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Slovo kazatele 
Vytrvalost

Proto i my, obklopeni ta-
kovým  zástupem  svěd-
ků, odhoďme všecku pří-
těž i hřích, který se nás
tak  snadno  přichytí,  a
vytrvejme v běhu, jak je
nám  uloženo, s  pohle-
dem upřeným na Ježíše,
který  vede naši  víru  od

počátku až do cíle. Místo radosti, která se
mu nabízela,  podstoupil  kříž,  nedbaje na
potupu; proto usedl po pravici Božího trů-
nu. Myslete  na  to,  co  všecko  on  musel
snést od hříšníků,  abyste neochabovali  a
neklesali  na duchu. Ještě jste v zápase s
hříchem nemuseli prolít svou krev. 

Židům 12:1-4

Milí bratři a setry,

máme před sebou, dá-li Pán, poslední mě-
síc před prázdninami. Chtěl bych povzbudit
studenty k vytrvalosti – je toho teď hodně,
co  musíte  zvládnout:  písemky,  seminární
práce,  uzavírání  klasifikace,  přijímací
zkoušky  na  vysokou,  vysokoškoláci  mají
zkouškové období. Stojí to hodně práce a
úsilí nevzdat to před koncem, ale vytrvale

se učit a připravovat do konce. Stojí to ale
za  to.  Můžete  všechny  starosti  přinášet
Bohu.

Chtěl  bych  povzbudit  i  všechny  ostatní.
Život  s Pánem  Ježíšem  je  běh,  zápas.
Máme  vytrvat,  nevzdat  to  –  i  přes
problémy v rodině, práci, i přes vzájemná
nedorozumění, zklamání, i když neprožívá-
me žádnou velkou radost…

Stojí to totiž za to. Před námi je nádherný
cíl  v životě  v Boží  přítomnosti,  v životě,
který trvá na věky.

Máme běžet s pohledem upřeným na Ježí-
še. Nemáme Ho ztratit ze zřetele, ale upí-
nat se na Něj – všechnu starost složit na
Něj,  vidět  Jeho.  Pavel  nás  povzbuzuje
k tomu, abychom přemýšleli o Pánu Ježíši:
když budeme vidět, čím vším musel projít
On, co všechno musel snést, aby nás za-
chránil,  protože nás miluje,  pomůže nám
to ve vytrvalosti v životě pro Něj.

Vytrvejme tedy – odhoďme všechnu přítěž
hříchu. Vytrvejme s pohledem upřeným na
Ježíše.  On vede naši  víru  od začátku  do
konce.

David Sláma

Mistr Jan Hus – 600 let od upálení
Za  měsíc  si  připomeneme  600  let  od

upálení  Mistra  Jana  Husa.  Chceme  si

připomenout  v  několika  pokračováních

jeho  reformní  úsilí,  ze  kterého  jsme

později vzešli i my baptisté.  

Jan Hus 
Naše obrození a naše reformace

Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě,
miluj  pravdu,  prav  pravdu,  drž  pravdu,
braň pravdy až do smrti. 

Jan Hus
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I 

1. Obrodní úsilí je totožné s úsilím refor-
mačním. Česká idea, idea náboženská

Naše národní obrození, o něž už sto let usilu-
jeme vědoměji, hned ve svých počátcích bylo
duchovním bojem proti tlaku protireformační-
mu,  bylo  pokračováním  úsilí  a  idejí  re-
formních,  za  něž  Hus  podstoupil  smrt  mu-
čednickou. 

Obrozením podle románského slova renaisan-
ce  rozumíme  zahájení  nové  doby  v  témž
smysle,  v  jakém  dotčeného  cizího  slova
dávno se užívá o nové době, která se ve vědě
a umění postavila proti středověkému názoru
světovému  vypracovanému  katolicismem.  V
oboru  náboženském  a  církevním  užívá  se
slova  reforma,  reformace.  Všem  těmto  a
podobným pojmům (instauratio např. u Baco-
na) rozumíme tak, že zanechání středověké-
ho názoru na svět a odpovídající mu správy
životní  a  společenské,  zanechání  víceméně
důsledné a  radikální,  pokládáme za pokrok,
vývoj a rozvoj ve smyslu slova zdokonalení,
napravení, opravení. Tento pojem, jak i slovo,
je nový, moderní. 

Naše  renesance,  naše  obrození  (znovuzro-
zení,  probuzení,  vzkříšení atd.) čelilo  témuž
středověkému názoru; a čelilo mu podruhé,
protože historickým během náš prvý obrodní
pokus  reformační  byl  zadržen,  staven  sou-
stavným  úsilím  protireformačním,  protiob-
rodním. Docela přirozeně tedy naše obnovené
obrozování připínalo se historicky na naši re-
formaci, je to po pokuse prvém pokus druhý. 

Že naše obrození je pokus pokračovat v díle
Husově, vidíme z těch našich hlavních budite-
lů  a  jejich  úsilí:  Dobrovský,  Kollár,  Šafařík,
Palacký, Havlíček, Aug. Smetana pokračují na
dráze nastoupené Husem. 

Naši  nejstarší  buditelé  byli  duchovními
(Dobrovský, Kollár), a všimněte si: svorně v
témž  duchu  proti  mrtvotě  protireformační
pracují  pro  národ  duchovní  katolický  a
evangelický.  Mezi  prvými  buditeli  je  četná
řada kněží všichni usilují o duchovní pokrok a
svobodu  proti  tlaku  protireformačnímu.  Vy-
loženo  již  v  České  otázce,  proč  právě
duchovní byli prvními buditeli. 

Potomkové bratří, nástupců Husových i podle
vyznání (Kollár, Šafařík, Palacký), vypracovali
nám prvý národní program obrodní. Zejména

Palacký, otec národa, prvý vyložil nám smysl
naší historie a reformace, představil nám vr-
chol světových a úhelní ideu českých dějin:
náboženský ideál bratrský ideál ten prohlásil
zároveň za ideál svůj a českého usilování ná-
rodního, usilování obrodního. 

Havlíček k tomuto, smím-li tak říci, obrodní-
mu evangeliu napsal epištoly (kutnohorské),
Smetana zabíhá již v budoucí vývoj porefor-
mační  od  Dobrovského  až  k  Palackému,
Havlíčkovi a Smetanovi pořád je nepřetržité,
vědomější usilování navázat na duchovní dě-
dictví otců reformátorů a pokračovat v duchu
jejich. 

Nejen osoby buditelů,  jejich  stav a vyznání
zjevují je historicky jako pokračovatele refor-
mátorů, nýbrž hlavně učení víže je a nás k
těmto našim předkům: ideál humanitní,  zá-
kladní  a  stěžejná idea,  vedoucí  všecko úsilí
buditelské a obrodní, je idea naší reformace:
humanita je jen jiné slovo pro bratrství a na
této myšlence zejména Palacký budoval náš
program národní. 

2. Národ Husův — ale obživení  protire-
formačního a protiobrodného úsilí

Jsme  národ  Husův  a  rádi  se  tak  zoveme
avšak jsme tím národem Husovým doopravdy
a ve skutečnosti? 

Nejsme. Ještě nejsme. 

V našem národním usilování je veliký nedo-
statek  vnitřního  života,  života  duchovního;
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vědomí toho, že náš obrodní program má být
pokračováním tradicí reformačních, je slabé.
Jsou  to  zajisté  podivné  symptomy,  že  nad
Palackého výklad české reformace téměř nic
se v naší historické vědě nepokročilo, nemá-
me posud dějin našeho vývoje církevního, ani
dějin  protireformace,  že  nevydány ve  vlasti
Husově Husovy spisy, že vůbec cizina o život-
ním díle  Husově pracuje;  jak se také vleče
jednání o Husův pomník to všecko na národ
Husův vrhá světlo podivné! 

Naše posavadní větší strany obě, strana sta-
ročeská i mladočeská, docela zjevně a bezdů-
vodně  odklonily  se  od  kulturního  programu
Palackého  a  od  programu  obrodního  a  re-
formního. Stranu staročeskou přímo již vede
protiobrodní klerikalismus a ve straně mlado-
české sám Sladkovský tohoto programu čes-
kého se vzdal, přejav pravoslaví z úmyslů po-
litických. Ti, kdo hlásají ideu tzv. cyrilometo-
dějskou, pokračují na této dráze protiobrodní,
nečeské. 

Na jedné straně jednání a skutečný program
docela jiný, na druhé straně nepravdivé ho-
rování podle slov programu jiného a docela
opačného: dvojakost, rozdvojenost, neoprav-
dovost myšlení a konání: kde je tedy pravda?
V  tom,  co  skutečně  děláme,  nebo  v  tom,
čeho se dovoláváme a čím před světem se
honosíme? Mají snad pravdu ti, kdo Husovo
dílo vědomě zavrhují? Jisto je, že protirefor-
mační  úsilí  klerikální,  úsilím  obrodním  sta-
vené,  v  posledních  letech  velmi  obživlo  a
právě  v  našich  časích  soustavně  se  or-
ganizuje. Duchovenstvo katolické, jež v starší
době obrodní  bylo  rozhodně pokrokové a  v
pojímání naší historie zajedno s Dobrovským,
Kollárem a Palackým, duchovenstvo, jež také
ctilo Husa, jak to ještě vidíme na Třebízském,
duchovenstvo  to  již  na  nepatrné  výjimky
pokračuje teď stále zjevněji v duchu protire-
formačním. Po obrození v duchu reformním a
proti němu organizuje se teď, již i politicky,
obrození ducha protireformního. 

Kdo  jen  zdaleka  stopuje  náš  literární  a
duchovní život vůbec, musil to poznat; musil
však  poznat  zároveň,  že  tomuto  protire-
formnímu  a  protiobrodnímu  úsilí  zejména
mladočešství, v principu svobodomyslné, čelí
jen mdle: co to znamená? 

To  je  vážný  problém  časový,  to  je  vážný
problém  národní.  O  něm  chtěl  bych  dnes

promluvit.* Nebudu hledat slov, abych vylíčil
události,  které se právě v dnešní den (byla
také sobota) před tisíciletím staly v Kostnici
nebudu  líčit  hranice,  na  které  za  pravdu
dokonal  jeden  z  nejlepších  synů  národa...
žijeme v přítomnosti,  žijme ji  plně,  a proto
uvažujme,  co  kostnická  hranice  znamená
nám dnes, neboť hranice ta není ještě roz-
metána... 

3. Liberalismus také dusí ideje obrodní.
Francouzská revoluce  a  česká reforma-
ce: humanita česká, bratrská a humanis-
mus liberální

Kostnickou hranicí živí a obživuje lhostejnost
k posledním pravdám životním, lhostejnost k
posledním cílům člověka. 

Tíží nás indiferentismus. 

Náš obrodní program zeslabuje liberalismus,
buditelské úsilí o osvětu a vzdělání přestává
namnoze  na  víceméně  eklektickém  na-
podobování  rozmanitých  evropských  vzorů,
není  však  vědomým,  soustavným  a  or-
ganickým pokračováním v ideách obrodních a
reformačních.  Ideje  ty  máme na  papíře  ve
skutečnosti jimi se neřídíme. 

Liberalismus je podstatou filozofický raciona-
lismus popírající  velmi často a jednostranně
náboženský a etický smysl životní a kulturní,
sociálně  je  filozofií  aristokraticko-plutokra-
tickou. Liberalismus ustavil se v 18. věku zej-
ména ve Francii a provedl velikou revoluci a
revoluce menší, obzvláště také r. 1848; reak-
ce nebyly s to zmoci ho: samy byly v jádru
liberální,  usilujíce  pouze o návrat  k  starším
politickým  řádům  z  důvodů  vnější
prospěšnosti.  Proto  ve  skutečnosti  liberalis-
mus sílily. Přijal se liberální a revoluční kon-
stitucionalismus politický jeho filozofický zá-
klad se tím přijal také nebo alespoň se trpěl.
Tak se stal liberalismus běžnou filozofií naše-
ho  věku  zejména  žurnalistika,  sloužící  libe-
rálnímu  konstitucionalismu,  byla  a  je  libe-
rální.  Liberalismus  je  veliká  smlouva  doby,
udržet společnost jaks taks na porouchaných
základech revolučních,  tu  i  tam na její  bu-
dově něco opravit, někdy snad dotknout se i
toho onoho základního pilíře,  ale pouze do-
tknout; jen žádnou důkladnou revizi a refor-
mu toť heslo všeho liberalismu. 

Tento liberalismus je svým původem v nesou-
hlase se základní ideou našeho obrození, totiž
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s  ideou  humanitní,  pokud  tato  u  nás  se
prýštila  z  našeho  bratrství.  Naše  bratrství
bylo  právě  jiné  nežli  bratrství  francouzské
revoluce. Naše bratrství založeno bylo na citu
a  ideji  náboženské,  bratrství  revoluční  bylo
negací náboženského citu, mělo zřídlo v úsilí
politickém. Dovedu ocenit dobré služby, které
liberalismus pro člověčenstvo a pro národ náš
vykonal, ale přece ho nepřijímám cele a zej-
ména ho nepřijímám v té formě, v jaké vy-
stupuje po r. 1848. 

Většina lidí nebude se snad ohlížet po těchto
domněle jemných rozdílech; avšak to nejsou
pouze rozdíly pojmové, jsou to zároveň rozdí-
ly životní a národní. Náš národní, český ideál
humanitní není totožný s humanismem revo-
lučním;* z nepoznání toho rozdílu prýští naše
neschopnost správně navázat na vlastní mi-
nulost a pokračovat v duchu opravdu českém.

Humanitní  ideál  český  má  svůj  historický  i
věcný základ v naší reformaci, nikoli ve fran-
couzské revoluci; humanismus liberální  není
totožný  s  humanitou  naší  reformace.  Kdo
myslit a cítit chce česky, tohoto rozdílu musí
si být vědom. 

Jak jsem ukazoval v České otázce a jak to
hned zde shrnu, vnikl  do našeho národního
programu obrodního tento cizí liberalismus a
porušoval  ideje obrodní,  které  naši  buditelé
čerpali  z  naší  reformace; tím vznikl  osudný
rozpor v základních ideách našeho národního
programu. 

Liberalismus  tento  ihned  neblaze  působil
mravně i  sociálně.  Na  jedné straně budil  a
křísil  se  národ  ideály  reformačními,  které
přes všecko úsilí protireformační nebyly doce-
la zapomenuty, zároveň však na straně druhé
podávaly se mu,  nepřipravenému, cizí  ideje
těm jeho ideám namnoze protivné. Tím udr-
žovala  se  v  národě,  jenž  tlaku  protirefor-
mačnímu se poddal dosti neupřímně, polovi-
čatost  a necharakternost.  Liberalismus pod-
poroval  dílo  násilné  protireformace.  Úpadek
náš byl přece v prvé řadě a hlavně úpadek
mravní,  obrodit  se  musíme  především
mravně a právě pro tento úkol liberalismus je
neschopen. Tak jak politicky pokračoval v díle
protireformačním,  vnucuje  nám  násilně  cizí
jazyk, tak poškozoval nás vniterně: spokojuje
se filozofickou negací a mravním a sociálním
příštipkářstvím. 

4. Podstata české reformace

Aby tyto rozdíly a ovšem základní pojmy na-
šeho úsilí reformačního a obrodního náležitě
vynikly, ve vší stručnosti si obsah jejich před-
stavme a srovnejme. 

Do  očí  bije  dnes  neschopnost  světoběhlého
liberalismu  uznat  především  ráz  naší  refor-
mace náboženský a pochopovat tudíž všecku
tu plnost, kterou náboženská reforma přímo
a  nepřímo  obsahuje.  Liberalismus  pokládá
právě otázku náboženskou za definitivně roz-
řešenu ve smysle svém, avšak mýlí se, nega-
ce není rozřešením. Nyní ovšem proti tomuto
omylu liberální filozofie vzniká odpor i v kru-
zích ne právě hluboko myslících, a váha ná-
boženského  problému  se  opět  uznává.  Je
možno,  že  i  náš  liberalismus  těmito  cizími
vzory vrátí se k našemu českému problému
tak eklekticky, jak se od něho eklekticky od-
vrátil, úkolem českého člověka myslícího jest
neztratit z mysli a srdce základního rázu naší
české  reformace,  neztratit  jejího  podkladu
náboženského,  a  tím také postihnout  pravý
základ našeho národního programu obrodní-
ho. Husova reforma právě proto, že byla ná-
boženská, měla tak hluboký a veliký dosah a
takový  vliv;  myšlenka  Husova  koneckonců
proto  zvítězila,  třeba  zpočátku  všichni  byli
proti ní, všichni proti jednomu. 

Protože  reformace  byla  náboženská,  nebyla
ve  svém  rozvoji  proti  filozofii  a  vědě:  ná-
boženství a věda, pravé náboženství a pravá
věda a filozofie se nevylučují. 

Reformace  přece  započala  se  univerzitou
alespoň univerzitou byla vedena. Hus sám z
Wiclifa čerpal napřed přípravu filozofickou. S
mistrem  šel  lid,  mezi  filozofií,  vědou,  vy-
sokým učením, mezi inteligencí a lidem rozdí-
lů nebylo. Po Husovi obzvláště bratří, dbajíce
reformy  náboženské,  usilovali  zároveň  o
vzdělání:  Komenský  stal  se  přímo  učitelem
celého světa. 

Jako Hus a Komenský tak i naši buditelé nás
křísili  vědomostmi  a  usilovali  o  vzdělání.
Dobrovský  zakládá  slavistiku,  a  budí  nás
dokonce  jazyky  cizími,  latinským  a  ně-
meckým; Kollár v teorii zakládá svůj národní
program na filozofii dějin, po Kollárovi a jako
on všichni (Šafařík, Palacký, Havlíček) dovo-
lávají  se  Herdera,  Kanta,  Bolzana,  pozdější
Hegela atd. vzdělanost našim obrodičům jako
reformátorům  byla  i  cílem  i  hlavním
prostředkem  nápravním.  Neníť  probuzení,
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není nápravy bez vzdělanosti a pokroku, není
nápravy  mravní  bez  ustavičné  práce
osvětové.  Všecek  pokrok vzdělanosti  sloužit
musí  opravě  mravů  a  života.  Hus  stál  o
obrození  mravů  a  všeho  života  vůbec.
Reformace  měla  cíl  etický.  Za  tímto  cílem
Husovi následníci, bratří, směřovali, a tolikéž
humanitní  ideál  obrodní  měl  vedle  dosahu
osvícenského  svůj  obsah  a  cíl  mravní  a
náboženský. 

Právě obrodní úsilí etické je význačným cha-
rakterem  naší  reformace.  Naše  reformace
byla obrozováním správy a praxe životní. Hus
byl  především  reformátorem,  nikoli  boho-
slovem.  A  právem:  konečný  cíl  člověka  a
smysl život je etický. 

Tím  není  řečeno,  že  postrádala  reformace
směru  teoretického:  reformy  mravů  bez
nových myšlenek není. Hus sám, třeba jako
bohoslov, nevynikal jako jeho učitel Wiclif, byl
činný i vědecky, a po něm bratří vynikali jako
učenci a vzdělanci ovšem ani oni školu svou
neoddělovali od života. 

Reformace  každého  jednotlivce  nebyla  by
bývala možná bez svobody společenské, tedy
církevní a politické. Proto Hus postavil se pro-
ti  autoritě  církevní a papežské, která tehdy
ještě,  ačkoli  již  padala,  byla  všemocná.
Svoboda svědomí,  svoboda náboženství  při-
rozeně a důsledně vedla k osvobození od pří-
liš vnější a mechanické autority církevní. Re-
formace osob vedla k reformě společenského
řádu  jen  reforma  osob  vůbec  je  reformací.
Proto  učení  o  církvi  Hus  věnoval  svůj  spis
nejobšírnější a nejučenější. Hlavní jeho myš-
lenka je:  církev jest  obec vyvolených,  tedy
křesťanů ne dle jména, ale skutečných. Od-

sud logický důsledek, že jen pravý křesťan je
pravým knězem a papežem autorita církevní,
hierarchie,  podřízena  takto  autoritě  vnitřní,
mravnosti a zbožnosti. Tím Hus zároveň prak-
ticky čelil rozháranosti a nejistotě své doby, v
níž  papež,  dokonce  papežů  více  zápolilo  o
nejvyšší autoritu církevní s hierarchií a konci-
lem. 

Svoboda svědomí nebyla Husovi pojem nega-
tivní, nevzpíral se pouze autoritě, nýbrž úsilí
jeho o svobodu mělo obsah živý, plný, pozit-
ivní. Touto pozitivností vyznamenávali se také
bratří,  a  ani  naši  buditelé  nespokojovali  se
negací. 

Jestliže Hus stál o to, aby se autorita církevní
podřídila  autoritě  svědomí,  tím samým téže
autoritě podřídil autoritu státní, politickou. To
z tehdejšího poměru státu a církve vyplývalo
samo sebou. 

Tomu zdálo by se odporovat, že Hus, zejména
také ve svých spisech českých, velmi často
podřizuje  kněze  pánům,  domlouvaje  těmto
stále a důtklivě, aby se všemožně opírali teh-
dejší kněžské nemravnosti.  Avšak to není v
odporu s  jeho učením o církvi,  naopak po-
tvrzuje je. Jakmile totiž viditelná organizace
církevní, ba sama hodnost kněžská, podříze-
na je autoritě svědomí,  organizace politická
vede  všecku  vnější  správu  společenskou.
Této  správě  pak  podřízeno  je  i  kněžstvo  a
vnější jeho organizace, církev; církev pravá,
církev  neviditelná  vnější  autoritě  světské
podřízena není a být nemůže, svědomí žádné
vnější autoritě nepodléhá a podléhat nemůže.

Hus tímto svým učením o státě má již názor
novější a modernější. Není to však názor poz-
dějšího  osvíceného  absolutismu,  jejž  přijal
nynější  liberalismus;  Hus  vzpíraje  se
všemohoucnosti  církve,  neuznával  ani
všemohoucnosti státu. Jeho odpůrcové dobře
to vyciťovali, žalujíce na něho před koncilem,
že  jeho  učení  čelí  monarchii  ve skutečnosti
čelilo absolutismu. 

Bratří ještě určitěji a docela uvědoměle stát
podřizovali  autoritě  zbožného svědomí.  Naši
křisitelé  celý  náš  národní  program zakládali
na stěžejné ideji humanitní, podřizujíce poli-
tický program všekulturnímu úsilí obrodnímu.

Husova reforma měla konečně přirozený dů-
sledek národnostní. Tím, že osvobodil indivi-
duální svědomí, že uvolnil člověka od vnější
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autority  církevní  a  státní,  usiluje  zároveň o
vzdělání a mravnost, přirozený jazyk stal se
tím osvětovým prostředkem, kterým v době
starší byla latina. 

V  běžném nyní  smysle  Hus  ovšem národní
nebyl.  Více  miluju  dobrého  Němce  nežli
špatného Čecha, napsal a právě tak říkal: ne-
přátelé nejhorší jsou domácí nepřátelé . Mínil
tím  nepřátele  díla  svého.  Přesto,  ba  právě
proto, že reformace neměla cíle národnostní-
ho, prospěla jazyku a národnímu uvědomě-
ní.* Jazyk prospívá, když lidé mohutně cítí a
myslí,  jazyk  rozohňuje  a  šlechtí  ten,  kdo
svým bratřím, kdo světu má co říci.  A naši
reformátoři  měli  pro  svůj  lid,  měli  pro svět
zprávy nové a důležité. Proto bratří vzděláva-
jíce národ, vzdělávali  také jazyk.  Bible kra-
lická  je  dílo  skutečně  národní,  není  pouhý
překlad,  který  by pořídit  mohl  každý učený
profesor, ale je to Písmo od Čechů procítěné,
promyšlené, a proto je evangeliem českým. 

Takto Husova reforma jeho následníků sama
od  sebe  vedla  k  organizaci  církve  české,
církve  národní,  bohoslužebný  jazyk  nemohl
být nežli český. Tu nepůsobily žádné reminis-
cence  slovanské  církve  cyrilometodějské,
uměle  konstruované  od  těch  historiků  a
politiků, kteří nedovedou pochopit podstatu a
národnostní vliv reformace náboženské: pů-
sobilo živé přesvědčení mravní a náboženské,
a to samo sebou učiněno jest živým slovem
českým. 

Komenský celou svou pedagogiku založil  na
tomto principu reformačním, žádaje, aby se
ve  školách  napřed  dávaly  věci,  pak  teprve
slova a aby se slova nedávala bez věcí, poj-
mů. 

Nejinak  naši  buditelé  filozofický  důvod  pro
právo národnosti  hledali  v  humanitě ...vždy
voláš-li  Slavjan:  nechť  se  ti  ozve  člověk!
Slovo může býti učiněno tělem a bude pře-
bývati  mezi  námi,  jestliže  je  zároveň  myš-
lenkou; pak slovo to ostříhati budeme v čisto-
tě a ryzosti, jak učinil Hus, když po pánech
právě tak žádal, aby se postavili proti znešva-
řování  české  řeči,  jak  po  nich  žádal,  aby
stavili kněžskou pýchu a nemravnost. 

I bylo tedy úsilí Husovo úsilím o mravní a ná-
boženské  obrození,  bylo  úsilím  o  člověka
nového. K témuž cíli směřovalo a směřovati
má  i  naše  obrození,  jsouc  pokusem pokra-

čovat v úsilí reformace; reformace byla obro-
zením, obrození býti má reformací: reformace
byla  naším  pokusem  o  obrození  prvým,
novější úsilí obrodní je pokusem druhým. 

Stěžejnou  a  výslední  ideou  reformace  bylo
důsledně: bratrství. Má-li vývoj náboženský,
mravní a filozofický nezůstat planým, běží-li
lidem o reformaci skutečně, pak koneckonců
musí Kristovo Miluj bližního svého jako sebe
samého , státi se sociálním skutkem. A tím
skutkem může  býti  pouze  obnovení  našeho
bratrství všecko ostatní je vyhýbání, výmluva
a zastírání panovačnosti duchovní a světské.
To pociťovali naši buditelé, zejména Palacký,
když všecko své úsilí obrodní zakládali na hu-
manitě. 

5. Vznik české protireformace

Jestliže úsilí reformační bylo tak oprávněno a
jestliže ideje jeho sloužily nám při našem ná-
rodním obrození  v  době  nové  odkud  odpor
proti  naší  reformě,  odkud  úsilí  protirefor-
mační? A odkud v době nové odpor proti na-
šim buditelům a ideám obrodním? 

Reformační úsilí přirozeně vyvolalo hnutí pro-
tireformační. Nové myšlenky, myšlenky sebe
správnější  a  oprávněnější  překonat  musejí
myšlenky  staré  a  zastaralé  myslit  a  na-
pravovat znamená bojovat pro pravdu, zna-
mená  překonat  překážky,  které  se  pravdě
stavějí v cestu. 

Bojovat pro pravdu znamená pro pravdu pra-
covat,  pracovat  duchem,  pracovat  pravdou.
Protože však proti sobě nestojí pravda a ne-
pravda,  ale  lidé  pravdy  hledající,  často  a
často pravdy neslyšíme, neučíme se jí a ne-
milujeme, ale potlačujeme toho, kdo pravdu
drží.  I  to  se  stává,  že  v  nedočkavosti  a
netrpělivosti  pravdě  dopomoci  chceme  ne-
pravdou, neučíme pravdě, ale ve jménu prav-
dy činíme násilí. 

Tak stalo se též u nás. 

Odpůrcové  Husovi  užili  násilí,  násilí  jejich
zplodilo  násilí  vyznavačů  Husových.  Nebylo
by  spravedlivé  toho  neuznávat,  nebylo  by
prospěšné toho nepoznat. 

A  právě  tak  v  době  nynějšího  obrození  lze
očekávat  mezi  námi  antagonismus  z  týchž
příčin. 

Pokračování příště
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Nedělní besídka 
V neděli 3. května jsme na besídce neměli
ani Sáru ani Elišku. Sára byla v Rumunsku
na Svaté Heleně a Eliška v Praze na Konfe-
renci  sester,  kde měla i  koncert  s  naším
pěveckým sborem.

Obě nám moc chyběly, vzpomínali jsme na
ně a modlili jsme se za ně, aby se jim vše
dařilo a aby se nám zase vrátily.

Byla to také příležitost, aby si děti vyzkou-
šely  jejich  službu  a  posloužily  si  samy.
Úvodní  přivítání  a modlitbu měla Anetka.
Práci s deníčky a úvod k modlitební chvilce
měla  Danielka.  Sbírku  organizoval  Luká-
šek, který pod dohledem Bohunky sbírku i
pečlivě zapsal do Pokladní knihy. 

Danielka,  Anetka  a  Miška  pak  postupně
vedly nacvičování zpěvu na Svátek mami-
nek, každá jednu písničku.

Všem  to  šlo  moc  pěkně  a  dobře  se
osvědčili.  Máme  v  besídce  šikovné  děti,
které  za  pár  let  budou moci  sloužit  tak,
jako Eliška a Sára.

Děti  také  přinesly  na  besídku  papírové
košíčky,  které  doma  samy  vystříhaly  a

slepili. Košíčky byly pro malé dárečky pro
maminky po programu Broučci maminkám
na Svátek maminek.

Košíčků  bylo  osmdesát,  a  tak  je  dostala
každá maminka a babička, která přišla.

Maminky dostaly od dětí ke Svátku mami-
nek papírové košíčky a  v nich bylo malé
překvapení  -  zdobené  perníkové  srdíčko.
Srdíčka  maminkám  upekla  sestra  Libuše
Hrůzová, které překrásně ozdobila. Celkem
napekla kolem sta srdíček a zdobení jí dalo
velkou práci.

Deset  srdíček si  děti  nazdobily  pro  svoje
maminky  samy.  Ostatní,  které  zdobila
Libuška pak rozdaly ostatním maminkám a
babičkám.

Organizaci přípravy dárečků a zdobení sr-
díček měla na starosti sestra Bětuška, kte-
rá celou akci spolu se sestrami Bohunkou a
Libuškou zvládla na na výbornou.
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Děkujeme moc sestře Libušce za upečení a
nazdobení  perníkových srdíček  a  sestrám
Bětušce  a  Bohunce  za  vzornou  přípravu
dárečků

Sestry Nikola, Zuzka a Adélka z malé be-
sídky  připravily  dětem  pro  své  maminky
krásné  netradiční  dárečky:  květináček  se
stylizovaným  bílým  tulipánem.  Tulipán
tvořily  bílé  lžičky  a  v  jeho  kalichu  se
ukrývalo malé překvapení.

Maminky ocenily nejen výtvarné provedení
dárečku, ale i  jeho praktické využití.  Dě-
tem  se  dáreček  moc  líbil  a  maminky  z
něho měly velkou radost.

Děkujeme sestrám za výborný nápad a za
přípravu těchto dárečků.

Květnové  číslo  časopisu  Vrabčáci  a  vlaš-
tovky vyšlo ke Dni matek. Část obsahu je
věnována Svátku maminek. Nejvíce asi za-
ujme experimentální povídka Jak maminka
prožila Den matek, ve které se děti mohou
vidět očima maminky.

Děti i dospělí čtenáři se mohou také těšit
na nový kreslený seriál Co nám říká Bible
o..., i na oblíbené rubriky Malým čtenářům,
Naše přátelství a Písničku pro domácí zpí-
vání. Určitě zaujme dvoustránková repor-
táž ze služby dětí o Velikonocích a také fo-
toalbum Na fotečky.

Nebude chybět ani ilustrovaný Život Pána
Ježíše a oblíbené komiksy Naše kronika a
Barny a jeho kamarádi.

Květnové číslo má 16 stran a vyšlo v ná-
kladu  85  kusů.  Pro  čtenáře  je  v  nabíd-
kových  boxech  pod  naší  nástěnkou  ve
vestibulu.

Péťa Černíková udělala krásnou novou ná-
stěnku nedělní  besídky ke Svátku mami-
nek. Moc ji za to děkujeme.

Sestra Péťa Černíková připravila na Svátek
maminek  výstavu  malovaných  obrázků
Moje maminka a tatínek.
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Obrázky  svých  maminek  a  tatínků  na-
malovaly  děti  z  malé  i  velké  besídky,  a
také některé dospělé děti z mládeže. Ob-
rázky byly vystaveny na zadní stěně velké-
ho  sálu  a  každý  si  je  mohl  prohlédnout.
Výstava  se  povedla  a  měla  velký  ohlas.
Sestře  Pétě  za  její  výborný  nápad  a  za
jeho realizaci moc děkujeme.

Službu nedělní besídky na Den matek za-
hájila  Eliška,  která  přednesla  báseň  Ma-
minko, netrap se.

Potom  jsme  sledovali  hru  Broučci  ma-
minkám, které se zúčastnily I děti z male
besídky.

Nakonec programu  rozdaly děti svým ma-
minkám a babičkám, ale  I  ostatním ma-
minkám dárečky a květiny.

Maminky  byly  dojaté  a  měly  velikou  ra-
dost.
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I my jsme měli radost, že se nám služba
podařila, ale největší radost měl Pán Bůh,
kterého jsme chtěli oslavit a poděkovat mu
za naše maminky.

Na besídce v  neděli  23.  května jsme při
práci s deníčky měli  několik témat, které
nás  vedly  k  modlitbám.  Fotografie  za-
chycují děti, jak vyprávějí své zkušenosti z
minulého týdne, a Elišku, která nás touto
částí besídky provázela.

Simonka vyprávěla o tom,,co dělala v ma-
teřské školce.

Bohunka  připojila  příběh  o  jedné  rodině
známých, kteří měli velké zdravotní potíže
a naštěstí  byl tatínek doma a maminku i
miminko s Boží pomocí zachránil.

Eliška nám vyprávěla, jak byla na Konfe-
renci Odboru sester v Praze. Měla z Konfe-
rence velké požehnání  a  krásné zážitky.
Přála dětem, aby, až budou větší, se mohly
jednou této konference také zúčastnit.

Sestra Bohunka pak měla téma Pozvání na

velikou večeři a O svatebním rouchu. Velmi
pěkně  si  to  připravila  a  měla  pestrý  a
poutavý program, který se dětem moc líbil.
Téma zakončila skutečnou hostinou, kterou
děti s velkou radostí uvítali. Všichni jsme si
uvědomili, že je to podobenství o pozvání
do nebeského království,  že každý z nás
dostal  osobní  pozvánku  a  záleží  jen  na
nás, zda Boží pozvání přijmeme a na sva-
tební  hostinu se připravíme,  abychom se
mohli jednou se všemi radovat v nebi.

Skutečná hostina na besídce byla pro děti
opravdu  velké  překvapení.  Všechny  byly
rády, že se jí mohly zúčastnit.

Při odpoledním klubu si pro nás Eliška při-
pravila překvapení. Koupila pro děti knihu
s  příběhy  Božích  svědků  víry.  Z  ní  nám
přečetla první příběh, který byl o evange-
lickém teologovi Dietrichu Bonhoefferovi.

Dietrich Bonhoeffer žil v Německu v době
kruté vlády nacismu a jako jeden z mála
křesťanských  představitelů  zaujal  vy-
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znavačský postoj a odsoudil zvrácenou na-
cistickou ideologii. I když věděl, že za toto
vyznání  zaplatí  svým  životem.  A  tak  se
také stalo. Byl vězněn a 9.4.1945, krátce
před koncem války, byl s dalšími spoluvěz-
ni popraven. Na jeho dílo i jeho život vzpo-
mínáme s vděčností a je pro nás příkladem
věrného následování Pána Ježíše.

Eliška nám také přečetla jeho příhodu, kte-
rou zažil před válkou v newyorském Harle-
mu, když tam pobýval  v jednom černoš-
ském sboru. Tam poznal, jak jsou černoši
rasově  diskriminováni  většinovou
společností, a to jej velmi zraňovalo a za-
stal  se  jich.  Už  tehdy  se  začal  formovat
jeho  odmítavý  postoj  k  rasismu,  proti
kterému pak později také veřejně vystoupil
ve své vlasti.

Po čtení z knihy nás pak Eliška vedla k dis-
kusi na téma náš postoj k rasismu a k jeho
projevům,  se  kterými  se  setkáváme  ve
škole a ve společnosti. Uvědomili jsme si,
že v takových chvílích záleží na nás a na

tom, jak se rozhodneme - zda se oběti ra-
sového útlaku zastaneme, i  když nám to
může  přinést  problémy  a  protivenství,
nebo  zda  budeme  lhostejní.  Z  příběhu
jsme si odnesli  povzbuzení, abychom ná-
sledovali Pána Ježíše a zastávali se slabých
a  těch,  kterým  je  ubližováno,  i  když
většina bude proti nám.

Děkujeme Elišce za povzbuzující  příběh a
za důležité téma, které nám připomněla, a
těšíme se na pokračování a další příběhy.

Z historie Bratrské jednoty baptistů 
Petr Chelčický - O trojím lidu

pokračování z minulého čísla

Jak knězi překáží světský meč

Četl jsem překlad mistra Jakoubka z knihy
"O  nadáním  kněžském",  kterou  napsal
Wicleff.  Jeho  myšlenky  jsou  nyní  velmi
rozšířené. Ten na počátku dělí křesťanský
lid  na  tři  stránky  a  každé  z  nich  určuje
vlastní úkoly.  Moc světskou nazývá "Třetí
stránku církve svaté", jako "náměstka bož-
ství",  jehož  úkolem je  bránit  ostatní  dvě
stránky,  t.j.  lid  kněžský  a  obecný,  me-
čem.O duchovních píše, že jsou náměstci
lidství Kristovo a že mají Krista následovat
chudobě, práci a trpělivosti, jejich úkolem
je učit dvě zbylé stránky.  S tím, co píše o
moci světské, vy i mistři souhlasíte a tímto
obhajujete  svou  válku  o  zákon  Boží.  V
prvním roce války jsi  ty a někteří další z
vašich knězích,  v  Písku proti  mne dispu-
toval, snažili jste se dokázat, že použití síly
je v souladu s vírou. Říkali jste, že když už

se na základě těchto výkladů Wiclefových
vede boj, nelze je již odvolat. A když tyto
názory  tak  dobře  pokládají  základ  vaší
války, nemáte zapotřebí hledat základ jiný.
Naopak, je třeba se tohoto hledání obávat.
Wiclefa se jako jisté víry držíte a s nadějí
tak Boha očekáváte.

Tím  hlasitěji  teď  volám:  Jestliže  je  tedy
moc světská náměstkem Kristova Božství,
silou Bohu slouží a brán mečem zákon Boží
a ostatní dvě stránky církve, pak tedy jak
více naplnit tento ideál než chránit kněze,
když káže evangelium,  chodíce  po celém
světě? A světský meč se musí snažit, aby
ubránil  kněze před veškerou škodou, aby
ten, ochráněn, mohl volně šířit slovo Boží.
Předpokládejme, že je pravdivé dogma, že
kněz je obrazem Kristova lidství a má jej v
práci a v trpělivosti věrně následovat. Pak
když  on  bude  kázat  a  zlí  lidé  ho  budou
chtít zbít anebo jinak uškodit, a obraz Kris-
tova  Božství  s  připraveným  mečem  mu
nedá ublížit, jak potom může teď kněz ná-
sledovat Krista v trpělivosti?  Když světská
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moc nedovolí,  aby duchovní  prošel  proti-
venstvím,  nezničí  tím  zároveň  veškeré
následování  Kristova  Lidství  v  jeho  skut-
cích?  Nebude  tak  obraz  Kristova  Božství
ruší práci obrazu Kristova Lidství? Kristus
káže každému člověku ze Své Obce, aby,
když  ho  někdo  uhodí  ve  tvář,  nastavil
útočníkovi  druhou.  A apoštol  k tomu do-
dává,  aby  se  žádný  nebránil  bezpráví.
Avšak když vrchnost z titulu své funkce ho
před bezprávím ochrání, jak se opět naplní
Kristova  řeč?  A  že  je  účinnější  obrana
skrze světskou moc než obrana vlastními
silami. Nebo´t jeden muž se může ubránit
muži  sobě  rovnému,  nebo  slabšímu.  Ale
stojí li za ním moc,  která ho z titulu své
funkce chrání proti bezpráví, pak se právě
touto mocí. Čímž je na hony vzdálen strpě-
ní bezpráví. Ale toto se spíše hodí pro po-
hana a sluhu tohoto světa než pro křesťa-
na  pod  vládou  Kristovou.  Člověk  nechce
nic strpět a každému bezpráví se brání a
proto se vojska sbírají, aby větší sílu proti
utrpení  měli.  A  proto  také moc světskou
vyhledávají. A je li křesťan z přikázání a z
Krista  povinen sám sebe nebránit,  copak
by ten, kdo by mu násilím pomohl, svým
násilím ještě  násilněji  neporušil  přikázání
Kristovo?

A tak tě prosím, abys odhlédl od nedoko-
nalosti  mých  slov.  Dovedu  si  představit,
jak se tě tyto věci dotýkají,  dej si  čas a
rozmysli si, čemu věříš, je li pravdivé ono
rozdělení Kristova těla na tři stránky, nebo
chceš-li údy. Jeden úd má sloužit jinému,
ale co když svou službou vzájemně ruší to,
čím  jsou  Kristu  povinni?  A  z  Wiclefova
učení nic jiného odvodit nemůžeš. Jestli je
tento  názor  pravým  výkladem  těla  Kris-
tova, pak tehdy světská moc nedá strpět
žádnému  bezpráví  z  víry  Kristovi,  neboť
pomstí všechno, čím by měli být z přikázá-
ní Kristova živi jeho údy. A když je kněz
další stránka tohoto těla, aby z titulu své-
ho úřadu vyučoval zbývající dvě, pak bude
učit světskou  moc,  aby zabránila zlým li-
dem konat násilí a křivdy a zároveň bude
učit křesťany z obce, aby ve stopách Kris-
tovy trpělivosti  následovali Pána. Co tedy
činí kněz: Jedny učí, aby protivenstvím za-

braňovali  a  druhým,  aby  protiventsví
strpěli? Copak je možné zároveň učit pe-
kaře nepéct chleba a jiné učit chleba jíst?
Když  tedy  vzniká  tento  rozpor,  čím kněz
prospěje  celému  tělu,  když  bude  takto
zbylé údy donekonečna učit?

A dále, kněz má stát na místě apoštola a
kázat to, co apoštol píše: Zajisté Bůh, ude-
řiv na Krista, svět k míru přijímá a nepočí-
tá jim jejich hříchy, čímž v nás uložil  Slovo
Smíření.  A  tak,  jako  Sám Bůh  ve  Svém
Synu smířil se s lidem, nepočítá jim hříchy,
také apoštolům uložil slovo milosti, aby vo-
lali lid zvěstováním, že Bůh odpouští hříchy
v Krvi Svého Syna těm, kteří se k Němu v
pokání obrátí. To je obsahem úřadu kněze.
A  co  tedy  náměstek  Božství:  Ten  nenosí
meč nadarmo, ale k trestání zlých, neboť
je mstitel hněvu.

To jediné má být obsahem jeho úřadu: Aby
mstil hněv Boží mečem. A tak se ke zlým
nemůže z titulu své funkce zachovat jinak,
než  mečem  ho  potrestat.  A  na  druhé
straně kněz z úřadu svého má hříšné volat
k pokání a k milosti  přijímat.  A přijme li
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tedy kněz zlé na milost, koho má trestat
ten, kdo drží  meč kvůli  zlým? A naopak,
když on s mečem ztrestá zlé,  koho kněz
zavolá k pokání a k milosti přijme? A tak
bude li mít jeden úřad úspěch, překazí tím
užitek úřadu druhého. Co tedy údy v těle
čin, že si vzájemně překážejí? Vždyť nic ji-
ného se dít nemůže. Východisko z tohoto
kolotoče je jedině v tom, že se nebudeme
dívat a starat se. Zabije li mnoho lidí ten,
kdo drží meč, to nebudeme litovat, a neob-
rátí li nikdy kněz žádného k pokání, to nám
bude jedno. Můžeme o tom diskutovat jak
chceme, není to však nic jiného než bláz-
novství.

Co dál říci k té odpornosti.  Divné je toto
tělo  Kristovo.  Silně  o  něm pochybuji,  to
spíše říkám, že je výtvorem tohoto světa,
protože  stojí  pod  žalobou,  bez  pokory  a
bez trpělivosti. Chybí ochota nést pohaně-
ní,  strpět  bezpráví.  Potřebuje  se  světská
moc. Pro každé bezpráví se žaluje, volá se
po světské pomstě nad nepřáteli, aby ně-
jakou,  byť  pravdivou,  škodu  nahradila.
Toto je světu potřebné. A proto takovému
zpohanilému lidu ustavil Bůh knížata s me-
čem,  když  spravedlnost  nemají,  jedni
druhým si překáží a kazí se, aby aspoň pro
odstrašující  účinek moci, tohoto strašidla,
které nad nimi stojí, báli se a vzájemně si
nekřivdili.   A  jestliže  se  přesto  něco
špatného stane,  aby moc zabránila šíření
zlu a zlo zneškodnila. Ale Kristus svůj lid
povolal k dokonalé spravedlnosti v pokoji a
bez žaloby. Ne pouze, aby sami zlo neko-
nali,  ale  také,  aby  jiné  pokojně  strpěli,
když jim jiní zlo činí. Ne pouze nekrást z
cizího, ale také s radostí potřebným dávat.
To je moc dostatečná, jiným s užitkem po-
máhat, byť sám zůstat škodný.

Co dál říci k té odpornosti?

Dále třeba namítneš: "Když může patřit do
církve úředník římského císaře, který velel
stovce  rytířů,  a  jemuž  Kristus  uzdravil
sluhu,  neznamená  to  snad,  že  také  moc
světská  má své místo  v  křesťanství  i  se
svým  úřadem,  spolu  s  Kristem  a  jeho

apoštoly?"  Ano,  tuto  událost  popisuje
Písmo.  Když  úřad  této  moc  je  schválena
Kristem a jeho apoštoly, tehdy se právem
k ní  člověk  obrací  anebo  ji  zastává,  zů-
stává v souladu se zákonem Kristovým i s
jeho apoštoly. Jestliže moc světská je zde
reprezentována  centurionem,  pak  tedy  ji
Kristus  schválil  a  předal  instrukce,  které
má  světská  moc  plnit.  A  když  jsme  to
nalezli v Kristově zákoně, můžeme pravit:
toto je vůle Kristova, Pána křesťanů, takto
máte trpět nebo bít, takový bude pokoj v
kněžích.  Tyto moci budou plnit  úkoly vy-
jmenované  zákonem.  Ale  toto  není
správný výklad zákona Kristova, to je pou-
ze  násilím  z  Písma  vydojené,  z  tohoto
místa i  jiných. Vážně si myslíte, že kdyko-
liv se Písmo něčeho dotkne nebo něco poj-
menuje, že to automaticky schvaluje? Ne-
věrný je tento výklad, jestliže se z tohoto
místa usuzuje,  že v tomto úředníku řím-
ského císaře Kristus schválil světskou moc,
když chválil jeho velkou víru. Kdo takto vy-
kládá,  je  podobný zloději,     který  se  s
krásnými řečmi v noci vkrade do domu a
pobere vše, co v něm najde. A proč Kristus
pochválil toho úředníka: že ve jménu víry
bojoval  ve  světských  válkách,  anebo  že
věřil tomu, že ač Kristus prostorově nepří-
tomen  u  jeho  sluhy,  může  jej  přesto
uzdravit? Vždyť Písmo nemluví o  tom, že
by  s  ním Kristus  hovořil  o  násilí  nebo  o
úřadu moci.

Takovým způsobem si každý v Bibli najde,
co  sám  chce.  Ale  což  se  právě  Písmo
Písmem  nevykládá  a  podle  Písma
samotného se nepoznává, zda li je výklad
správný,  či  není?  Mnoho  vznešených
duchovních  myšlenek  stojí  právě  na  ta-
kovém  dojení  Písem.  Z  toho  vyrostlo
mnoho věcí odporných Bohu. K tomu vede
snaha brát si Písmo jako oporu, legalizaci,
svých vlastních úmyslů, aby se zdálo, že ty
úmysly mají původ v Bibli a ne ve vlastní
mysli. Ale Čtení popisuje, že pán Ježíš ne-
vešel do domu toho centuriona. Ale když
byl  Ježíš  poblíž,  poslal  mu  centuriona  v
ústrety  své  přátele  a  skrze  ně  požádal:
"Nejsem hoden, abys pod moji střechu ve-
šel, ale tu, řekni jedno slovo a můj sluha
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bude zdráv." Vždyť nemáme ani jistotu v
tom, že by s Pánem osobně mluvil! Jak ho
tedy Kristus povolal k tomu, aby vojskem
spravoval  církev  jeho?  Pakliže  jediné,  na
čem  stavíte,  je  fakt,  že  Ježíš  chválil
člověka  ze  stavu  rytířského,  sami  se
můžete přesvědčit, že ne jeho zaměstnání,
ale jeho víru chválil Pán. A jestliže chválil
pouze víru, z toho pak nemůžeme vůbec
usuzovat,  že  moc  knížat  je  v  souladu  s
Kristovým  učením.  Ale,  a  to  nezamlčuji,
může být kníže pochválen pro svou velkou
víru, jestli by věřil jako on. Muž jménem
Kornelius, téhož zaměstnání, je ještě více
chválen,  neboť  on  viditelně  přijal  Ducha
Svatého, když uvěřil kázání Apoštola Petra.
Vždyť něco jiného je být chválen pro víru a
něco  jiného  je  být  povolán  se  svým
zaměstnání  s  poučením,  které se váže k
úřadu.  A  ještě  něco  jiného  je  tvrdit,  že
moc světská má v učení Krista své místo
ve  věrném  centurionovi,  anebo  ji  patří
chvála adresována centurionovi. 

A jestliže někdo tvrdí, že takovýto výklad
je  podepřen,  nebo  dokonce  potvrzen,
kázáním  svatého  Pavla,  když  píše  o
duchovním tělu Kristovu, tomu já odpoví-
dám:  Je  li  správný  tento  výklad  o  moci
světské v učením Kristově na základě pří-
běhu o centurionovi, nebo jiném příběhu,
že tedy světská moc je ona třetí  stránka
těla Kristova, pak kázání Pavlovo o tomto
těle toto zřetelně a jasně musí prokázat. 

Avšak když Pavel začíná své kázání o tom-
to těle, nazývá ty věci věcmi duchovními,
a aby to bylo jasné věrným, podpírá tuto
duchovnost  těmito  slovy:  "Rozdílné  jsou
milosti,  ale  jeden  je  Duch,  rozdílné  jsou
služby, ale jeden Pán, rozdílné jsou skutky,
ale  jeden je  Bůh,  který  toto  všechno ve
všech  vyvolává,  aby  každému bylo  dáno
zjevení ducha k užitku. Někomu je zajisté
duchem věnována řeč v moudrosti, někte-
rému řeč umění podle toho samého ducha,
jinému víra v tom Duchu, dalšímu milost
uzdravování,  onomu  divů  činění,  dalšímu
dar proroctví, jinému dar rozlišení duchů,
někomu dar jazyků a jinému výklad řeči. A
to  všechno činí  jeden a  ten  samý Duch,

který rozděluje vším, jak sám chce, neboť
jakože je složeno jedno tělo z  rozdílných
údů, tak všechny údy jedno tělo jsou." A
tak  apoštol  popisuje  tělo  Kristovo  podle
duchovních  věcí,  ale  o  tělu  na  tři
rozkrojené žádná zmínka. Žádná zmínka o
tom, že by lid rozdělený na tři  byl tělem
Kristovým, ale milosti a dary vyjmenovává
mnohé, aby vespolek sobě sloužili,  každý
podle zvláštního daru jemu věnovanému.
Toto  připodobňuje  hmotnému  tělo,  kde
všechny údy slouží si vzájemně. Ale dělení
lidu  na  tři  na  díl  obecného lidu,  světské
moci a jiných údu, nemůže být v pravdě
Kristovo  tělo,  neboť  podobně  může  být
rozdělen všechen svět. Takto na tři skupiny
se  můžou  rozdělit  všichni  pekelníci,
nepřátelé Boží, kteří nemají nic společného
s Kristem a  s  Jeho tělem už vůbec ne.
Jenom  ti,  kdo  jsou  příjemce
vyjmenovaných darů Ducha Svatého, jsou
pravé  údy  těla  Kristova  a  společně  tvoří
toto jedno tělo Kristovo.

Bezcitný kvas a násilí na chudých

V těchto slovech sv. Pavla nevidím nic,  co
by podepíralo nebo potvrzovalo legitimitu
světské moci, ani rozdělení trojího lidu, což
by  se  dalo  nazvat  tělem Kristovým..  Ani
forma,  ani  obsah  Pavlových  slov  nic  ta-
kového  neříká.  I  když  jmenuje  rozličné
údy, avšak s faktem, že se jedná duchovní
údy,  které jsou tvořeny různými dary Du-
cha  svatého  jednotlivým  údům..I  v
hmotném těle jsou jeho části jednotné, s
velkým  potenciálem  služby  jeden  druhé-
mu,  každý  podle  své  podstaty.  Podobně
život  Ducha Svatého  v  mnohých svatých
rozdělený rozličnými dary spojené v Jedné
Vůli,  aby  podstata  mnohých  údu  byla  k
prospěchu  jednotlivých  částí  i  celku
samotného.A to v nich působí ten vnitřní
život Ducha Svatého, který v nich přebývá.
Ale světský fyzický svět nikdy nestvoří tu
svornost  a  potenciál  ve  vzájemné
prospěšné službě, mezi dvěmi lidmi, ani v
jedné  čeledi,  když  následují  svého
přízemního ducha, vlastní vůli a pyšné srd-
ce.  Té  jednoty  a  vzájemné lásky  však  v
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sobě nemá ani ten troj lid křesťanský, plný
přízemnosti a nesvornosti. 

Protože patří světu a obsahuje pouze svět-
ské potřeby. Proto nelze v pravdě pokládat
tělo  Kristovo za takovouto trojici.  Vždy´t
dělení lidu na podobné tři strany známé i z
pohanského světa. I v nich je slavný stav
knížecí,  který  povrchní  světskou
spravedlnost  mnohem  pilněji  prosazuje
mezi  lidem,  než  naši  lenochové  ve  víře
Kristově, neboť oni svůj lid drží v mnohem
větší  hrůze,  pro  kterou  žádný  nesmí
škodit.  Také  u  nich  je  lid  robotný,  který
například  orá,  a  také  u  nich  najdeme
kněze,  kteří  svádí  od  jednoho  Boha,
stvořitele  všech  věcí  k  mnohým  svým
býkům.  Vždyť  i  mezi  námi  jsou  různí
svůdci,  sice  neslouží  bůžkům  dřevěným,
ale  věrnými  řečmi  Božími,  celou  vírou,  i
peklem i svatými v nebi a nebem, tím vším
táhnou  lidi  od  Boha.  Takže  nejenom  že
svádí, ale samotným Bohem svádí lidi od

Boha,  když  jej  ukazuje  lstivě  z  falešné
strany.  Aby  Ho  v  lidech  pomluvili  a
zdiskreditovali z té strany, ve kterém se v
Pravdě Nachází. 

A protože i mezi pohany, kteří Boha nezna-
jí, je podobné rozdělení lidu v trojici, kteří
v  některých  věcech  si  sice  vzájemně
prospívají, ale ještě z toho důvodu nejsou
tělem Kristovým. A také mezi námi nemusí
být pro přízemní  věci  tělo Kristovo,  když
nejsme skrze dary Ducha Svatého uzpůso-
bení být údy Svatého těla, když v sobě ne-
máme život v milosti a vzájemný užitek. A
meč pánů nespojí sedláky v jednotu mysli,
ač je podrobí pod jedno jho jako nevolné
otroky. A rozkošný stůl vladaře třeba obve-
selí blázna v ornátu kněze, aby jeho přízeň
považoval za ovoce své víry, když se bři-
cho tak dobře pomnělo u jeho stolu. Avšak
toto  všechno  není  dílo  těla  Kristova,  ale
bezcitný kvas a násilí na chudých.

Pokračování příště.

Modlitební předměty 
• za nemocné, 

• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby
zvládli náročnost jejich služby,

• za staršovstvo a jejich službu,

• za br. kazatele a jeho službu,

• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,

• za Klub dobré naděje,

• za celou BJB, 

• za všechny sborové složky,

• za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
 Hrůzová Anna (Frant.) 6. červen 

 Hrůza František (Anny) 11. červen

 Křivánek Alois 12. červen

 Bulíková Bohumila 17. červen

 Kovařík Ruda 19. červen

 Schmiedl Ctibor 20. červen

 Jelínková Marie 30. červen 

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.

Plán sborový aktivit 
      21. 6. Ukončení školního roku - grilování
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červen 2015

Program na březen 2015 
Středa 3. červen 2015 16:30 Skupinka sester

17:00 Dětský misijní klub
Čtvrtek 4. červen 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   5. červen 2015 16:30 Dorost
Pátek  5. červen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  5. červen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 6. červen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 7. červen 2015 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 7. červen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Středa 10. červen 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Pátek  12. červen 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  12. červen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík 
Sobota 13. červen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 14. červen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Veronika Černíková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 14. červen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 14. červen 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 14. červen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 17. červen 2015 17:00 Dětský misijní klub
Pátek  19. červen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  19. červen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák
Neděle 21. červen 2015 9:00 Služba nedělní besídky Modlitební: ses. Bohunka Bulíková

k ukončení šk. roku Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 21. červen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík

Středa 24. červen 2015 17:00 Dětský misijní klub
Pátek  26. červen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  26. červen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 28. červen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. František Eliáš

br. Alois Sauer
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 28. červen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 28. červen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: http://cheb.baptistcz.org/

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 16
hodin: http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu: Č č 781779319/0800

Zpravodaj  sboru  Bratrské  jednoty  baptistů  v  Chebu  pro  svoji  vnitřní  potřebu  vydává  Sbor  Bratrské
jednoty baptistů v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu
100 výtisků zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 7. června 2015. Příspěvky
zasílejte  na  e-mailovou  adresu  zpravodajcheb@baptistcz.org,  nebo  můžete  předat  přímo  do  rukou
redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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