
VítězstVí naD sVětem
1 J 5,1-4

Když jsem ve svých 18 letech – rok
po své konverzi – začal žít v církvi,
dopustil jsem se hned duchovního
omylu. Jakého? Začal jsem se do-
mnívat, že svět za dveřmi kostela
jednoduše neexistuje. Jaká naivita!
A myslel jsem si, že všichni mí bra-
tři a sestry se mají rádi, že si přejí jen
to nejlepší, že se chtějí povzbuzovat,
jak jen to jde; zkrátka, že jim půjde
pouze o to, co si přeje náš společný
Pán. Ale udělal jsem chybu, kterou
jsem si po mnoha letech formuloval

asi takto: „Chtěl jsem vidět druhé
svým přístupem k věci.“
Dnes vím, že duchovní boj se ode-
hrává nejen v celé naší společnosti,
ale stejně tak v církvi, a to opravdu
napříč. Se zlem se zkrátka můžeme
setkat tam i tam. Jak je to možné? 
V tom nám  pomůže historická sou-
vislost Janova dopisu a jeho posel-
ství.
Křesťanské sbory v Malé Asii kon-
cem 1. století trápila nejen nenávist
pohanského světa, která je  obklopo-
vala, ale také falešní učitelé, kteří
přišli s lákavým tvrzením, že Boží
Syn neměl tělo, tedy, že kristovci
nemusí příliš řešit svou vlastní hříš-
nost vykupitelským dílem Spasitele.
Jaký byl praktický důsledek? Ne-
museli jste se příliš starat o svoji sva-
tost ve vztazích. Ano, když neřešíte
své celoživotní posvěcování se jako
výraz průběžného duchovního růs-
tu, otevíráte se světu v plné jeho síle,
a to i když v církvi žijete a třeba 
i něco děláte. Proto je autor dopisů
tak nekompromisní, když připouští,
že i mezi námi mohou být ti, kteří se
z Boha zatím ještě nenarodili, nebo
dokonce ti, kteří se narodili, ale žijí
dvojí život. Obojí jde samozřejmě
proti Otcově vůli.
Jaké je tedy poselství dnešního
textu? Řekl bych: brát vážně evan-
gelium, že Ježíš, tj. Vykupitel, je

Kristem – tj. Pomazaným, tedy Du-
chem svatým určeným, aby nás za-
chraňoval od světa nezávislosti na
Božích nárocích. Ty nejsou těžké, ale
naopak vedou k životu, například
od naší lidské pohodlnosti, duchov-
ní lhostejnosti, lákavé netečnosti,
cílené přezíravosti až k pomlouvání
druhých lidí včetně nenávisti, která
je samozřejmě ovocem myšlení těla,
řečeno slovy apoštola Pavla. Opa-
kem je ovšem víra, která tento pomí-
jivý svět přemáhá: láska k bratřím a
sestrám, ke všem lidem, za které Je-
žíš také zaplatil, jako za nás, ke
všemu, co se děje na této planetě –
včetně modlitební podpory každé-
ho, kdo má co říci či ovlivnit pro uži-
tek ostatních: od politiků až k oby-
čejným lidem v jejich profesích či
žen s dětmi v domácnosti. Úcta ke
stvoření - věrnost Stvořiteli, vyda-
nost Pánu Ježíši Kris-tu a jeho moci
slova.
Ve stručném obsahu křesťanské víry
a naděje, že „svět pomíjí i jeho chti-
vost, kdo však činí vůli Boží, zůstá-
vá na věky" (1 J 2,17), je souhrnně
řečeno to, co nás má každý den mo-
tivovat, abychom následovali po-
korného Beránka Božího a spolu 
s ním zvítězili nad světem. 
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Poselství k neděli Jubilate

„Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh
náš; požehnej nás Bůh a bojte se jeho
všechny končiny země.“    Žalm 67,7.8
Gn 22,15-18; Nu 6,22-27 
Abram uposlechl Boží výzvu: Směr
Kanán!, o které se v rodině nejspíš
vědělo (Gn11,31). On šel. „Požeh-
nám tobě a budeš požehnáním,“ uji-
stil ho Bůh.
Požehnání je víc než blahopřání či
přímluvná modlitba. V dobách, kdy
o ně jeho vnuk Jákob tolik stál a po-
sléze je bratru Ezauovi lstivě uzmul,
rozuměli oba požehnáním zvláštní
životní sílu a úspěch ve věcech vez-
dejších, a to na základě adresně
výslovného a předaného odkazu
jakožto nehmotného dědictví.
Na útěku před hněvem bratra se
běženec potmě ukládá ke spánku
poblíž městečka Luz v kamení, které
se ráno ukáže být gilgalem, posvát-
ným kamenným kruhem (Gn 28,17).
Tam mu Hospodin na cestu, která
potrvá dvacet let, přidá ujištění:
„Budu s tebou.“ Vidíš, nemusel sis 
k požehnání podvodně pomáhat.
„Neopustím tě,“ rozhoduje se Bůh a
názorně mu vysvětlí spojení své
svaté skrytosti se zjevným světem,
se zemí. Jak je přítomen. Spáč vidí
žebřík. Nahlédne do tajemství: Boží
poslové se ubírají tam i sem. Ten sen
Jákob nezapomene. Potvrdí, podepí-

še, co viděl, slibem své odevzdanos-
ti Bohu (Gn 28,11-22). 
Požehnaný se stává požehnáním
svému okolí. Strýc Lában to dobře
ví. Službou Jákoba zbohatl a je velmi
nerad, že ho synovec opouští. Proti
Božímu zastání však nic nesvede
(Gn31,24). Jákob se cítí v právu... Ale
teď? Vstříc rozezlenému bratru a
jeho kavalkádě čtyř set? Jak snadno
může o všecko, o mzdu dvaceti let,
přijít! Má poznat, oč víc je požehnání

než bohatství, které s sebou valí z Pá-
dan Syrské. O tajemné „víc“ běží u
potoka Jabok. Jákob je tuší a zápasí o
ně celou noc. Bytostně o ně stojí. Pere
se o ně, až zchromlý zas pozná, že
silou ne, že na to nemá: „Ne já, to
Bůh bojuje se mnou o mne.“ Izrael,
abys nezapomněl! „Statečně jsi jed-
nal s Bohem i lidmi a přemohls“ (Gn
32,28). Boha? Ale kde! Něco bezbož-
ného v sobě. Jákob, v tom nočním
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Vladislav II. Jagellonský byl jedním z našich nejdéle vládnoucích
panovníků. Pocházel z dynastie, která kralovala značné části tehdejší
Evropy. Vlády v Čechách se ujal v roce 1471, poté, co byl na sněmu 
v Kutné Hoře zvolen českým králem. Volba to nebyla náhodná. Ve
druhé polovině 60. let 15. století sužovala naše země válka mezi Jiřím
z Poděbrad a Zelenohorskou jednotou, do níž vstoupil na katolické
straně uherský panovník Matyáš Korvín. Porazit Jiřího se mu nepo-
dařilo, ale v roce 1469 se nechal českými a moravskými katolickými
stavy v Olomouci zvolit českým králem. Jiří z Poděbrad se s ohledem
na tyto okolnosti vzdal koruny pro své nástupce a nabídl ji Jagellon-
cům, v nichž předpokládal Matyášovy silné protivníky.
Kvůli válce s uherským králem panoval Vladislav nejprve jen v Če-
chách. Na Moravě, ve Slezsku i v obou Lužicích vládl Matyáš Korvín,
a to až do své smrti v dubnu 1490. Teprve pak bylo celé soustátí opět
sjednoceno pod jedním panovníkem. Poté, co byl Vladislav v červen-
ci 1490 zvolen i králem uherským, přesídlil natrvalo do Budína a do
Čech se vydával již jen na přechodnou dobu. V zemi sice kvůli vzrů-
stající konkurenci mezi šlechtou a městy opět rostlo napětí, ale její
ekonomický a kulturní rozkvět byl znát na množství nových staveb,
jejichž sloh je označován jako „jagellonská gotika“. Naposledy se
vzchopily kutnohorské doly, české stříbro alespoň na krátký čas opět
ovládalo středoevropský trh.
S panováním krále Vladislava Jagellonského je spojeno několik udá-
lostí, které významně ovlivnily naše dějiny. V březnu 1485 byl na čes-
kém zemském sněmu v Kutné Hoře uzavřen mezi utrakvisty a katolí-
ky mír, zvaný podle místa podpisu smluv „kutnohorský“. Zrovno-
právňoval obě strany a do budoucna měl zaručit jejich pokojné sou-
žití. Byl mimořádný i svým sociálním dosahem. Nevztahoval se jen
na privilegované vrstvy, ale svobodnou volbu vyznání povoloval bez
dalšího omezení i poddaným. Z tohoto ujednání ovšem byla vylouče-
na Jednota bratrská, která se dočkala legálního uznání teprve v roce
1609 vydáním Rudolfova majestátu na náboženskou svobodu. Po
porážce povstání českých stavů a jejich spojenců na Bílé hoře pak
byla panovníkem zrušena platnost obou dokumentů.
Přestože utrakvisté měli svou vlastní církevní správu, reprezentova-
nou konzistoří, nebyli ochotni rezignovat na kanonické svěcení svého
kněžstva a zůstávali tak nadále závislí na katolických biskupech.
Cesty za svěcením duchovních byly nákladné a znamenaly i značný
morální kompromis, neboť svěcenci se často museli formálně zřek-
nout kalicha. Jednota bratrská si zvolila jinou cestu. Ustanovila si 
v roce 1467 svůj vlastní kněžský řád s biskupy, kteří sami prováděli

Bratří a král Dobře

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Kamenná kašna na Rejskově náměstí v Kutné Hoře s charakteristickým typem
lomeného oblouku, užívaným v době vlády Jagellonců. Zdroj: Wikipedia Com-
mons / Autor: Michal Bjalek. ------------->

16. ročníku Pochodu pro život se 2. dubna v Praze zúčastnily více než čtyři 
tisíce lidí
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stoVky oDPaDlýcH katolíků osloVeny
Díky autoBusu milosrDenstVí
Misijní aktivity v Roce milosrdenství zaznamenaly zajímavý obrat v diecézi
Salford, kde jsou odpadlí katolíci zváni do „autobusu milosrdenství”, aby
znovu nalezli svou víru. Autobus, na jehož boku je vyobrazen papež Fran-
tišek, projíždí po diecézi. Každou sobotu parkuje v rušné části Manchesteru
nebo v některém z odlehlejších měst a dobrovolníci oslovují nakupující 
s tím, že jim jako dar nabízejí papežem požehnané zázračné medailky.
Frankie Mulgrew, kněz ze Salfordu, který pomáhal tento projekt pro Rok
milosrdenství realizovat, řekl, že zájem veřejnosti „předčil očekávání“.
V prvních dvou týdnech, kdy autobus navštívil Salford a potom Bolton, jej
navštívilo více než 400 lidí, řekl agentuře Catholic News Service. Kněží
později oznámili, že vyslechli zpověď „značného počtu“ odpadlých katolí-
ků, z nichž někteří nebyli již „několik desetiletí“ v kostele.
„Setkáváme se s lidmi tam, kde jsou, parkujeme tam, kde se odehrává jejich
život,“ řekl osmatřicetiletý Frankie Mulgrew, bývalý komik, který opustil
kariéru v televizi s dětským programem, aby se stal knězem poté, co při
zpovědi osobně zakusil Boží milosrdenství.
Iniciativa je inspirována Ježíšovou veřejnou službou „na hoře, na tržišti a u
stolu“, ale i bohoslužbami, které kardinál Jorge Bergoglio sloužil pod širým
nebem ve slumech v argentinském Buenos Aires, než se stal papežem
Františkem. Původně bylo plánováno použít autobus každou sobotu v post-
ní době, ale iniciativa je natolik úspěšná, že v ní představitelé diecéze hod-
lají pokračovat až do konce Svatého roku.
Podle F. Mulgrewa udělil papež František této iniciativě své osobní pože-
hnání, a dokonce se i „spontánně rozesmál“, když si prohlížel fotografie
autobusu milosrdenství. „Věnoval mi zářivý úsměv, který je pro mě velkým
povzbuzením a potvrzením toho, na čem pracuji,“ řekl Frankie Mulgrew.
Autobus doprovází až 40 dobrovolníků a skupina hudebníků, kteří hrají,
aby vzbudili pozornost lidí procházejících kolem. Mezi dobrovolníky je i
Hannah Beckfordová, která každou sobotu od 11 do 16 hodin nabízí lidem
zázračnou medailku. „Právě toto by církev měla dělat,“ řekla pětadvacetile-
tá Beckfordová, která také slouží jako kaplanka na katolické střední škole sv.
Josefa v Horwichi. „Již dlouho jsem si přála působit v misii a je úžasné, že v
Salfordu právě to církev dělá,“ pokračovala. „Je pro mě radost se na této akci
podílet. Moc se mi to líbí.“

podle zahraničních agentur

z církví doma i ve světě
mátožném střetu, svého dosáhne... i
nedosáhne: „Jaké je JMÉNO tvé?“
Odpověď mu zůstane protivník dlu-
žen... Dlouhá staletí se na to Izrael
nepřestává ptát.
„Proč se ptáš na JMÉNO mé, které je
divné?“ a dal mu tu požehnání. Já-
kob to místo nazval Fanuel, Boží
tvář. Sta a sta let budou vzývat její
osvícení nad sebou a milost. Budou
se ptát, hledat, očekávat. Vyvolení.
To neznamená, že Bůh je nechá 
v nejistotě a bez nápovědy. „V nej-
větším zmatku v zemi stínu smrti
slavně zazáří a lid uzří veliké svět-
lo,“ slibuje v Duchu Božím prorok
někdy v osmém století před Kristem
(Iz 9,6): Znovu David? Znovu sláva
Šalomouna. Narodí se nám dítě; dítě
s knížetstvím na rameni. Předivné,
řeknou o něm: Vědoucí. Stvořitel.
Vykupitel. Alfa i omega. Smírce. 
„Divné je mé JMÉNO,“ slyší Jákob.
„Předivně se stane to dítě Rádcem,
Bohem silným, Rekem udatným,
Otcem věčnosti, Knížetem pokoje...“
„Nazveš jeho JMÉNO Ježíš,“ slyší ve
snu nazaretský tesař Josef, když se
naplnil čas. „On zajisté vysvobodí
svůj lid od jejich hříchů“ (Mt 1,1).
„JEHOŠUA,“ – Hospodin je spása.
Nic divného se nezdálo tehdy na
tom jménu, a přece tak předivně se
přiblížilo Boží království a moc ke

spasení, tak nečekaně jinak, že mno-
zí nic nepochopí. Evangeliu takové-
ho království neuvěří a pokání činit
nebudou, ačkoli právě na tomto
kazateli v plnosti spočívá proroky
slíbený Duch Hospodinův (Iz 11,2).
Pyšným se to protiví: zatvrdí svá
srdce vůči divnému kázání Božího
evangelia lidem bezvýznamným.
Udeří ruku obvazující zkroušená
srdce. Okřiknou hlas svobody nad
zajatci hříchu, a otvírající se dveře
žalářů přirazí. Radost milostivého
léta Hospodinova, která mnohým
svitne v slzách smutku, je mine, a
chválu, místo ducha sevřeného ne-
pochopí (Iz 61,1-3) a nesnesou.
Než žehnajícího Syna člověka od-
soudí, utýrají a popraví, zaznamená-
vá Jan, jak modlitbou Ježíš završuje
v srdci přátel radost: „Oznámil jsem,
Otče, JMÉNO tvé lidem, které jsi mi
dal ze světa... Dal jsem jim tvé SLO-
VO... Já za ně prosím..., zachovej je
ve svém JMÉNU, aby byli jedno jako
my...“ (J 17, 6.9.11.14.).
Výslovně se přimlouvá i za ty, kteří
skrze jejich slovo v něho uvěří 
(J 17,20). Za ty, kteří se po přediv-
ném Bohu dodnes ptají, odhodláni
se s ním smířit, jak se dává poznat a
jaký vpravdě JEST. Smířit se s tím, že
předivně, nepochopitelně, nevý-
slovně trpí hříchem všech lidí, a
tváří v tvář mně pak především hří-

chem mým. Ve své lásce přišel v Sy-
nu do naší časnosti dosvědčit, co se
v jeho svaté skrytosti naší vinou
děje, aby nás, aby mne i tebe vykou-
pil z dočasnosti pro věčnost. Aby
mocí svého vzkříšení nás změnil 
k novému životu. Skrze oponu své-
ho těla vede k PRAVDĚ (Žd 10,20).
Nechme se svědectvím jeho krve
přesvědčit. Živou vírou s námi činí
ten div.
Setkáním s živým Bohem skrze jeho
trápení s námi, skrze jeho krev a
smrt, poznáváme sami sebe. A jako
že z mrtvých vstal, poznáváme skr-
ze jeho OSLAVENÝ ŽIVOT i svoji
šanci žít nově (Ř 4,25).
Zkus tedy sám sebe, člověče, radí
apoštol, a tak ten chléb jez a z toho
kalicha pij... (1 K 11,28). Jako vstal
Kristus z mrtvých k slávě Boha Otce,
tak se chápej nově života (Ř 6,4).
Veden Duchem vcházej a vycházej
jako jeho vlastní. Jím opatrován 
v ohrožení ducha i těla, bez obav, že
by tě kdo vytrhl z jeho ruky.
ON je nám světlem poznání JMÉNA
Otce, aby milování, jímž Syna milu-
je, bylo v nás a i ON v nás (J 17,26).
Obrací se k nám tváří s darem poko-
je, osobně nám, mně i tobě, přítelem
vždycky. Tak prožíváme jeho pože-
hnání.
Amen. 

Samuel J. Hejzlar
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Milan Pečeňa zveřejnil v Evangelic-
kém týdeníku (16. března t. r.) člá-
nek s názvem „Hľadám cirkev, kres-
ťanskú“. V podstatě hledá denomi-
naci, která je důsledně pacifistická a
která odmítá církevní restituce. 
Kdyby nepožadoval splnění obou
podmínek současně, rád bych mu
nabídl svou denominaci, tedy Cír-
kev Křesťanská společenství, která
nikdy nebyla financována státem, a
to z principu. Proto se jí církevní res-
tituce netýkaly a tato církev se na
nich pochopitelně nijak nepodílela.
Sám jsem mnohokrát vyjádřil názor,
že církvím zabavený majetek sice
právem patří (v tom bych se asi od
Milana Pečeni názorově lišil), ale 
z hlediska svého evangelizačního
úkolu by bylo bývalo lépe, kdyby se
ho nedomáhala. Takže z tohoto hle-
diska by nás Milan Pečeňa možná
vzal na milost. 
Jenže… běda! Nesdílím křesťanský
pacifismus a souhlasím s tím (ba do-
konce to doporučuji), aby křesťané
sloužili v policii a v armádě. Jsem
totiž přesvědčen, že státní moc je od
Boha a že odmítání podílet se na
zajišťování bezpečnosti země je ne-
zodpovědné. Rád budu s Milanem
Pečeňou – či s někým jiným – o této
otázce polemizovat, ale rozvíjení
této myšlenky by vyžadovalo samo-
statný článek, proto tuto myšlenko-
vou linii dále sledovat nebudu. 
Kdybych přistupoval k církvi jako
Milan Pečeňa, měl bych na denomi-
naci, do které bych se rozhodoval
vstoupit, jiný požadavek. Chtěl
bych, aby má denominace nebyla
součástí Světové rady církví, protože
tato organizace, která byla v osmde-
sátých letech prolezlá sovětskými
agenty, se naprosto hanebně a ne-
spravedlivě chová ke státu Izrael. 
Jenže… k církvi přistupuji jinak než
Milan Pečeňa. On se sice v dodatku
ke svému článku distancuje od hle-
dání „ideální církve“, nicméně přes-
to přistupuje k církvi jako k instituci

či organizaci, která by měla splňovat
„tieto moje požadavky“. 
Otázkou ovšem je, zda vůbec lze
takto k církvi přistupovat. Pokusím
se vysvětlit ošidnost tohoto postoje.
Když jsem sepisoval stanovy Křes-
ťanských společenství, dal jsem do
preambule, že „Křesťanská spole-
čenství se nepovažují za jedinou
správnou církev“. Hodně mi totiž
vadila rivalita mezi denominacemi,
jak jsem ji pozoroval v osmdesátých
letech (tehdy byla mnohem silnější
než dnes), a ačkoli to jen některé de-
nominace hlásaly otevřeně, mnohé
se vskrytu považovaly za „tu nejlep-
ší“, případně „nejvěrnější“ církev.
Nechtěl jsem, aby členové Křesťan-
ských společenství někdy takto vy-
stupovali a aby se vytahovali, že
jsou v té nejlepší denominaci. Jenže
ouha! Ono se může stát, že člověk
začne být pyšný na to, že je v deno-
minaci, která – považte! – je tak dob-
rá, že si dá do stanov, že není tou
nejlepší církví! Nu, Dane, a jsi tam,
odkud jsi chtěl utéci. Denominační
pýše se mi sice podařilo částečně
zabránit, úplně vymýtit však nikoli.
Všimli jste si, že vlastně nemůžete
nijak vstoupit do Ježíšova podoben-
ství o farizeovi a celníkovi? Kdo 
z nás by chtěl být farizej? Jistě nikdo.
A kdo z nás by chtěl být ten celník,
který odcházel ospravedlněn? Radě-
ji bychom se identifikovali s ním než
s nějakým farizejem. Jenže jakmile
bychom si o sobě pomysleli: „Já jsem
ten celník, já vyznávám své hříchy a
nepovyšuji se nad druhé, jako tře-
ba támhleten farizej!“, kdo vlastně
jsme? Ne, do tohoto podobenství ne-
můžeme vstoupit, jakkoli bychom
chtěli. Ale ono je nad námi jako neu-
stálá připomínka, že pýcha je hrozně
vlezlá… V čem byl ostatně farizejův
problém? Vždyť on jednal správně,
a dokonce děkoval Bohu za to, že
může jednat správně. Problém nebyl
v tom, že by si připisoval zásluhy za
své správné jednání, ale v tom, že se

dokázal poměřit s oním celníkem
(nebo s kýmkoli jiným). A jako je
nebezpečné, ba téměř nemožné
poměřovat se s jednotlivci, je velmi
nebezpečné, když se denominace
poměřují mezi sebou. 
Církev není tam, kde lidé věří správ-
ným věcem. Církev není dokonce
ani tam, kde lidé dělají správné věci.
Správnou církev nepoznáme podle
ortodoxního učení. Církev totiž mů-
že být pravověrná, ale naprosto
nemilosrdná. Církev je tam, kde se
setkáme s Ježíšem. A nemyslím to
jako frázi. Z hlediska denominační-
ho patriotismu můžeme zažít velice
nepříjemnou věc, když v denomina-
ci, která je nám opravdu hóóódně
nesympatická, narazíme na člověka,
na kterém vidíme ovoce Ducha,
které na nás z nějakého důvodu za-
tím nevyrostlo. Možná nás k pocho-
pení, co je „pravá církev“, přiblíží
můj oblíbený bonmot od neznámé-
ho autora: „Církev je jediné spole-
čenství lidí, kde podmínkou členství
je nehodnost kandidátů.“ 
Boží milost je velká. Jsem už poměr-
ně starý člověk a mohl jsem pozoro-
vat vývoj různých sborů a denomi-
nací. A vím o sborech, které začínaly
s nesmírnou pýchou a přihlouplou
teologií. Na počátku se nijak netajily
postojem: „My vám teď všem uká-
žeme, jak se to dělá správně!“ Když
jsem to viděl, říkal jsem si, z tohoto
nemůže vzejít nic dobrého. A podí-
vejme se … takové sbory zpravidla
prošly obrovskými krizemi. Nicmé-
ně některé existují dodnes a nezůsta-
li v nich ti nejhlasitější, ale ti, kteří 
v oněch krizích zpokorněli. Ježíš
neuhasí doutnající knot. A některé 
z těch sborů jsou dnes krásné. 
A tak se z Boží milosti stává, že se
setkáme s Kristem tam, kde by-
chom ho nečekali. Třeba i v deno-
minaci, která schvalovala církevní
restituce.
Říkám tím, že je jedno, co si myslí-

Hledání křesťanské církve

Dokončení na str. 3

ordinace duchovních. Za tuto odluku od utrakvistů musela pak opa-
kovaně snášet různá příkoří.
Mezi odpůrci Jednoty nebyli jen utrakvističtí duchovní (někteří 
z nich se k ní ostatně chovali i více než shovívavě), ale i někteří kato-
ličtí učenci, jako například humanista Augustin Olomoucký. Ti se
často pohybovali v okolí panovníka, nebo dokonce působili při jeho
dvoře v různých úřadech, a tak přiměli krále, aby proti bratřím zakro-
čil. Od počátku 16. století Vladislav proti Jednotě (formálně proti tzv.
„pikartům“, za něž byli bratří označováni) vydal několik nařízení.
Nejznámější z nich je tzv. svatojakubský mandát z 25. července 1508.
Přikazoval uzavření sborů, ukončení veškerých shromáždění, likvi-
daci bratrských spisů a přestup kněží, které měli následovat všichni
členové sborů, buď do církve podobojí nebo podjednou, podle toho,
jakou stranu si kdo vybere.
Bratří se těmto útokům pokoušeli čelit. Psali listy královským úřed-
níkům a dvoru blízkým osobám, od nichž si slibovali zastání.
Obrátili se i na krále, kterému poslali své české i latinské vyznání, 
v němž se snažili vysvětlit základy své víry. Tyto snahy se většinou
nesetkaly s úspěchem. Známá je iniciativa Marty z Boskovic, která se
za bratří u krále přimlouvala. Od osob blízkých králi se dočkala jen
pohrdání za to, že si dovolila překročit hranice, které byly tehdy
ženám ve společnosti vykázány. Protože bratři měli mezi nižšími i
vyššími šlechtici v Čechách i na Moravě nemálo příznivců, svoji exi-
stenci uhájili alespoň na jejich panstvích. Když se časem ukázalo, že
snahy potlačení Jednoty jsou více méně marné, král Vladislav ve své
snaze pronásledovat „pikarty“ poněkud polevil. Svatojakubský man-
dát přesto nadále zůstal v platnosti a Vladislavovi nástupci až do
počátku 17. století jeho nařízení opakovaně obnovovali. Přezdívka
„král Bene“ (tj. „dobře“), kterou tento panovník údajně získal kvůli
svým příliš častým ústupkům šlechtě, jež za jeho vlády nebývale zvět-
šila svou moc, měla tedy i svou odvrácenou tvář. 
Vladislav Jagellonský zemřel právě před 500 lety.

Jiří Just

Bratří a král Dobře
Dokončení na str. 2

Českobratrská církev evangelická nabízí unikátní příležitost nav-
štívit tři filmové projekce věnované Jeronýmu Pražskému v praž-
ském kostele Martin ve zdi. Po každé z nich bude následovat dis-
kuse s odborníky či autory filmů a dokumentů. Filmové středy jsou
součástí projektu Jeroným Pražský 2016: Evropan – vzdělanec –
buřič. Průvodcem všemi večery bude sám Jeroným Pražský coby
loutka.

Program:
20. dubna od 19 h: Ohnivý máj (1974) 

+ beseda s Janem Winklhöferem
27. dubna od 18 h: Ecce Constantia (1992) 

+ beseda s Pavlem Kohoutem
4. května od 19 h: Nezvladatelný buřič Jeroným Pražský (2016) 

+ beseda s Martinem Chadimou
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DruHá kaPitola
Pokračování z minulého čísla

Ale za jistých okolností je paralyzo-
vána a nemůže zachránit život, ne-
pomůže v krizi a třeba ani neuvede
do Božího království. Tak zní teze.
Po ní budou v následujících verších
následovat argumenty, dokonce ja-
ko diatribé – to znamená, že autor
předjímá všechny možné i nemožné
námitky, které by v živé diskusi
mohly zaznít, a snaží se odpovědět 
i na ně. Nakonec znovu dospěje 
k výchozí tezi, ale to už ji formuluje
v přesnější a expresivnější podobě:
že totiž víra – za těch dotyčných
okolností – je taková úctyhodná mrt-
vola. Taková dobře udržovaná mu-
mie (2,26). Na tomto místě si nejprve
připomeneme souvislost, jak se Jakub
k této tezi dostal. Pak se budeme vě-
novat tomu, co jsem pracovně ozna-
čil jako okolnosti, to znamená tomu,
co všechno by mohlo znamenat mít
nebo nemít skutky. A nakonec si to
od Jakuba necháme vysvětlit na pří-
kladech. 
Souvislost
Nechci se u ní zdržovat dlouho, ale
je důležité si uvědomit, že tato teze
opět nepřišla zčista jasna. Není to
tak, že by začátek byl o něčem jiném,
a teď se Jakub najednou dostal k no-
vému tématu. Začátek epištoly byl o
tom, že nejrůznější problémy, krize,
křivdy a dokonce snad i osobní
selhání můžeme vnímat pozitivně,
můžeme přetvořit pozitivně, jako
zkoušku, ve které se osvědčí, jestli
to, na co spoléháme, skutečně k ně-
čemu je. Jestli to, čemu věříme, nás
dokáže podržet – anebo to můžeme
hodit po psu. Zbytek listu až dopo-
sud řešil různé aspekty: to, že se to
takhle podaří, není samozřejmé. I
tak je to zápas, kterým člověk pro-
chází. Pak zase, že to není Bůh, kdo
tyhle věci na nás sesílá. Že si řešíme
povětšině vlastní problémy sami se
sebou – ale Bůh nám v tom může
pomoct. A nakonec, že k tomu pozi-
tivnímu řešení nedojde člověk hlasi-
tým horlením, nýbrž tím, že v tichos-
ti bude naslouchat tomu, co říká
Bůh. Stále to bylo o tom, že právě
víra – při všech těch aspektech, které
bylo potřeba dovysvětlit – že zrovna
to, čemu věříme, nás podrží a pomů-
že nám přežít. Anebo dokonce nás
podrží i za hranice smrti. Nezastaví
se ani na prahu smrti, tam, kde jiné
věci, na které spoléháme, už povětši-
ně končí. 
Okolnosti
Víra je nemohoucí, pokud MÉ ECHEI
ERGA – což nejobvykleji najdeme
přeloženo jako nemá skutky. A oka-

mžitě se nám vybaví skautík, který
má každý den udělat aspoň jeden
dobrý skutek. A když ho má, tak si
ho může odškrtnout. A když si my
takhle splníme všechny dobré skut-
ky a ulovíme všechny bobříky, po-
tom si někdo někde odškrtne, že už
můžeme do nebe. Tak tohle Jakub
určitě nemyslí. Předně neříká, že ty
skutky, o kterých mluví, máme dělat
my, nýbrž říká, že se takhle hodlá
předvést víra. Ale především: slovo
ERGA má mnohem širší význam,
než jenom skutek nebo bobřík, kte-
rého je třeba ulovit. Ve slovnících
klasické řečtiny najdeme třeba, že
ERGON ECHEI znamená dát si tu
práci; dát si tu námahu. V tomto vý-
znamu jsme je už dokonce potkali
přímo v Jakubovi (1,4). Takže víra,
která si (s námi) dá tu námahu. Dá tu
práci. Ale to zdaleka není všechno.
Najdeme, že třeba v Iliadě je slovo
ERGA zdaleka nejčastěji ve spojení 
s POLÉMEIA válečné, což nezname-
ná, že by si třeba válečník odškrtával
skutky, nýbrž jsou to prostě válečné
akce. Takže ERGA znamená také akce
a vůbec aktivity. Kromě toho najde-
me ve slovníku třeba také THALAS-
SIA (mořské) ERGA, což neznamená,
že by moře konalo skutky, nýbrž jde
prostě o rybaření. ERGA DAITOS je
dokonce hodování („skutky hosti-
ny“). Jestliže ve spojení s POLÉ-
MEIA znamená slovo ERGA válčení,
ve spojení s THALASSIA rybaření
atd., pak ve spojení s vírou by také
mohlo znamenat prostě věření. Co je
platná víra – říká Jakub – pokud ji
nepoužíváš k věření? Jakubova teze
tedy vůbec neříká, že bychom víru
měli nějakými skutky dokazovat (aby
nám v nebi uvěřili) nebo dokonce
doplňovat. Jeho teze říká jenom velice
základní věc, že aby vám víra k ně-
čemu byla, musí dostat šanci. Musí
být puštěna do reálu. Do skutečného
života (ve slově skutečný i v češtině
ten skutek cítíme v docela širokém
významu). Pokud máme nějakou ví-
ru (doma ve vitríně), ale ve skuteč-
nosti na ni nespoléháme a rozhodu-
jeme se jinak, pak nás ta víra těžko
může spasit. Je paralyzována a v akci
je něco jiného – něco, na co skutečně
spoléháme. A to je zhruba všechno,
co Jakub chce říct. Vůbec to není o
plnění jednotlivých skutků. Mluví o
konfrontování víry se skutečným
(reálným) životem. Pokud máme
víru zavřenou do kostela – a ve sku-
tečném životě jí moc nedůvěřujeme,
pak nemá šanci se tam osvědčit.
Pochopitelně. Teď k tomu přijde
Jakubova argumentace: 
Jk 2,15 Dejme tomu, že váš bratr nebo

sestra nemají oblečení a nemají dneska
co jíst. Doslova je tam, že jsou nazí
(GYMNOI), ale z pokračování je jas-
né, že Jakub myslí nedostatečně obleče-
ní, když je zima. Nejsou nazí v tom
smyslu jako Adam a Eva v ráji: ne-
potřebují bederní roušku, aby nepo-
horšili. Potřebují kabát, aby nezmrz-
li. Ale zajímavější než nahota je 
v tomto případě jídlo. Jakub říká, že
se jim nedostává EFÉMERÚ TRO-
FÉS. Efemérní znamená doslova na
den – aby bylo jasno, že nežádají
nějaké zásoby na zimu. Nedostává
se jim ani takové to z ruky do úst, ani
to v ruce nemají. Potud je úplně jas-
né, co chce říct. Zajímavé je na tom,
proč místo EFÉMERÚ neřekne EPI-
USION – vezdejší, každodenní – slovo,
které říkáme v modlitbě Páně a které
se tady, jak se zdá, přímo nabízí. To
znamená, že buďto je Jakub tak
starý, že ještě není ustálená řecká ter-
minologie v modlitbě Páně (je prav-
da, že slovo epiusion potkáváme
poprvé až u Matouše a Lukáše), ne-
bo slovo vezdejší v modlitbě Páně
nechápal ve smyslu na každý den,
nýbrž eschatologický. Ale to jsme tro-
chu odbočili od příkladu samého,
který takovéto teologické záludnosti
právě neřeší. Zatím tedy Jakub na-
stolil situaci: Jestliže se váš bratr
nebo sestra ocitne v pozici nezkuše-
ného bezdomovce (který najednou
nemá, co si obléct, a nemá co z ruky
do úst): 
Jk 2,16 a někdo z vás jim řekne: Jděte v
pokoji! Zahřejte se a najezte se! ale nedá-
te jim to, co je potřeba pro tělo – tak 
k čemu je to dobré? Pokud jsme zvyklí
Jakuba číst jenom prvoplánově, pak
si ten příklad vyložíme asi takto: My
máme sice víru, ale to nestačí. Pokud
k tomu neuděláme ještě ten dobrý
skutek, že nasytíme a oblečeme hla-
dovou sestru, nebudeme spaseni,
víra nás nespasí. Takové pochopení
není tak úplně špatné, zejména
pokud si vzpomeneme na Podoben-
ství o posledním soudu z Mt 25,31-
46 (kdo neoblékl nahého a nenasytil
hladového, z toho se stane kozel ne-
bo koza). Ale Jakub ten příklad po-
užívá téměř jako podobenství. Ne-
jde v něm o naše spasení, nýbrž o to,
co pomůže hladovému a zmrzlému.
V tom příkladu jsou klíčová slova:
jděte v pokoji! zahřejte se! nemějte hlad!
A tato slova jsou podobenstvím k naší
víře. Ve 14. verši Jakub napsal: Co
prospěje, když někdo řekne: Mám víru a
tady dá příklad: Co prospěje, když
někdo řekne: Zahřejte se a najezte se! Ta
slova jsou slibná. Řeší situaci zmrzlé
a hladové sestry. Ale také jsou za
jistých okolností bezmocná. Pokud je
nemyslíme vážně. A stejně je to i 
s naší vírou. Je slibná. Ale je také
bezmocná, pokud ji nemyslíme
vážně. Nebo ještě hůř: pokud si 
(v obou těch případech) upřímně
myslíme, že jsou to jenom slova –
taková ta, která se takhle mají
říkat. 
Jk 2,17 Stejně tak i víra, pokud není
realizována (pokud zůstane mimo
skutečný život), je sama o sobě mrtvá.
Tady si Jakub onen první příklad
shrne. Jako slova o zahřátí zůsta-
nou mrtvá, pokud je někdo neoži-
ví, tak i ta víra. 
Jk 2,18 Ale někdo řekne: Ty máš víru,
a já mám skutky. Ukaž mi tu svou
víru bez skutků, a já ti ukážu ze skut-
ků tu svou.

Pokračování příště

Bláznovství víry podle Jakuba
TABITA LANDOVá. LITURgIE JEDNOTy BRATRSKé (1457-1620).
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2014.
Kniha Tabity Landové, mladé učitelky Evangelické teologické fakulty, při-
náší poprvé důkladně a přehledně zpracované dějiny liturgie užívané v
Jednotě bratrské od jejích počátků až do Bílé Hory. Je to samozřejmě čtení,
které vyžaduje soustředění a zájem, o vývoji liturgie si lidé nečtou na plo-
várně nebo ve vlaku. Je to kniha odborná a důkladná, přinášející množství
materiálu i výkladů k vývoji liturgie v Jednotě v historických, teologických
i bohoslužebných souvislostech.
V úvodní části se dozvíme hodně o historických souvislostech a teologic-
kých předpokladech utváření liturgie v Jednotě. Zajímavé pro nás může
být například, že od začátku Jednota bratrská zachovávala sedm svátostí,
ačkoli již Petr Chelčický, který bratry tolik ovlivnil, uznával pouze dvě.
Výrazné bylo působení Lukáše Pražského, který v Jednotě ustavil jednot-
ný liturgický řád. Zůstal nám po něm zachován spis Zprávy kněžské,
který je souborem liturgických komentářů k sedmi svátostem a také jejich
teologickým výkladem. Teprve pod vlivem reformace se Jednota přikloni-
la k omezení svátostí na dvě.
Autorka sleduje období, kdy byla Jednota okouzlena luterstvím, i pozděj-
ší rostoucí vliv kalvinismu a bratrskou snahu o zachování vlastní identity.
Poslední období života Jednoty bylo ve znamení sbližování se s církví
podobojí, k čemuž vedlo uspořádání církve podle Rudolfova majestátu
(utrakvisté a Jednota ve společné konsistoři).
Tabita Landová ve své knize ukazuje, že liturgie Jednoty bratrské nebyla
už od počátku nijak chudá. Sice se inspirovala táborskou liturgií, která
byla hodně jednoduchá, ale podržela si i mnohé prvky z církevní tradice.
Napínavou částí knihy je čtvrtá kapitola, která se zabývá otázkou, na jaké
texty se v Jednotě má o nedělích a svátcích kázat.
Zdá se, že v prvních generacích měli kazatelé volnost ve volbě textů pro
kázání, záleželo na tom, kdo z jakého prostředí vycházel a co mu bylo blíz-
ké. V době, kdy do vedení Jednoty nastoupil bratr Lukáš, kolem roku
1500, zavedl užívání starocírkevních perikop, tedy oddílů z evangelií a
epištol, které se užívaly a užívají od středověku (v různých bratrských
vydáních Nového zákona, samozřejmě i v kralickém, najdeme „rejistrum“
nedělního čtení a epištol na konci knihy).
Touto „novotou“ se však nezavděčil radikálnějším bratřím, kteří v tom
viděli návrat k dědictví papežské církve, a ani bratrský sněm 1504 tyto
texty nenařídil jako závazné – ponechal možnost volby. Během zhruba
jedné generace se však tyto texty v Jednotě vžily a vyznání bratří z roku
1535 uvádí, že se ve sborech Jednoty čtou „zvláště evangelia a epištoly
podlé nařiezenie cierkve davnieho“. Tedy starocírkevní perikopy se staly
pevnou součástí bratrské bohoslužby.
O nějakých deset let později se však objevila snaha tento zvyk změnit.
Jejím iniciátorem byl biskup Jan Augusta, který zdůraznil nebezpečí, že
tyto prastaré texty vedou k přejímání hotových výkladů a opakování sta-
rých věcí, hrozí formálnost a nedostatek pozornosti k živé zvěsti Slova.
Pokusil se proto vypracovat zcela novou řadu biblických textů pro neděl-
ní kázání, která by víc odrážela „pravdu víry, lásky a naděje spasitelnou“.
A protože pravda víry je shrnuta ve vyznání víry, strukura Augustových
textů pro kázání byla určována apoštolským vyznáním víry.
Nové texty pro kázání byly ve 40. letech vyzkoušeny v řadě sborů, s po-
dobným výsledkem jako kdysi starocírkevní perikopy. Tentokrát byly
stížnosti na nová čtení, že kazatelé nemají pomůcky pro kázání na tyto
texty, že lidé umějí mnohá stará čtení zpaměti a teď jsou mateni čtením
nových a neznámých... Augustovy perikopy byly přijaty jako alternativní
řada, vedle starocírkevních, na řadu let, v době, kdy Augusta již byl věz-
něn na Křivoklátě.
Ve vězení, pokud mohl, se věnoval usilovně své práci, vypracoval výkla-
dy na všechny nové oddíly pro všechny neděle a svátky. Tento spis, na-
zvaný Summovník, byl dlouho pokládán za ztracený, až nedávno byl ob-
jeven mezi starými tisky Národní knihovny (ne celý, jen dva svazky ze tří).
Kniha T. Landové přináší na str. 349-360 seznam biblických oddílů z Au-
gustova díla.
Augustův výběr textů nakonec vedení Jednoty neodsouhlasilo, nechali jej
dost významně přepracovat a vydat tak rejstřík nedělních čtení hodně
odlišný od Augustova návrhu. Následkem byly neshody a napjaté vztahy
mezi Augustou a novým vedením Jednoty. Nový rejstřík nedělních čtení
však byl v souladu s Augustovým záměrem vytvořen podle struktury
Apoštolského vyznání víry.
Vedení Jednoty kladlo důraz na tradiční uspořádání církevního roku a
zachovávání křesťanských svátků, tedy spíše podporovalo starocírkevní
perikopy, nezakazovalo však užívání nové řady a r. 1563 nechalo vytisk-
nout její novou úpravu. Nakonec se vahou tradice a zvyku prosadily oddí-
ly starocírkevní, jak ukazují i zachované postily z poslední čtvrtiny 16. sto-
letí, a konečně i kritika od kalvinistických teologů, kteří v Kalvínově
duchu prosazovali kázání na Bibli průběžně, tak, jak je psána (lectio conti-
nua) a nelíbilo se jim bratrské zachovávání církevního roku.
Co důležitého celý tento dlouhý spor přinesl, byla starozákonní čtení,
která byla ke starocírkevním textům přidána, aby tak byla, jak chtěl Au-
gusta, v bohoslužbách čtena „řeč prorocká“, „řeč evangelická“ i „řeč apoš-
tolská“.
Vedle tohoto napínavého příběhu textů ke kázání však kniha přináší
mnohé další. Podává výklad Lukášova liturgického díla „Zprávy kněž-
ské“, liturgie ke všem svátostem a ukázky ze starých bratrských agend.
Zaujme například nečekaná „Agenda k rozlučování manželství“.
Liturgický vývoj Jednoty bratrské je v knize vyložen a ukázán způsobem
odborným, ale srozumitelným a stojí za to dát si trochu práce tam, kde je
věc složitější. Kniha Tabity Landové by určitě neměla chybět v žádné sbo-
rové knihovně.

A. Halamová a J. Halama
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naše recenze

me? Ani v nejmenším! Já mám na
restituce velmi silný názor, hodně
podobný názoru Milana Pečeni. 
A na křesťany v armádě a policii
mám taky velmi silný názor, hod-
ně nepodobný názoru Milana
Pečeni. Jenže církev… to je tajem-
ství. Církev je tam, kde působí
Kristus. A on hodně působí mezi
hříšníky. Jistě, neutvrzuje je v je-
jich hříchu. Ale těžko mu zabránit,
aby chodil do těch denominací,
které se nám nezdají.
Bohužel je v naší zemi denominací
až moc. Možná několik tisíc. Mnohé
mají jen jednoho člena, který je

ovšem členem té jediné pravé a
věrné církve. 
Na závěr bych rád těmto lidem dal
radu, kterou dal jedné dámě chicag-
ský kazatel Dwight L. Moody. Ta
postarší distingovaná dáma za ním
přišla a žádala ho o radu, do jaké
církve má vstoupit. Prý už tu pra-
vou církev hledá deset let. Moody jí
odpověděl: „Milostivá, na této stra-
ně nebe tu dokonalou církev nena-
jdete.“ Když smutně odcházela, za-
razil se a ještě na ni zavolal: „A pro-
sím vás, kdybyste ji náhodou našla,
nepřibližujte se k ní. Jen byste ji zka-
zila!“

Dan Drápal

Hledání křesťanské církve
Dokončení ze str. 2



V Turecku v letech 1895-96 došlo k ma-
sakru Arménů. Křesťanský svět to igno-
roval. Německá říše byla spojencem Tu-
recka, dokonce přikázala, aby všichni 
k tomu strašnému dění mlčeli. Johannes
Lepsius, evangelický filosof a teolog
vzbudil nelibost německých úřadů i své
církve, když se nejen u tureckých úřadů
zastával ohrožených křesťanských
Arménů, nýbrž různými publikacemi
poukazoval na jejich genocidu.
Tento strážný anděl Arménů, jak jej na-
zval Franz Werfel ve svém románu „40
dní Musa Dagh“, se narodil v Berlíně
1858 jako syn egyptologa. Nejprve začal
studovat teologii v Erlangách, potom
přešel do Mnichova na filosofii a mate-
matiku. Již roku 1880 byl doktorem filo-
zofie, ale vrátil se k teologii. První a dru-
hou státní teologickou zkoušku složil ve
Štětíně. Ordinován k duchovenské služ-
bě byl v Berlíně 1884. Při svém přechá-
zení z filosofie k teologii dal Lepsius na-
konec přednost teologii, protože mu
představovala praktickou kritiku skuteč-
nosti. Teologie se mu propojovala se soci-
álním i politickým jednáním, ale ani filo-
zofii neopustil. Na svých mnohých
cestách ve věci pomoci Arménům studo-
val v tichých chvílích svůj Nový zákon a
svého Emanuela Kanta, které nosil 
v pravé a levé kapse své bundy. 
V Jeruzalémě působil v letech 1884-86
jako učitel a kazatel. Tam potkal svou
budoucí manželku Margaretu. Vzali se
v Jeruzalémě. V roce 1886 získal místo
faráře ve Friesdorfu v Harzu.  Díky své
ženě získal vztah k hnutím, která pěsto-
vala společenství. Byla totiž z misionář-
ské rodiny. Po průzkumné cestě do Tu-
recka roku 1896, po uveřejnění první
dokumentace „Arméni a Evropa“ a po
velkých demonstracích proti zločinu na
nich v celém Německu Lepsius požádal
svou církev o dovolenou, aby se mohl
věnovat pomocnému dílu. Dovolená mu
však nebyla udělena a Lepsius se vzdal

svého úřadu, aniž věděl, jak svou rodinu
uživí. Koncem roku 1896 založil komitét
na pomoc Arménům a svou rozsáhlou
činností publikační i přednáškovou zís-
kal podporu církevní, akademickou,
občanskou i šlechtickou v Německu a ve
Švýcarsku.
Trvalkou jeho práce byla pomoc armén-
skému obyvatelstvu, které žilo v osman-
ské říši v nebezpečí života a periodických
masakrů. Masový charakter měl masakr
ve Vilajets Adana a v Aleppu roku 1905.
Tato událost ukázala, že slib evropských
velmocí zasadit se o změny ve prospěch
Arménů se nenaplnil. Konečně však do-
šlo k tomu, že mezinárodně uznávaný
ochránce Arménů Lepsius dostal mož-
nost zúčastnit se konference, která měla
vymoci na osmanské říši reformy. Při té
příležitosti založil Lepsius roku 1914
„Německo - arménskou společnost“. 
V červenci a srpnu roku 1915 podnikl
polooficiální cestu do Konstantinopole,
kde se setkal s ministrem války Enverem
Pašou, který byl hlavním aktérem při
ničení osmanských Arménů.
Jeho činnost proti německému a turecké-
mu mlčení o ničení arménského obyva-
telstva z něho udělala v jistých kruzích
německé vlády, nakloněné Turecku, per-
sona non grata. Na druhé straně jiné
politické seskupení jej chránilo a staralo
se o to, aby mu byl vydán pas. Dokonce
mu opatřili v Holandsku skrovné místo
na vojenském oddělení berlínského
zahraničního úřadu. Tohoto postavení
však Lepsius využil k tomu, aby mohl
svou proarménskou činnost vést dále
proti zákazu německého vyslance v Haa-
gu. Taky tam mohl lépe pečovat o svou
cukrovku, která byla vlastním důvodem
jeho pobytu v Holandsku. Po svém
návratu do Německa koncem 1918 přijal
úkol vydávat akta o Německu a Arménii
v letech 1914 až 1918. Německé minis-
terstvo zahraničí chtělo tímto vydává-
ním ukázat, že německá diplomacie ne-
má na arménské genocidě žádnou vinu.
Avšak Times a skandinávský tisk hodno-
tily vydaná akta jako důkaz viny Němec-
ka na masakru Arménů. Pro zahraničí
jsou vydaná akta stálým zdrojem k ob-
jasňování genocidy arménského lidu.
Začátkem 20. let byl Lepsius minister-
stvem zahraničí jmenován spoluvydava-
telem „Velké politiky kabinetu 1871-
1914”. Rodinu tak materiálně zajistil.
Lepsius byl po první světové válce uzná-
ván jako nezávislý, kritický duch, takže
byl jako jediný Němec zvolen za člena
internacionální ligy proarménské. Měl 
v plánu postavit arménský sirotčinec 
a archiv k novým dějinám Arménie 
v Potsdamu. Uskutečnila se Arménská
akademie v Potsdamu., která však nepře-
žila svého zakladatele, jenž zemřel 3.
února 1926 v Meranu, v jižním Tyrol-
sku. Jeho dílo žilo dál v německo-orien-
tálním díle Dr. Lepius a Německo-ar-
ménské společnosti. Až dodnes vysvětlu-
je historickou a politickou situaci, v níž
byla na Arménech spáchána první geno-
cida 20. století. 

Jako nezávislý evangelický teolog přispěl
k vybudování internacionální etiky.
Fridtjof Nansen označil Lepsia za vý-
znamného předbojovníka za lidská prá-
va. Lepsiusova role je srovnatelná s rolí
Alberta Schweitzera a Dietricha Bon-
höffera. Šlo mu o to, aby teologie byla
praktickou kritikou skutečnosti. V teolo-
gii je to neobvyklý, ba jediný obraz teolo-
ga, který se vmísil se svou teologií do
mezinárodní politiky. Jeho teologie je po-
dobná teologii Alberta Schweitzera,
Dietricha Bonhöffera, Martina Luthera
Kinga a Heldera Camary, kteří se prak-
ticky postavili proti totalitě a jejím nelid-
ským činům. 
Proti tureckému masakru napsal Lep-
sius kritiku ve spise Arménie a Evropa.
Je to obžaloba křesťanského Německa a
křesťanských velmocí. Vyšla již roku
1896 v Berlíně. Lepsius přešel od kritiky
vlád ke kritice církví, neboť zástupci
evangelických a vůbec křesťanských
církví se zavázali v Německu mlčet, jak
si to přála německá vláda. Spolupráce
západních a orientálních mocností vedla
ke zničení východního křesťanství. 
V jeho teologii je citelný vliv jeho man-
želky a také vliv jeho matky, která sociál-
ně působila v duchu J. H Wicherna.
Lepsius byl strhující řečník a kazatel.
Četl Nový zákon a celou Bibli v původ-
ních jazycích a pomocí Friedricha Nietz-
scheho se dostal k přesvědčení, že evan-
gelium je pro tento svět, pro člověka zde
na zemi. On sám tvrdil, že Ježíš o tom ,
co je mimo pozemský svět, nic nevěděl.
Minulost, přítomnost a budoucnost jsou
mu dostatečným jevištěm pro království
Boží a jeho naplnění. Čestný doktorát, 
k němuž se odhodlala berlínská teologic-
ká fakulta k 400. výročí Lutherovy re-
formace, nepřijal Lepsius osobně, zahra-
niční úřad ho odsunul do Holandska. 
Děkan fakulty Adolf Deisman ho zhod-
notil: Johannes Lepsius zaujímá zvláštní
místo mezi čestnými doktory. Bohatě
obdařen, originální až k omylné parado-
xii, samorost, nezřídka osamocený, spo-
lečenský, často protispolečenský, věno-
val své nejlepší síly křesťanům na výcho-
dě. Jako mladý duchovní vzdal se svého
jistého úřadu, aby se v míru i ve válce
věnoval svobodnému psaní a misii mezi
velmi chudými křesťany. Fakulta mu
věnuje doktorát v plné úctě k jeho pocti-
vé práci.
A já dodávám: svatý, na nějž jsme úplně
zapomněli.

Josef Veselý

Listy M. Jana Husa

83. Přátelům sVým V kostnici

Toto je ve jménu Jezu Krista mé konečné rozhodnutí, že nechci články, které
jsou po právu vytaženy, přiznati za bludné a nechci odpřisáhnout články,
křivými svědky mi připisované2), protože odpřisáhnout  by znamenalo při-
znání, že jsem bludy nebo blud držel, a od oněch ustoupit a opak držet.
Neboť ví Bůh, že jsem nikdy nekázal ty bludy, které oni vymysleli, mnohé
pravdy vyjmuli a klamy připojili. Velmi rád však, kdybych věděl o někte-
rém ze svých článků, že odporuje pravdě, bych jej opravil, odvolal a jeho
opak učil a kázal; ale myslím, že žádný neodporuje zákonu Kristovu a výro-
kům svatých mistrů,3) i když je nazýván od těch, kterým se nelíbí, pohoršli-
vým nebo bludným. Proto kdyby v kterémkoli z článků, které nesou mé
úmysly,  byla obsažena jakákoli lživá myšlenka, té se odříkám, všemocné-
mu a nejlepšímu mistru se poddám, aby mě napravil, při čemž spoléhám na
jeho neskončené milosrdenství, že mne on sám přemilostivě očistí od mých
skrytých hříchů. Děkuji všem pánům, rytířům a vladykům Českého krá-
lovství, a zvláště králi Václavu a paní králové, své milostivé paní,4) díky
činím, že mne v lásce měli, laskavě se mnou jednali a vynaložili péči pro mé
osvobození. Děkuji také králi Zikmundovi za vše dobré, které mi prokázal.
Děkuji všem pánům českým a pánům polským,5) kteří vytrvale a pevně stáli
na pravdě a na mém osvobození, pro ně pro všechny si žádám spásu, nyní
v milosti a potom ve slávě věčné. Bůh vší milosti nechť život váš se zdravím
duše i těla dovede do Čech, abyste tam sloužili Kristu králi a tak přišli 
k životu slávy. Pozdravte všech přátel, jež nemohu vypsati a jestliže bych
některé psal a jiné ne, zdál bych se jim býti přijímačem osob, a ti, jež bych
nenapsal, mysleli by, že na ně nepamatuji, aneb že je nemiluji, jak bych měl.
Psáno ve vězení, v okovech, v pátek před svátkem svatého Jana Křtitele.
Jan Hus, v naději sluha Jezu Krista, od jehož naděje mne nikdy ďábel nemo-
hl odloučiti a ani neodloučí, s pomocí Otce i Syna i Ducha svatého velebe-
ného na věky věků.
Amen.

83. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme. 
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

83. Přátelům svým v Kostnici. 1)
R. 1415, 21. června. (1415, 21. června.)
Vzhledem k posledním článkům ze dne 18. června, sobě předloženým (viz
předcházející list), Hus v přítomném dopise přátelům svým Kostnickým
oznamuje své konečné rozhodnutí, že neodvolá a neodpřisáhne proti prav-
dě, pak děkuje králi i královně, rovněž i Zikmundovi a přátelům svým čes-
kým i polským a pozdravuje všech.
1) Pal. 225. 2) Viz list 69, pozn. 4. 3) K. p. Augustina, Jeronyma. 4) Viz list 77,
pozn. 4. 5) Viz list 77, pozn. 2 a, 3.

Johannes, strážný anděl arménů-lepsius
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inzerce

Úctyhodná hebrejská biografie z pe-
ra izraelského historika a novináře
Toma Segeva „Simon Wiesenthal –
ha biografia“, která záhy dostala
anglickou a německou podobu, se
překladatelským počinem Terezy
Černé a 261. vydavatelským poči-
nem nakladatelství Paseka SIMON
WIESENTHAL, SKUTEČNOST A
LEgENDA dostala k našim čtená-
řům. Ani zdaleka se nejedná o pro-
pagační ódu na tohoto „lovce nacis-
tů“, který ve spolupráci s izraelskou
tajnou službou Mosad dostal jedno-
ho ze strůjců a vykonavatelů „ko-
nečného řešení židovské otázky“
před řádný soud v Jeruzalémě. Au-
tor sic využije na 30 vlastních Wisen-
thalových písemností, avšak přidá 
k nim úctyhodné další desítky ji-
ných pramenů, včetně těch, jež jsou
vůči S. W. kritické, a postihují dobo-
vé příčinné i následné souvislosti.
Wiesenthalovi nikdo nemůže upřít
jeho základní záměr ve zmatečné
době roku 1945 po dobytí Berlína
Rudou armádou a podepsané kapi-
tulaci Německa sestavit alespoň
zběžný rejstřík nějakých 150 lidí, od-
povědných za organizování a reali-
zaci holokaustu. Vyšel s tím podně-
tem v době, kdy se na jedné straně
mezinárodně šířily nálady po-msty,
na druhé straně pak nechuť se hrůz-
nými zločiny vůbec zabývat, zrovna
tehdy, když byly podezřele často
uplatňovány argumenty: „nevěděl
jsem, netušil jsem, jen jsem plnil
vyšší rozkazy“. Přizváním širokého

okruhu svědků a písemných prame-
nů berou pojednou za své jedno-
stranné pohledy a názory, kdo vlast-
ně lavinu všech těch nelidskostí
dostal do pohybu. Ustálené předsu-
dečné pohledy dostávají trhliny. Ani
samo židovstvo netvoří morální
monolyt; nebyli jen ti, kdo nepřed-
stavitelně trpěli, i mezi nimi se našli
jednotlivci, kteří nelidskému režimu
krátkozrace přisluhovali ve snaze se
zachránit. (Tom Segev také nesmlčí
námitku: Což za hitleriády trpěli je-
nom Židé?). Autor titulu si také po-
všimne rozdílů: nacismus ryze ně-
mecký a skrytější zavilý rakouský;
bývalí pachatelé zla se bezostyšně
tady i tam dostávají do politických
funkcí a vzdychají, že válečná doba

byla prostě zlá. Zvlášť nápadní zlo-
činci stačili zmizet do Jižní Ameriky.
Úporný zápas o spravedlnost se
nevyhne ani rozhodování: Kdo má
být odměněn a komu se má dostat
uznání? (Wiesenthal měl na své stra-
ně spoustu aktiv, ale Nobelovu cenu
dostal Američan Elie Wiesel, který
peklo genocidy neprožil). Takové
jsou otázky, které ve dvaadvaceti
kapitolách rozprostírá izraelský his-
torik, který nic nechce zjednodušit,
jen se přes mýty a legendy chce
dobrat co nejblíže k pravdě té doby.
- Kniha chce jistě lidské paměti
posloužit (stalo-li se to vůbec ně-
kdy), aby se podobné propady hu-
manity už nikdy neopakovaly. 

KALEB (foto: Simon Wiesenthal) 
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