těm, kdo to mohli spatřit, to připadalo, 
jako kdyby jim nebesa sama sestupovala v ústrety, aby je přivítala. 
Tak tedy kráčeli společně dál a cestou trubači nepřestávali hrát 
radostnou hudbu, kterou doprovázeli pohledy a gesty, aby tak stále 
znovu Kristiánovi a jeho bratru dávali najevo, jak jsou rádi, že je 
mohou uvítat ve své společnosti, a s jakým potěšením jim přišli 
naproti. Tehdy si tito dva muži připadali, jako by už byli v nebi, a to 
do něj ještě ani nevstoupili. Byli celí užaslí při pohledu na anděly 
vyluzující všechny ty přenádherné melodie. Zde také už bylo na do-
hled samotné město a zdálo se jim, že slyší, jak jim všechny zvony, 
co jich v něm bylo, vyzvánějí na uvítanou. Především je však napl-
ňovalo nadšení a radostné myšlenky, že zde budou v této společnosti 

236  1 Tes 4, 13.14.15.16; Jud 14; Dan 7, 9.10; 1 Kor 6, 2.3.
237  Zj 19.
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pobývat věčně. Ach, žádná ústa nemohou vypovědět a žádné pero 
vypsat jejich překypující radost! A takto došli až k bráně.
A když došli k bráně, stálo nad ní zlatými písmeny napsáno: 

Blaze těm, kdo jednají podle jeho přikázání, a tak mají přístup ke 
stromu života i do bran města.238
Potom jsem ve snu spatřil, že jim zářící muži řekli, aby se hlásili 

u brány, a když tak učinili, od brány na ně seshora vyhlédli nějací 
lidé a byli to Enoch, Mojžíš a Eliáš atd. a těm průvodci Kristiána 
a Doufajícího řekli: „Tito poutníci přicházejí z Města zkázy pro 
lásku, kterou chovají ke králi tohoto místa.“ Pak poutníci předložili 
každému z těchto mužů svá potvrzení, která dostali na začátku, a ta 
pak byla odnesena králi. Ten si je přečetl a řekl: „Kde jsou ti muži?“ 
„Stojí za branou,“ odpověděli mu. Král pak kázal otevřít bránu, „Ať 
vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost,“239 pravil.
Pak jsem ve snu viděl, že tito dva muži vstoupili dovnitř branou, 

a hle, jakmile vstoupili, byli proměněni a byla jim dána roucha, 
která zářila, jako by byla ze zlata. Byl tam také jeden, který je vítal 
a podával jim harfy a koruny. Harfy proto, aby jimi ustavičně mohli 
vzdávat chválu, a koruny na znamení cti. Pak jsem ve snu slyšel, 
že všechny zvony v městě se znovu radostně rozezněly a že k nim 
promluvil hlas: Vstupte do radosti našeho Pána. Slyšel jsem také, 
jak ti muži sami zpívali mocným hlasem: Tomu, jenž sedí na trůnu, 
i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!240
A v okamžiku, kdy se otevřely brány, aby byli ti muži vpuštěni 

dovnitř, hleděl jsem za nimi a viděl to město zářit  jako slunce, 
s ulicemi dlážděnými zlatem a v nich mnoho mužů s korunami 
na hlavách, palmovými ratolestmi v rukou a se zlatými harfami, 
kterými doprovázeli své chvalozpěvy.

238  Zj 22, 14.
239  Iz 26, 2.
240  Zj 5, 13.14.
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Byly tam také okřídlené postavy a ty na sebe jedna na druhou 
bez ustání volaly: Svatý, svatý, svatý je Pán. A potom bránu zavřeli, 
a když jsem to viděl, litoval jsem, že nemohu být uvnitř s nimi.
A co jsem tak s úžasem hleděl na všechny tyto věci, ohlédl jsem 

se za sebe a spatřil přijít k řece Neznalost. Brzy se však přes ni 
dostal a ani z poloviny neměl takové obtíže jako ti druzí dva muži. 
Stalo se totiž, že na tom místě byl v tu chvíli jistý muž jménem 
Marnáděj, byl to převozník, a ten mu se svým člunem pomohl dostat 
se na druhý břeh. Takže i on, stejně jako ti druzí dva, které jsem 
viděl, začal slézat tu horu a škrábat se směrem k bráně. Jediný 
rozdíl byl v tom, že šel sám. A ani človíček mu nepřišel naproti, aby 
ho třeba jen trošinku povzbudil. Když se dostal k bráně, vzhlédl 
k nápisu nad ní a zaklepal v domnění, že mu rychle otevřou a pustí 
ho dovnitř. Lidé, kteří na něj seshora z brány pohlédli, se ho ale 
otázali, odkud přichází a co chce. Odpověděl: „Jedl jsem a pil s Krá-
lem a Král vyučoval v našich ulicích.“ Pak se ho zeptali, kde má 
své potvrzení, aby mohli jít a ukázat ho Králi. Štrachal tedy pod 
košilí, ale nenašel nic. Oni pak řekli: „Ty žádné nemáš?“ Ten muž 
na to neřekl ani slovo. A tak to pověděli Králi, ten ale ani nesešel 
dolů, aby se na něj podíval, poručil však dvěma zářícím bytostem, 
které dovedly Kristiána a Doufajícího do města, aby šly ven, vzaly 
Neznalost, svázaly mu ruce a nohy a odnesly ho pryč. Ti ho pak vzali 
a odletěli s ním ke dveřím, které jsem viděl ve svahu hory a tam ho 
vstrčili. A já viděl, že cesta do pekla vede od samotných bran nebe 
právě tak jako z Města zkázy. A probudil jsem se a hle, byl to sen.

FINIS
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Závěr

Vylíčil jsem ti, čtenáři, teď svůj sen, 
   zkus tedy, zda může býti vyložen. 
   Vylož sobě či svým bližním jeho děj, 
   na výklady mylné si však pozor dej. 
   Tak bys místo dobra zlo jen způsobil, 
   chybným výkladem by sis jen uškodil. 
Střež se také toho, bys doslovně bral 
   vnější stránku snu, co se mi zdál. 
   Způsob můj psát v symbolech, podobenstvích, 
   ať též nikdy nevzbudí tvůj hněv či smích. 
   Ať se smějí děti, ať se vzteká bloud, 
   ty však se snaž význam slov mých 
rozlousknout. 
Závěs odhrň stranou, roušku mou dej pryč, 
   k metaforám mým pak jistě najdeš klíč. 
   Ten, kdo bude hledat, navíc nalezne 
   věci pro poctivou duši prospěšné. 
Najdeš-li zde škváru, směle pryč ji dej, 
   zlato ale neztrať, to si ponechej. 
   Co když moje zlato v hlíně skrývá se? 
   Kdo pro jádra nechá jabko na míse? 
   Když ti však vše marné bude připadat, 
   nový sen se mi zas jistě začne zdát.

KONEC
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Poutníkova cesta: křesťanská příručka, 
nebo literatura?

O Johna Bunyana a jeho dílo se v jeho rodné Anglii dnes zajímají 
dva okruhy lidí – křesťané z církví vzešlých z puritánských tradic 
a literární vědci –, každý z jiných důvodů. Zatímco pro evangelíky 
je Bunyan jedním z „církevních otců“, a k jeho dílu se tedy obracejí 
zejména kvůli teologickému obsahu, pro literární historiky a vědce 
představuje Bunyanovo dílo, a zejména první díl Poutníkovy cesty, 
pozoruhodný literární útvar. Výstižně, byť s trochou nadsázky, jej 
v předmluvě k poslednímu vydání z roku 1984 charakterizoval 
N. H. Keeble jako „poslední alegorii a první román, most mezi dvě-
ma světy – středověkem a moderní dobou.“
Tento dvojí zájem o Poutníkovu cestu lze sledovat i v minulosti, 

je ovšem nutno podotknout, že výrazný zájem literátů se dostavil 
až více než sto let po jejím prvním vydání, kdy Bunyanův nevy-
umělkovaný jazyk, přímočarý styl a sílu jeho obraznosti obdivují 
romantici Robert Southey, sir Walter Scott a S. T. Coleridge. Již 
předtím však Bunyanovo dílo v tichosti a nenápadně ovlivnilo rea-
listickými momenty v Poutníkově cestě obsaženými první autory 
románů, které lze už skutečně považovat za romány v moderním 
slova smyslu (např. D. Defoe).
Naproti tomu zájem, zjednodušeně řečeno teologický, knihu 

provázel od doby jejího prvního vydání roku 1678. Však také její 
autor, kazatel malé církve, která se separovala od oficiální anglikán-
ské církve v anglickém Bedfordu, neměl v úmyslu primárné napsat 
literární veledílo, ale zachránit duše svých bližních, tedy to, co dělal 
v rámci své kazatelské a pastorační činnosti od svého dramatického 
obrácení v 50. letech 17. století. Ve veršované Obraně své knihy také 
naznačuje, že Poutníkova cesta vznikla zcela spontánně a nečekaně 
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během psaní jiné náboženské knihy a že obrazy a podobenství mu 
přicházely jako „roje jisker“, aniž o ně vědomě usiloval. Výsledkem 
pak je kniha, která představuje na jedné straně „puritánsky“ do-
slovné lpění na Bibli (kromě biblických citátů přiznaných v margi-
náliích, by bylo možné doložit desítky citátů, které Bunyan ani ne-
přiznává), a na straně druhé její aktualizaci, aplikaci Bible na danou 
dobu a místo prostřednictvím neobyčejně silné imaginace autora 
a jeho smyslu pro realistické vystižení prostředí a postav, které je 
na svou dobu nebývalé. Kombinace těchto dvou aspektů pak byla 
jistě příčinou neobvyklé popularity Poutníkovy cesty u lidových 
vrstev v celém anglosaském světě přinejmenším do 19. století, na 
straně druhé pak od samého počátku (a z Bunyanovy Obrany víme, 
že již vlastně před samotným svým vydáním) vedla ke sporům.
Sám Bunyan byl překvapen tím, co mu vyšlo z pera. Poutníkova 

cesta se vymykala přísným nárokům kladeným tehdejšími puritány 
na náboženskou četbu. Postavy jeho knihy se až příliš podobaly 
Bunyanovým současníkům. Hovořily spolu bedfordským nářečím 
plným místních idiomů (k tomu psaným Bunyanovým dosti nestan-
dardním pravopisem). I krajina byla čtenáři až příliš povědomá – 
tu rozbahněné, tu kamenité, těžko schůdné polní cesty, živé ploty 
s dřevěnými schůdky vedoucími na pastviny podél cest. I hory si 
obyvatelé rovinatého Bedfordshiru mohli představovat podobně 
jako Bunyan – „rozlehlé prostranství poseté temnými horami“. A do 
tohoto obyčejného, důvěrně známého prostředí anglického ven-
kova se Bunyan odvážil zasadit příběh duchovního boje křesťana na 
cestě ke spáse, drsný jazyk pocestných smíchat s biblickými citáty 
a hlavně výplody své fantazie roubovat na vznešené a nedotknu-
telné pravdy evangelia. Není divu, že byl Bunyan svým dílem pře-
kvapen. Jemu, který v Milosti přehojné největšímu z hříšníků udělené 
líčí jako své velké hříchy to, že hrál v neděli na návsi fotbal anebo 
že ho bavilo zvonit na kostelní věži, musela být jeho vlastní kniha 
podezřelá. Dnes se to může zdát divné, vždyť jen málokterá kniha je 
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tak jednoznačně „nabitá“ křesťanstvím. U které knihy můžeme bez 
jakýchkoliv pochyb jasně poznat autorův názor? Vždyť skrývání 
toho, co si autor myslí, a přímo obava z jednoznačnosti jsou jevy 
pro moderní umění tak typické. V tomto ohledu Bunyan rozhodně 
moderní není. Díky této své nepochybné a hluboké zakořeněnosti 
ve víře a tomu, že jeho úmysly byly tak zřejmé, knihu nakonec, 
přes výhrady některých přátel, kterým dal Poutníkovu cestu číst, 
vydal (ovšem s důkladným vysvětlením svých pozic ve veršované 
Obraně).
Výhrady některých těchto Bunyanových současníků k Poutní

kově cestě se týkaly jeho nevyumělkovaného stylu, který někomu 
připadal být málo vznešený, a hovorového jazyka, kterým je kniha 
napsána. Prakticky se tyto výhrady do určité míry projevily různý-
mi zásahy tiskařů a vydavatelů do textu Poutníkovy cesty během 
mnoha a mnoha vydání, které po roce 1678 následovaly. (Jen do 
roku 1688, kdy Bunyan umírá, vyšla Poutníkova cesta jedenáctkrát, 
přičemž páté a deváté vydání vyšlo v nezměněné podobě dvakrát.) 
Tyto úpravy sice umrtvovaly Bunyanův styl, ale jazykovým opravá-
řům se to tak líbilo víc. Jak si představovali, že by kniha měla vy-
padat, dokládá výmluvně následující úvodní pasáž z pokračování 
Poutníkovy cesty, kterou sepsal kdosi bezvýznamný ještě předtím, 
než se Bunyan dostal k tomu, aby sám napsal vlastní druhý díl:

„Jaro bylo v plném rozpuku, louky pokrýval hebký travnatý koberec 
a země oděná do pestrého a přenádherného hávu se radovala a já
sala nad návratem svého skvoucího ženicha. Zdravý vzduch byl ještě 
lahodnější a příjemnější, neboť jej províval jemný jižní vánek prosycený 
osvěžující vůní bezpočtu květin a aromatických rostlin, nad kterými se 
nesl; a každý kvetoucí keř a květy posetý háj byl hojně obsypán ope
řenými zpěváčky, kteří v rozkošných harmoniích přesladce pěli chválu 
svému Stvořiteli a cvrlikali radostné pozdravy slavnostně vyšňořenému 
jaru. Jednoho dne jsem si vyšel na procházku do polí…“
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(Skutečnost, že jen za Bunyanova života došlo k tolika vydáním 
Poutníkovy cesty a že vycházela pokračování z pera jiných, ovšem 
dokládá i obrovskou popularitu této knihy.)
Množství vydání Poutníkovy cesty už za Bunyanova života působí 

nemalé komplikace všem, kdo se pídí po přesném, autorizovaném 
textu této knihy. V důsledku snah Bunyanův text opravit a vzhledem 
k nepořádnosti tiskařů, se prakticky ani jedno z jedenácti vydání, 
která vyšla za Bunyanova života, neshoduje absolutně přesně 
s druhým. Seriózní a vědecky podložené snahy o zjištění pokud 
možno co nejpřesnější verze Poutníkovy cesty byly podniknuty 
až ve 20. století. Výsledkem první takové snahy je kritické vydání 
J. B. Whareyho z roku 1928 (Clarendon Press, Oxford), v němž se 
za základní verzi Poutníkovy cesty považuje 3. vydání. Vydání, které 
připravil roku 1960 Roger Sharrock (Clarendon Press, Oxford), kte-
ré je vlastně revizí vydání od J. B. Whareyho, přejímá mnoho infor-
mací, poznámek a různočtení z tohoto kritického vydání, nicméně 
stanovuje jako „tu pravou“ verzi vydání první, přičemž do textu 
prvního vydání zařazuje pasáže dodané Bunyanem později, a to 
z vydání, kde se tyto pasáže objevují poprvé (těchto pasáží, které 
se v prvním vydání neobjevují, je poměrně hodně a patří k těm 
nejznámějším). O třetím vydání se Roger Sharrock vyjadřuje slovy: 
„Je to v podstatě diplomatická, uhlazená verze Poutníkovy cesty.“ 
(V tomto překladu jsem se nejvíce držel vydání prvního [kritické 
vydání Rogera Sharrocka], ale přihlížel jsem i k vydání J. B. Wha-
reyho.) Vzhledem k tomu, že k největším změnám textu došlo ve 
druhém a třetím vydání, považuje se však za jisté, že tato vydání 
byla Bunyanem revidována.
Jak vysvítá z Bunyanovy Obrany, kamenem úrazu pro některé 

Bunyanovy současníky byla zřejmě též „zábavnost“ Poutníkovy cesty. 
Dnešní čtenář ji v tomto díle bude možná hledat těžko, opět je ale 
nutno připomenout, že se jednalo o poslední středověkou alegorii a zá-
roveň první román. Jedním ze znaků románu, který je klasifikován jako 
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beletrie (anglicky „fiction“), je fiktivnost příběhu, postav atd. A tento 
znak, spolu s již výše zmíněnými prvky realistického popisu prostředí 
a postav, již Poutníkova cesta má. To v tu dobu nebylo obvyklé. Ještě 
dlouho po vydání Poutníkovy cesty se romanopisci „kryli“ tvrzením, 
že jejich smyšlené příběhy jsou ve skutečnosti autentické. Proto byla 
Poutníkova cesta podezřelá ze zábavnosti. Zábava byla u nově vzniklých 
nonkonformních církví tabu. Jak se v tehdejší době v prostředí, v němž 
se Bunyan pohyboval, pohlíželo na cokoliv, co mohlo byť jen vzdáleně 
připomínat zábavu, dokládá skutečnost, že Bunyan považoval za nutné 
vysvětlit v Obraně své stanovisko s takovou důkladností a v Obraně 
i v Závěru tolikrát varovat před směšnými výklady pasáží, které jako 
komické nebyly míněny. Jsou zde i záměrně komické pasáže, například 
Mluvkova řeč, řeč porotce Slepého nebo Vypočítavého příbuzenské 
vztahy. Těžko se však, i přes Bunyanovo varování, ubránit úsměvu 
v okamžicích, kdy je například líčen Vykladač (Pavel) pomocí obraz-
ných citátů vytržených doslovně z Písma jako matka rodící v bolestech 
své děti a kojící je mlékem, dokud nejsou připraveny jíst tuhou stravu, 
nebo když čte o výprasku, kterého se po vysvobození ze sítě Lichotníka 
dostane poutníkům od anděla.
Pro ilustraci postoje nově vzniklých puritánských církví k zábavě 

poslouží i následující anekdota uváděná Rogerem Sharrockem: 
Bunyanův známý, kazatel Hunt z Hitchinu, rovněž původně řeme-
slník, šel jednoho dne po tržišti, kde právě vystupovali kejklíři. Je-
den z nich na něj zavolal: „Koukněte se na nás, pane Hunt!“ Kazatel 
Hunt však otočil hlavu jinam a opáčil slovy žalmu: „Odvracej mé oči, 
ať nehledí na šalebnost.“
Není snad třeba zdůrazňovat, že na literárních kvalitách svého 

díla Bunyan příliš nelpěl, ačkoliv si jich byl do určité míry vědom, 
jak vyplývá z Obrany. Nemohl se ubránit síle své představivosti 
a používal jazyk, který mu byl vlastní, ale všechno, co při psaní 
zužitkoval (včetně ne příliš velkého navazování na literární tradi-
ce – znal důkladně Bibli a několik náboženských spisů minulosti, 
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z děl svých současníků znal pravděpodobně jen teologické spisy 
nejrůzněji orientovaných křesťanských autorů), mu sloužilo k ná-
boženskému povzbuzení svých bližních a naléhavost, s jakou se do 
této služby vrhal, je tím pravým motorem jeho literární činnosti. 
Vzpomeňme si, jak tvrdě působí odchod Kristiána z Města zkázy, 
kdy za sebou zanechává manželku a děti. Vzpomeňme na Forma-
listu s Pokrytcem, kteří hynou v temných horách, když chtějí obejít 
horu Překážku. Vzpomeňme na útrapy, které Kristián a Doufající 
zažijí na hradě Pochybností jenom proto, že si chtěli trochu od-
počinout a sešli z cesty. Vzpomeňme na mládence Neznalost, kte-
rého odnesou andělé do pekla přímo od nebeské brány. Řeklo by 
se: puritánská tvrdost. Není to ale pravda. Je to čistě biblické. Ani 
jedna z těchto věcí není Bunyanovým vynálezem, je to doslova a do 
písmene převzato z Bible společné všem křesťanům.
Bunyan žil v napjaté době. V mládí byl naverbován do Crom-

wellovy armády, zažil republiku, zažil restauraci království a proná-
sledování těch, kdo se odmítli vrátit do oficiální anglikánské církve, 
ho postihlo jako jednoho z prvních – byl zatčen, když kázal na ne-
oficiálním shromáždění věřících, a uvězněn na dvanáct let. V době 
jeho obrácení, v padesátých letech 17. století, zažívalo křesťanství 
velkou obrodu. Prostí lidé četli Bibli, ženy na ulicích nedrbaly své 
sousedky, ale bavily se o Duchu svatém a potřebě znovuzrození (jak 
líčí Bunyan v Milosti přehojné), lidé chodili po tržištích a citovali 
žalmy. Když po roce 1660 nastalo pronásledování nonkonformistů, 
muselo Bunyanovi a jeho souvěrcům připadat, že se vrátily časy 
prvních křesťanů. V drobném spisku Jak jsem byl zatčen a uvězněn 
(Relation of My Imprisonment) líčí Bunyan podrobně své zatčení 
a výslechy a není to nepodobné scénám Pavla před soudci ve Skut-
cích apoštolů. Naléhavost, s kterou je Poutníkova cesta psána, je 
tedy opravdová, prožitá a draze vykoupená.

TOMÁŠ MÍKA
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