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At' je zničí dostatek  
a přebytek

Můj milý Bezejmene,

po dlouhých přípravách budeš konečně vyslán 
do akce, abys jednak prokázal, co ses naučil, a  jed-
nak aby sis konečně vysloužil jméno! Nic mezi námi není 
zadarmo, včetně darování jména, a  ty si ho nyní konečně 
můžeš zasloužit  Gratuluji! Abys trochu poznal terén, popíšu 
ti nyní, o co půjde  Protože jsi chytrý hoch, popíšu ti to v tro-
chu širším kontextu  

S velikým znepokojením jsem přijal zprávu, že v Tredé-
cimu má vzniknout církev  Dlouho jsme tento cíp, o kterém 
se říkalo, že je zapomenut Bohem i lidmi, považovali za své 
výsostné království  Lidem, kteří zde bydlí, stačí k  životu 
jídlo, práce, zahrádka, spánek a jednou za rok nějaká dovo-
lená  Církev mají spojenou s  tím, co občas vidí v  televizi, 
pak s restitucemi a se skandály kněží, o kterých si přečtou na 
internetu  Takto nám to vyhovuje  Občas sice někteří zaje-
dou jednou za rok na půlnoční mši nebo se mladí nechají 
oddat v kostele, ale toho se bát nemusíme  Skvělé je, když 
tomu začnou říkat víra  Ani nevíš, jakou radost nám udělaly 
filmy od Zdeňka Trošky, které nádherně vykreslují přitroub-
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lého kněze, který se věnuje několika starým ženám  Stej-
nou radost máme, když si lidé v Česku dělají obraz o církvi 
z nejpřekládanější knihy v jejich jazyce – ze Švejka  Feldku-
rát Katz a jeho ovečky jsou přesně takovým obrazem kněze 
a církve, který chceme v lidech podporovat  Chceme a usi-
lovně pracujeme na tom, aby lidé vnímali církev jako zbyteč-
nou organizaci, která oslovuje pár „svíčkových bab“  Radost 
nám dělají i restituce a jejich dopad na vnímání církví  

Toto vše a  jistě i  další skvělé podněty utvářejí pohled 
lidí z Tredécima na církev  A přesně takto se na církev dívá 
i mnoho lidí v Česku  Tento obraz je třeba podporovat a tvým 
úkolem na příští měsíce je, abys tento obraz ještě usilovněji 
šířil mezi obyvateli Tredécima – především kvůli církvi, 
která zde vzniká  Pokud uspěješ a podaří-li se ti novou církev 
udusit hned v zárodku, převelíme tě za odměnu do nějakého 
většího města, a jak jsem ti psal, dostaneš jméno  Zatím ale 
musíš svoje kvality prokázat na tomto místě v nepříjemné 
situaci, která nastala  Zlobíme se, že jsi nechal situaci dojít 
tak daleko, ale dáváme ti šanci, abys svoji chybu napravil  

S církví jsme měli vždycky potíže  Od nesmírně politová-
níhodné a trapné události, které se říká letnice, se ji pokou-
šíme zničit, ale zatím se nám to nepovedlo  Přesto nevěříme, 
že ji, jak se píše v Knize, naše brány nepřemohou  Jednou ji 
definitivně zničíme, jen zatím nevíme kdy  

Jedním z paradoxů dějin je, že to často byla sama církev, 
která pracovala na svém zničení  Někdy to došlo tak daleko, 

že dokonce zakazovala lidem číst Knihu, jindy 
sama likvidovala svoje vedoucí, jindy k  naší 

neskonalé radosti sama církev zkreslovala a pokru-
covala učení Nepřítele  Tehdy jsme si mnuli ruce a říkali 

si, že církev páchá sebevraždu, ale z nějakého nám nezná-
mého důvodu to vždy přežila  Později tento fenomén zkou-
mal náš odbor pro zničení církve a došel k závěru, že o církvi 
přes všechna její selhání zřejmě stále platí, že je Nepřítelova 

nevěsta, Nepřítelova stavba, lid náležející Nepříteli, Nepříte-
lovo stádo, Nepřítelovo tělo… Vůbec nerozumíme tomu, jak 
o takové sebrance, jakou církev je, může náš Nepřítel něco 
takového říci nebo nechat napsat  

Jedním z důvodů, proč tyto a další přídomky v  souvis-
losti s  církví Nepřítel používá, je vlastnost, které nerozu-
míme, ale o  které Nepřítel často mluví – tou vlastností je 
láska  Naše ministerstvo již dlouho zkoumá podstatu této 
vlastnosti, ale výzkum se zatím nachází ve fázi procesu  My 
slovo láska nahrazujeme slovem slabost a takto si přeji, abys 
o věci uvažoval i ty  

Jak jsem psal, když církev vznikala, reagovali jsme velmi 
rychle a téměř okamžitě jsme nasadili nejlepší způsoby, aby-
chom ji zničili  Nástroji ke zničení církve se 
stali císařové, generálové, vojáci, celé armády 
špiclů a  donašečů  Tisíce těch, kdo se považovali 
za křesťany, byli likvidováni  Dodnes mnozí z  nás cítí 
nepopsatelnou radost při vzpomínkách na hořící pochodně 
z  lidských těl následovníků Nepřítele, na to, když jiní byli 
v  arénách předhazováni lvům nebo když jiní Nepřítele ze 
strachu zapírali  Smáli jsme se siláckým řečem o tom, že krev 
mučedníků je sémě nových křesťanů  Naopak jsme byli pře-
svědčeni, že krev mučedníků se stane krvavou řekou, ve které 
se křesťanství utopí  Jenže čas šel a nic se nedělo  Nepřítelovi 
následovníci navzdory všemu, co pro ně náš pekelný odbor 
připravil, nejen přežívali, ale dokonce se rozrůstali  

Lámali jsme si s  tím hlavu, až nakonec náš Otec Ďábel 
přišel s myšlenkou, která mohla vyjít jen a pouze z jeho geni-
ální hlavy  Vzpomněl si, jak před mnoha a mnoha lety byl 
na audienci u Nepřítele a mluvil s ním o člověku jménem 
Jób  Jób byl člověk oddaný Nepříteli a Nepřítel byl na tohoto 
chlapíka svým způsobem i hrdý  Tehdy náš Otec Nepříteli 
řekl vpravdě geniální myšlenku  Důvodem, proč ti nejen 
Jób, ale i mnozí další tvoji následovníci věří, je, že se mají 
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dobře  Ve skutečnosti je víra v  tebe jen obchod se štěstím  
Kdybys sáhl na Jóbův majetek, zdraví a rodinu, poznal bys, 
že důvodem jeho oddanosti jsou jen a pouze osobní výhody  
Pokud jim něco sebereš, lidé včetně Jóba ti přestanou věřit  
Přesně to jsme dělali s prvními křesťany 

Myšlenka to byla skvělá, jenže si Jób navzdory všem 
našim výpočtům oddanost k Nepříteli zachoval  Prý nepo-
slechl ani výzvu své ženy, aby Nepřítele proklel  Tehdy nám 
to sice nevyšlo, ale díky našemu Otci jsme si z příběhu Jóba 
zapamatovali důležitou myšlenku  Když se lidé mají špatně, 
jejich víra se někdy ještě prohloubí  Někdy je těžší následovat 
Nepřítele nikoli v nedostatku – to Jób zvládl, ale v dostatku  
To sice Jób zvládl také, ale většina jiných po něm i před ním 
nikoli  A  proto náš odbor pro zničení církve přišel v  boji 
s církví na jinou taktiku  Postupně zastavil kruté pronásle-
dování následovníků Nepřítele a  místo potupy a  trápení 
jim dal bohatství a moc  Z chudé a pronásledované církve 
se postupně stala jedna z nejmocnějších institucí na světě  
Jenže oproti Jóbovi, který svoje bohatství ustál, církev bohat-
ství a postupně narůstající moc, přesně jak jsme předpoklá-
dali, neustála a stále více se k naší radosti začala vzdalovat 
učení Nepřítele  

Slabost nahradila moc, chudobu nahradilo bohatství 
a  ponížení nahradila sláva  Uctívání Nepřítele a  jeho syna 
Ježíše bylo nahrazováno uctíváním různých míst, soch, 
obrazů a  posvátných věcí  Čím byla církev okázalejší, tím 

více jsme se radovali z  toho, jak se od učení 
Nepřítele vzdaluje  Stále se sice vyskytovaly 

určité skupiny, které na to, co popisuji, ukazovaly, 
ale ty neměly rozhodující vliv a nakonec je likvidovala 

sama církev  Tehdy jsme si mysleli, že církev definitivně 
spěje ke svému konci  Jenže Nepřítel to z důvodů, které jsem 
naznačil a  které zřejmě souvisejí s  jeho slabostí k  církvi, 
nedopustil 

Asi se, ptáš jak to, co ti tak dlouze vysvětluji, souvisí 
s místem a církví, kde působíš  Víc než si myslíš  Jestli jsi 
pozorně poslouchal, pak církev nezničilo pronásledování 
a nedostatek, ale naopak dostatek a přebytek  Zničil ji ráj 
na zemi  Během staletí jsme vypozorovali, že čím více si 
lidé vytvoří pozemský ráj, tím více budou zapomínat na 
ráj, se kterým operuje Nepřítel  A  s  touto myšlenkou se 
s tebou dnes loučím  Bedlivě přemýšlej nad vším, co jsem 
ti říkal  V ničení nově vznikající církve v Tredécimu se ti to 
bude hodit  

Tvůj strýc  
Maluglor


