
Křest v evaÍ1geliich~.,'" 

"anKořínek. 

·' . Pro otázku křtu na,lézáme v evangeliích mnohem m~ně pouče~ , 
ní, než bychom ~i vzhledem k důležitosti tohoto předkřesťanské;. 

• ho obyčeje přáli. A co jest ještě závažnější: nemáme nikde přes
ného vysvětlení jeho smyslu z úst Ježíšových. Křesťanský křest 
má svůjvzor ve křtu Janově a ten má svůj původ patrně v 'čet
ných omýváních, jaká prováděly některé židovské sekty;: 
'Při zkoumání podstaty 'křesťanského křtu nemiÍžeme vychá-. 

zeti od Jana, nýbrž od Ježíše. Ale i tak jest nutno' o Janovi pře- . 
deslati někDlikpoznámek, z nichž 'vynikne rozdíl mezi jeho křtem 
. a křtem' křesťanským. ' ! 
'Půvoďjanovského křtu jest temný. 'Sriadse vyvhútlze zmí-

něných křestních sekt, které v té doběprovozoválysvou činnost· 
.. uJ ordánu. Někteří badatelé ukazují na souvislost s křtem prose~ 
"'lytů, jenž však hyl pouze očistóu·kultkkou. Ke kultickémuzneči
štěnídocházelo dotykempohariských model nebo stykem s,démo- .,' 
ny.Jan·křtil Zidy, ne prosélyty.l) Byltusnád ,vliv Mandeů ?2)' 

ď Ani příbuznost S omýváriíi.rLEssenů3 ). není pravděpodobná. Ja.; 
nův křest byr udělován pouze jednou v: životě~ 4 ) Byl křtem po:" 
kání na odpuštění hříchů. Josephus FláviÚ8 'píšeo:, Janově křtu /. 
, jako '. obřadu 'přidružení. se ke společnosti. s určitým politickým 
cílem (baptismósynienai).5) Jan Křtitel,sám považoval svůj •. 
křest za něco provisorního; sám uStupoval do pozadí: 6 ) (Mk .1,' ' 
8; Mat. 3, 11; Luk: 3, 16.) Je to pouhý křest vodou, ale Mat. 3, / 
11;, Při křtu nebylo vyslovováno, žádilé jméno,7) teprVe Janova 
sekta 'křtila eis onoma !oannú. Křesťanský křest lišil se ,od Ja': • 
nová pouze v tom, že se konal eis onomaJ ésú a' že se jím sdílel ~ 
Duch svatý. . ' 

1) HeiťmUller W.:' Taufe und Abendmahl ini Urchristerum. JReÍi.'· 
gionsgeschichtl. VolksbUcher I. Reihe; Heft 22/23 str. 10. citujLdále:H 1 •. 
",::) Mandeové: .viz Kovář NR '1936 stúdie o Janu Křtiteli. ',': , 
ď' , 3) Essenové: na př. Sellin E.IsraeHtisch-jUdische Religionsgeschich· 

ď te, 1933 . str., 138 n.·' .' '. .... ,'. . . 
, . I) Reitzenstein, R:. Die Vorgeschichte der christl. Táufe 1939,která' 

mi nebyla dostupná, pouze obšírná recense ,Heussilío stýmž.názvem_' 
v,N.Jahrb. ftir' Wissensch.u. Jugendbildung,roč. 1930st.69-'-'-83.~.· 
Reitzenstéinpópírá, že Janfiv křest byl udělován jednou v životě.," '. 

e) Josephuš Flavius: viz pozn., 2.' . 
'h 6) Bernoulli;. C.' A:: Johannes, der. Tiiufer. und' die Urgemeinde. " 

'Die,Kultur des Evangeliums. Bd., .1. Leipžlg, 1918, str .. 153.,' ,.' ". ' 
, 7),Holťzman, H. J.: 'NeutestamentlicheTheologiel. (1911)str. 451. 

"Offenbar tritt. dle Personlichkeit dessen, welcher tauft;' ganz, in. den 
Hintergrund, weiIman die Taufe zunachst als eineTat des' Tauflings 
rus des Taufers aufsetzte." 
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~~ 'O Křtitelův křest žádaj3; jemu se~p~robil,~podle,synóptické;' , 
~ ho podání i Ježíš. (Mat. 3, 13nn; Mk. 1, 9; Luk; 3,21.) Evange- ~ 
~ llum Janovo této zprávy nemá, zato ví, že Ježíš káZal a křtil sám 

(3; 22r;:Tento údaj,ostatně nepravděpodobný, je oqvolán (4,2) 
a opraveri poznámkoll,'že křtiUjehožáci.~Učed1nícinebyli křtě-
ni, když ~se přidružovali~ k Ježíšovi; snad křtili' s jeho' souhlasem, ~. 
i>když při rozeslání dvanácti (Luk. 9, 1~) nečtemeovýslov:, 

,ném příkazu křtu: ': ~ " ~, ,~, ",' .• 
·A přece v církvi pó staletí platilo a plátí,že Ježíš sám křest 

ustanovil. Dlouho do 19. století o tom nikdo. nepochyboval. O:kte~ 
rý výfokse opírá tato jistOta ?Církev se odvolávala' na citáty: 
Jan 3, 5,Mk.16,·15 n, Mat. 28,19.20. : ~ ~ . ',~ . 

Proti původnosti těchto míst se uplá~ňujeřáda námitek.S ) 

~ Zejména' proti· Mat. ~ 28, :.19. 20." Ukazuje se na, to;, že' ona- slova 
. nejsoupříkazein křtu, ale miSsie, inathéteusate.~ Příkaz missie 
, pak není ,v souhlasu seskutečnýmipoměryydoběapoštolské~ 

. Ježíš nenařídil missi mezi pohany (ta ethné) ,jina;k by se Johó ~~., 
Pavel~ve svém sporú.sapoštóly.jistě dovolával. Jest~nápadné, 
že by se Ježíšovi za jeho . života nikdy ne:ná.skyt)ap~í1ežitost 
k vydání tohoto příkazu. Proč až oslavený? A dále: "Taufbefehl" 

"má toliko Matouš; není u Ma:i-ka ani vQuelle,d6konce ani uLu:: 
káše, jenž je mladší než Matouš. Není tu ~óprávněna domněnka, 

~ že jde o pokus' odůvodniti křesťanskoupraksi křtu, a . podepříti, ~ 
ji autoritou Ježíšovou? Pozoruhodrié' jest i užití trojiční formule, 

',když je~prokáZáno,že v.době apoštolské. i ,poapoštolské až do ' 
3. století se křtilo toliko ve jménu Krista. '.'. ~ " ~ ; '. ~,~' ~ 

~,' , Snad zbývající mista· jsou průkaznější pro názor; že Ježíš . ' 
, .. jestza;kladatelem křtu? Citované místo (Jan 3,.5) s ,výraZným , 

,pojmem 'geniléthénai anóthen, jejžJ an vysvětluje jako: zrozenL.·.' 
,exhydatos kai pneumatos, ,není-nic, jinéno :než znowzrózení .~.>." 
sděleným Dllchem sy. (srV.' Tit. ~ 3, ,5: paliggenesiá.) Bohužel, < , • ,. 

: toto místo, kde. jako by Ježíš křesFpředpokládal, jest pouze, .>.'. 
u Jana. Ani třetí autorita (Mk. 16, 15.16) neobstála před kri

'tickýIni badateli: 'N enáléží ,prý' k původnímu Markovi; : 16; ~20 . 
~ jest dodatek, nepravý konecevangelia. . . ~, ' . "~ 

V Janově Evangeliu ne:nÍ formálního ustanovení křtu: Pisatel " 
se nestavÍ.proti křtu, předpokládá jej, ,ale hlavní jest mu pře
tříbení člověka, voda jest jen symbol. Někteří bohoslovci spatřují 

. náhradu za chybějící . příkaz ,křtu, ve. scéně ~~ umýVáni nohou ' ( Jan ~-
13, 5nri) .. Ježíš prý. neschváliL křtu;ale místo toho zavedl jiriý ," 
symbolický akt. Petr jej chápaljen\fysicky, byl pohoršen (v. 6.), ,. 

- ale pak vycítil; že 'tu jde o nějaký symbol (v. 9;). Stojí za zrnin-o 
ku,.že;'(ežíš oaktu'mluví(y. 15.) jako: o příkladú služby. Snad < 

~ jev tom i odpor proti ponoření celého člověka. (neponořiti, nýbrž 
pokropiti--->báptizein~ niptein).: ~ .~ ',. '.'~ ... , ,.. ' 

_ Jiných důležitých údajů o křtuvevangeliíchnenL .. 
. ~ . ~ -'. - - I _. . 

8) .H. ~ 1, str. 2. ~ 
~~ 
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:Z, uvedeného lze souditi, zeiéžíšsám 'nekřtil a otázka.dúle
,žitosti tohoto -obřadu u: něho nelírála významné úlohy. Nevíme, 
: zda Ježíš ten úkon riařídil. Dokladů biblických a historických' 
pro to není. Není vyloučeno, že žáci Ježíšovikřti1i a že tento akt 
přijali· za svůj při, spojení s žáky Janóvými,9) Rozhodně však 

, u Ježíšoyých žáků obřad ještě neměLtak bohatý ()bsah a nebyly 
• ~ s nÍril spojovány ony myšlenky, jak je poznáváme v době pozdější. 
'Domnívám,se; že žáci Ježíšovi křtili ažé to 'byl vstupníúkon'do 
. společnosti JeŽíšovýchvyznava,čů .. Podobrié vstupní obřady byly , 
"i v jiných'náboženstvích.10)! vkřesťanstvíséstalkřestpodmín- .. 

kou přijetí za plnoprávného člena.: . . ' 

Pojemb,ratrství v Novém zákoně~ 
O. Wohlauf., ' 

- ~, . ,-

, ..... ' . :ósiovo~ání bratfe;sestró,'a~ratrstvítlvedenobylo mnohými > '"v život spólečenský.' Důraz, položenýunás na bratrství,neníně;:'~· 
<čÍmnahodHým, alet~ickým'pro ·českou povahu. Vidíme tone- ' 

.ď jeIÍvnaší minulOsti: Ce~í bratří,ale (dnes v našE církvičs:jest . 
,oslovování: bratře, sestro'domovema z tohoplynoucLbratrstVÍ; . 
Setkáváme ses tím.u násy SokolélvpolitickéorganisaéiNárod': ~ď 

, ním souruČellstVí;:~.Tédy v·náboženském,tělovýchovnémi po~ . 
" litickém,živótě~ :.:..::... Nic podobného nenajdeme tak hned u jiných 
-národů.··. . "",. ", ", .,:" .', ... , ...... ' . . . '., ", . 
'. ~ Přehe všaktentó' pojem bratrstV'ínepÍ"iwení v -povaze české, 

. ale má své hlubší kořeny, a.to v kfesťanství.Sice setkáváme se 
, • '>. s podobným pojmem a oslovennn: bratří i U Zidů (v Starém zá.; • 

. ' koně), ale pravé chápání smyslu, bratrství nejlépe je vyjádřep.ď' . 
Ježíšeni;'" ,Novém zákoně. Tu dostaIienie se' k~jádruvěci bratr·> 

'. ství: jehopůvodu, obsahu-a Programu.' .' -
::.,T~· je. úkolem. této práce. .' , .. 

. 'I. Evangelia. 

. 1;'. OslOvení. Projdeme-li pozo~ěvšemi čtyřmi evangeliemi 
. (Matouš;' Marek, Lukáš, JanL setkáváme se s oslovením i 
, • pojmem bratrství velmi často; Marně bychom však, hledali,. že 

. Ježíš užije někdy přímo oslovení: bratře, sestro. Ježíš nikdy ne~ 
···.oslóvoval.těmitojmény ani·své.nejbližší~apoštoly, ani druhých. 
',' Užíval .. však. Ježíš oslovení "intimnějších" ,zvláště. kdyžně-:- .. 

komu pomáhat Dceři Jairovéřekl: 7,;Děvečko7 vstaň!" (Mar. 5;' . 
. 41; Luk.' 9, 54) ,žEmě pravil: 7Pcero7 víra tvá tě uzqravila" (Mat. 

--<': c: . • f_Benloulli t~ ~~. :át~~.· 152:. -' _, '. ~ , . . ". .~ 
. .'-::- 10)' HeussiK.: . Kompendium. der Kirchengeschif::hte 1933, TUbingen.. 

. Mithraskultus;EiIÍe Art von Taui)e' zur SUhnungder SUnden u.; Beruhi;; :, 
, .č gurig : desGeWisS~ns.~ str. 18:' 
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9,22; Mar. 5,34; Luk. 9, 48); zbožným ženáln řekl:),Dcery Jeru-" 
zalemské) , neplačte nade mnou" (r.uk. 23, 28) ,matce své" fl kříže, 
zvolal: ).,zimo) aj, syn tvůj" (Jan 19,,26) apod. Pro m~enašel 
slova : při uzdravení" šlakem poraženého: ),synu) odpouštějí se 
tobě hříchové tvoji" (Mat. 9,2; Mar. 2, 5), anebo: "Clověče) od~ 
pouštějí .é~." (Luk. 5, 20); při pohřebním průvodu dótekl,se már: 
á řekl: "Mlád,enče) tobě pravím, vstaň!" (Luk. 7,,14) ; když ozna
muje svůj brzký ódchod:J)Synáčkové) ještě mruičko s vámijsem'ď 
(Jan 13,33); Jidášovipravil vyčítavě: )JPříteli) nač jsi přišel?" 
(Mat. 26;50); anebo řekl:"Vypřátelé moji jste',' (Jan 15,ď14),; 

'utěšovalučedníky s~é slovy: "Neboj se, o maličké stádceJneboť ' 
se zalíbilo' Otci vašemu dáti vám ,království" . (Luk. 12, 32).' 

,Ježíš, též ,Oslovoval přímo jmény: "Zes mne' viděl, Tomáši)' 
uvěřiljsi"(Jan 20, 29); J;Zachee) spěšně séstup dolů!" (Luk: 19, 
5); ,,,Pravím tobě, PetřeJ třikrát mě: zapřeš" (Luk. 22, 34) ; 'JJJ.i
dáši) políbením Syna člověka zrazuješ ?" (Luk. 22, 48) a pod. 
Anebo též bez jakéhokoliv oslovení : nařizuje nemocnému: JJJ di) , 
umejsev rybníceSiloe!" (Jan 9,7); apoštólům svým prý řekl:' ' 
"Jdouce;učtevšéchilý národy!" (Mat. 28, 19; 'Mar. 16, 15) a' j;: 

, Kromě těchto uvedených přímých oslovení, často užil Ježíš ," ," 
',slov: bratr; bratří, sestra, hlavně ve srych podobenstvíchca~ebo',' 
,Zdůrazňoval-li bratrství ve smyslu plnění Boží vůle (Mat. ,12, 
4&:-:.50)., V' tomto -náboženském' smyslu' slovo: bratr (-ří) se 'vy~ 
skytuje často v evangeliích, a to ivyslovených přímo od Ježíše: ' 
u Matouše 19krát, II Marka 5krát, u Lukáše 8krát, ,u Jana 4krát. ' 

. Célkem . 36krát se, setkáváme s výrazem:, bratře, bratří; Výraz: 
, seÉ!tra se vyskytuje v tomto' smyslu jen dVRkrát(Mat.12, 50;0 
. Mar. 3;35)., ' " '" ,,',', , ' 

, ':' Dříve' než si 'budemeuvědÓInovať' smysl' bratrství v evange-" 
liích; vširiměme' si 'stručně; jak. oslovován ,byl Ježíš Odsvych 
učedníků a ostatních; anebo jak sálll sebe nazyval; Ani tu ne-
setkáváme ses výrazem: bratr) jako oslovení pro Ježíše. Apoštó': ., 
lóvénikdý tohoto oslovení nepoužili vůči Ježíši Kristu, tím méně' 

" ti ostatní. Ježíš o 'sóbe nejčastěji užívál slova: Syn' člověka) 'a to' 
,79kiáť(29 + 13 + 25+ 12),'aIÍebo název pro JežíŠe: Syn Boží) 
který vŠakJeŽíšó. sobě nikdy, neužíval, ,yyskytuje se 23krát 

,"(44: 8+ 2 + 9), 'nebo prostě'názvu: Syn) užívaný i Ježíšem" 
vyskytuje se v evangeliích30kráL(6 + 5+'2.+ 17). Dáván Je;.. 
žíšovi název: Syn Davidův~ llkrát (5,+3,+ 3 +0). ~Název: 

'~e8iášaBeránek Boží s'evyskytuje jenu: Jana (1,,42;4: 25 
,a 1,,29. 36).-Sjinými názvy se setkáváme" jako: Kristus-" 
28krá:t (8 +'4 + 8 +8), Ježíš Nazaretský~ 15krát (6+ 3 + 3 
+3)"KrálŽidovský -:- 21krát-(5 + 6 + 3+ 7), alenejčástěji 

"užívanéoslovenívšeobecně i samýin Ježíšem je: PaneJa to 87krát...c 
(25 +3,+26 + 33), a roVÍlěž tak přev~té oslovení: Mistře ....:..' 
53krát(lL+.17.+ 13 + 12). --JJJed~n jest Mistr váš, 'KristusJ 

" vy pak všichni bratři jste'~' (Mat: 23, 8) ; v těchto slovech je biké 
vyjá;dřenpůvod ,pojmu bratrství~šelidského"bratrství v křes-
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ťanskémslovas~yslu.- 's tím v daÍších kapitolách. . ' , • 
2. Pojem' bratrství. Jak chápal Ježíš bratrství,. stačilo by uvé- , 

. sti příklad z evangelií, kde Ježíš'.na 9známení anoštolů, že přišla 
jeho matka a bratří rodní, Odpověděl: "Kdo jest matka má? Kdo 
jsou bratři moji? A vztáhna ruku svou na učedníky své, řekl:. 
Aj, matka má i bratři moji. Nebo kdož bykoli činil vůli Otce 
mého nebeského~ ten jest můj bratr; i'sestramá~i matka.má/~ 
(Mat. 12, 48--:00; Mar. 3, 3~35; Luk. 8, 19-21). " ',' 

Ježíši podmínkou, aby někdo mohl býti nazýván bratremne-> .. ' 
'bo 'sestrou není sna~ rodinný a příbuzenský svazek, 'ale svazek 
přikázání' a plnění' tak vůle Boží: Tedy' svazek' duchovní, pouto,~ 
kterým všichni mají býti v duchu' Kristově spojeni v jednu ro": 
dinudítekBožích. Tak Ježíš vyjádřil pojem, bratrs~ví na širším: 
základě' nejlépe a nejvýstižněji i ve slovech modlitky· Otčenáš 
(Mat. 6, 9-13; Luk. ll, '2.:...4). Zde jest vyjádřen původ, vý- ' 

.. znam a program bratrství. Bůh jest Otcem všecha lidé Jeho dít
kami. Poněvadž, jsme dítky, Boží' a máme tudíž jednoho' duchov
ního Otce'jsme si navzájem bratřími a .sestrami~ sobě rovní, 
proto máme také žít ve, vespolné lásce, jako bratři a sestry! .. , 
, ; Abychom ,splnili podmínku bratrského spolužití,musíme 
,především pochopiti Ježíšova přikázání lásky (tresť, Zákona),' 

kteréž slovné znění sice Ježíš převzal ze Starého zákona (V: Mojž. 'ď 
6,: 5) a také celý Dekalog (II. Mójž. '20, 2-17; V. Mojž.,5, 
~21) vyjádřil dvěma příkazy a pojaFje v novém smyslu: ,;Mí-

... lovati budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého, ze vší duše' . 
. své aze vší mysli své." Tojest první a veliké přikázánLDrithé 
pak jest podobno tomu: ~~ilovati budeš bližního'svéhojako sebe 
.samého/~ (Mát.' 22, 37-:-39; u Marka 12, '30~31:"Většího při
kázání jiného nad toto není".a Luk,',10, 27. 28 dodává: "To čiň' 
a živ budeš.") Můžeme snad vhodně nahradit: Milovati budeš 
bratra svého jako sebe samého~ ...' , . '., " ,.' ' 
. , . Láska bratrská čerpá však svou sílu zláskyk'Bphu . . Láska 

. k Bohu osvobozuje; dává právo na synovství Boží, činí nezávislý~" 
mi ,bojovníky Božími. Ti mají především pečovati o Boží královo:: 
ství (Mat. 6, 33 ; Mar. 12, 17), kterým rozumíme vládu Boží prav.. . ... 
dyaláskyv lidských srdcích, právo a spravedlnost mezi lidmi.:·' 

,Krátce řečeno: služba, Bohu a služba bližnímu o (bratru) jsou' zá-
kladní pojmy! Ten panuje, kdo slouží, službou.stává se každý' 

" pomocníkem' dobra, pomocníkem Božím; Ježíš pro své učedníky . 
" asýny Boží měl jen jedno, pravidlo: Sloužit bližnímu! -:- Cena' 

jednotlivce (Mat. 33, lL 12; Mar. 9,35) je v nezištné a radostné 
službě 'jiným (Mat. 20,·26.27; Mar. '10,' 43.44;. Luk. 22, ·26). ' " 
Není,možná ve službě Boží žádná polovičatost, rozpoltěnostani 
dvojakost. (Mat. 6,4; Luk. 16, 13). '., ."" 

" ',' Ježíš jako Mesiáš chcé přinésti.· bratřím' 'svým Bona a Boží 
blízkost, aby jim pomohl ze vší bídy hmotné a především mravní. 

3. Obsah bratrství.,Ve svém bratru,máme uznávat a ctít sebe 
'(Mat. 16, 25-:-26; }.far. 8, 3&:-37; Luk. 9,24-25), všichili tvoří 

, >,) 
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',' jednotumrawí, spojenoU pocitem'solidarity (Mát: 23;' 8);Spo~·". 
· jením' lásky k,Bohu a k lidem v 'jedno jest u Ježíše soustava . 
. ' mravruno učerií . Jeho. Proto Ježíš zdůrazňuje velkou cenu. duše 
lidskéď (Mat.18, 14; Luk. 15, 4-:-7). Poněvadž ináduše každéhó ' .' 
bratra stejnou, cenu;' jest každý .. bz:atr· roven svým nejvyšším· cí~' . 
lem, učelem,' prótoono pravidlo' mravnosti a spolužití je nutrio 

· zdůrazňovat: "Všecko jakž byste chtěli, aby vám lidé činili; tak 
.ivy·č.iňtejim" (Mat: 7; 12; Luk. 6, 31). Co je'nutnozdůrazniti 
:-jako předpoklad pro soužití bratrské, je d6konal,ost a láska Boží,. 

'. dokonalost vnitřní, mravní.' A čím dokonaleji. chápe člověk Boha 
jakóOtce, tím důra:znějibude plnit mraVÍlíÚlohli vú:čiBohu a li- . 

· dem; Ježíštó vyjádřil slovy:-"Ne každý, kdož mi říká: 'Pane;·" 
, :. Pane, vejde do království nebeského, 'ale ten; kdož činí vůli Otce 

.'... mého, kterýž jést v nebesích" (Mat. 7, 21). Vůlé pak Božístruč~ 
"riá' á jasná jest: ,~MilovatiBoha a bližního jako sebe". (Mat: 22, ." 

·.39; Mar:12, 31). .·,ď. ~:': ..: ....... . ....;.. •. ':.' .' 

......... Láska klidem: musi"'býti trpělivá; vytrvalá a ·ÚČinná: milo- . 
vatisevespolek (Jan 15; 17);. proto každý sebenepatrnější skú-.: 
tek; vykonaný pro blaho bratra svého, je před Bohem rceIÚlý 
(Mar. 9, 41); Chudých a nuzných budeme míti stále (Jan 12,8),-

jim třeba' pomoci (Mat. 5, 42). Prosícího neodmítnout (Mat. 7, . 
-9. 10; Luk: 11, 5.·11-12),.iMbylo by to bratrské á. lidské anf--: .' 
křesťanské, ale podle možnosti·. pomoci· sociálně' slabším: poskyt.:.·., .'. 
nutím 'almužriy (Mat. 6,1~), napójiti žíZnivého (Mat. 10, 42) .. ', .•.. 

· ;,Cožkoli jsté učinili jednoniuz bratří těchto mých nejmeIÍšíchi . 
mně jste tičinili" (Mat. 25, 40; 10,42; Mar .. 9, 41; Jan·13,··20),. 
to .bude i rozhodujícím' činitelem při Božím soudu, . jestli kdo žíz-' 
nivé napojil, ,lačné nasytil, nahé přioděl, nemocné: a v ža~ářina-.. 

. vštívil a hosty přijímal anebo nikoliv (Mat. 25, 31..2..46),"::' .. 
. ,'Ježíšpřika21uje uČedníkůni:.dejtejim jísti (Mat.· 14, 16;15, , 
35; Mar.6,,37; Luk. 9,13),alevždypřédevším'zdůrazňuje, že . 
člověk~ne samýmchlébem .živje.st(Mat:"4;' 4; Luk. 4,4; viz V~ . 
Mojž. 8,3),doporučuje'chléb s nebe (Jan 6, 33) ápečoyatio ' . 
pokrm k životu věčnéIÍm. (Jari. 6,:27) ,a 'uvědomení si, že život . ' '. 

· není jeli pokrm (},fat. 6,' 25; Luk. 12, 23): Ovšem; že.chléb nemá 
býti odpírán žádnému (Luk. 11, s:-B), proto každý dělník je 
hoden pokrmu svého (Mat: 10, 10>' a mzdy své (Luk .. l0, 7; viz 

· V; Mojž .. 24,15)~·ď . . . . ' .. '.",: ." .. ' . 
. ď.Jenutno prokazovati.milosrdenství:(Mat. 9, 13; LUk:~ 6, 36)," 
a· neodsuzovati nevinných~ (Mať. 12, 7)~ neboť lékaře potřebují ~ , 
nemocní a' sociálně slabší, ale j hříšníci (Mat. 9; 12; Mar: 2,7; 
Luk~5, 31). Némámé,býti služebníkýhříchu (Jaú'8, 34), aleví-.'.·. 
medobře; žejsme"chybtijící;protoneodsuzujme:."Kdožjest bez' 
hříchu,hoď po druhém .kamenem" (Jan '8,7). ,:,': ~". .ď:._·· 
~, ,Mravní pravidla usťanóvena jsoú po blahoslavenstvích, ja~~ 
"nová přikázání" '~zduchovněÍlá ze Starého zákona.: 1. nejen: 
. zabití (V.' Mojž. 5;.17; II."Mojž.20,_12;m. Mojž. 24, 17),-ale již 
hněvání. se'ďna'bratrabez příčinyjÍlusÍ býti souzeno (Mat. 5, 
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21'-:'22), protoJ~ nutné smířenÍ'(Mat. 5,24); __ 2. nejen tělesné 
"Cizoložení (II. Mojž. 20, 14; V.Mojž. 5, 21), ale již žádostivý, 

ď:.pohledďpůsobí cizOložtmí v srdci (MaU 5, 27'-:"'28; Luk. 16;18); 
'~,1épei jest proto zbaviti se'jednohoudu, nežli zhřešitr (Mat. 5; 

':29--:30; Már: 9; 43, 45. 47) anebo pohoršení způsobiti (Mat. 18, 
.' 7 ~9); 3. zakázaná je křivá přísaha' (II.' Mojž.'20; 7; m~Mojž.,19, 
,15;V.Mojž. 5, .11), ale řeč naše má býti přímá: ano nebo ne 

. (Mat. 5,33; 23,16);:- 4. proti zákonu: ()ko zaoKo,"zub.za zub,.' 
. :.ruku za ruku, nohu za riohu,modřinu za modřinu; život zá život 

---. ~- '. 

(II; Mojž. 21;237 25), klade Ježíš: neodpírati "zlému, a/ zdůraz
ňujeochotu pomoci a štědrosti (Mat. 5,38-42).- 5. nastaro-· 
zákonní: milovatibUŽllího·anepřítele nenáviděti (m.Mojž.19, '. "; • 
18; V; Mojž; 22,'l--4),zdůraZÍlitinutno náskuk:nepříteli, ne.;..,. . 
boť: "Milujete-li ty, kteříž vás milují, jakou odplatu máte?",~. 
(Mat. 5,A6;Ltik; 6;27"':"'28. 32), máme tak usilovat dokona-

,·losti Božídosíci '(Mat. 5, 48). Prototaké: Nesuďte, abyste nebyli.: 
· soúzeni (Mat; 7, 1; Luk.6j 37), neodsuzovat, ale odpouštět a.při
·spívat(Luk.ď6, 38); neboť jakou měrou měříte; tak,budenaměře
.··novám. (Mat; 7,'2; Mar. 4, 24; Luk; 6, 38);Castonadruhém 

bratru vidí se vše špatné li chybné, alena.sobě nic (Mat.' 7,3;' 
Luk:'6,J1); ž,ádoucí: je napřed sebé zdokonalovat a potom Jeprve 
vytý,kat a ďnapravovat druhého, (Mat. 7, 5;Luk.6,~42).>~::: ..• 

I , 
I 
I 
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ďl 

':rr:ojenutnýmravnípožadavek:ďčistota:sr~cé (Mat. 23,.25;· .. , __ 
. Luk. 11, 39--40). MÍlozíjsou vzdáleni'od Pravdy Bóží (Mát. 15, ·....·f 

.' .. 8; Mar.7!6--:7);Podlevélikosti;;čistoty'~ srdce se projevují ". . ....... ".! 
· i skutky br?-trské, vždyť srdce. je poklad: dobrý člóvěk.činídob~. , '. . ,I 
réazlý zlé věci.(Mat.12, 35; 15, 19).:Nevšak to, co vchází dá.: 'I 
,úst"poskvrňuje člověka,ale:coz úst pochází (MaC15,1l,.18;~ •. ··l 

" 'Mar. 7,15), ze srdce (Mar.:7, 20li neboť ze srdce zlá myšlení;: 
".' lest,'. nestydatost, rouhání, pýcha, blázriovstvípramení(Mat; 7, 
. ·'21~22). . .' . ..... , 

. :é: Vlastnosti duchovní jsou nejlepší' poklady" o ktei'énepřijde-: 
me (Mat. 6 19:21; Luk.12 j 34). Zdůrázňoval-liJežíš;na prvém. 
místě hodnoty a statky duchovní (Mat. 6;19.21; Luk:ď12, 34), 

· neznamená to, že by zavrhoval statky hmotné, aleodsužuje ma
mon, neboť snáze projde velbloud uchem jehly než bohatec: do' , 

,královstvíBožího(Mat. 9, 24; Mar.l0;24;~uk;18, 25),pr.otoje 
· nutnoďsiV}brati: sloužitiBohunebomainonu·(Mat;6, 24; Luk; ..... . 
16,,13)r... '. >- . . .>.:' 

4. Program bratrství. Pravé "bratrsf:ví vyžad~je' roVnost 
všech;' žádné neodůvodněné povyšování se nad jiné, ale je žá
doucívZájemná služba (Mat. 20, 26-27;:Mar.9, 35;10; 4a.:-:44).' 

; Můžé, nastátL ponížení nebo povýšení (Mat; 23,'.: 11 ;·Lulr; 14, 11; 
18/14;9,48; Jan 13; 20), anebo po do bně:"mnozíprvní .budou: 
posle?níanaopak (Mat. 19, 30; 20,16; Mar.l0, 31):',: ".~. ", 

' .... ' . Ve světě jest dosti práce: žeň ~jisté,jest mriohií;a~e dělIÍíků 
m~lo (Ma~~9, 37~8; Mar.3, 14; Lul,r. 10",z..:..:-3; 'Jan4,:35);-to 
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proto,'poněvadž je mnoho povolaných; aÍe málo ,vyvolených ,,(Mat: 
20,16;22,14). --.:.:. Potřebuje svět, ná.ród i církev všech dobrých ' 
pracoVníků, zúčastňujících se ria Výstavbě' Božího i. ťohoto syěťa, 
a'to sjedllocenýchpři, všech silách tvořivých," aby všichni jedno 
byli (Jan 17, 21..:.....:.22). - Co je rozděleno, pustneapadá (Mat;' 
12,,25 ; Mar. 3, 24--:-25; Luk. 11, 17). To platí všude při konání 
'povinností duchovních i tělesných: dávejte" co' Císařovo, jest '.~ 
císaři, a co Božího ,-'- Bohu' (Mat. 22, 21; Mar. 12,17; Luk; 
20,25) ! ' ' ,. . , 

., - ..... 
II. Skutky apoštolů. 

, ,': ~;V é.Slú~tCích :apošt:olft setká vállle ~e roVněŽ častos"\Týr~zém:, " 
,bratt,bratří anebo muži bratři, ale, ne ve s.inyshí,:8 jakýrilse 
setkáváme u Ježíše v_evangeliích. Ježíš pro slovo: bratr zdůraz- -
,ňovalvšeobecnéplnění- vůle Boží; bez rozdílu nábOženského. ,Ve i. 

Skutcích apoštolskýéh je již pojem bratrství do 'jisté míry, vyme-
zen. Brat:r:em je nazýván ten, kdo je vyznavačem JežíšeKrlsta 

.' - křesťanem: Kdo vyznal, že věří V Ježíše Krista'ukřižovaného 
a Zmrtvýchvstalého a byl v Jeho jméně pokřtěn, : ten patřbriezL 

"bratry! " , , 
, Setkáváme se i zde s různými, jinými osloveníiri.i, titulovaním " 
při sdělování 2lPráv o Ježíši, užívaných apoš~oly. -Především 
apoštolové oslovovali všeobecně při začátku svých řečí: Muži 
bratři,'Vyskytuje sel4krát;někdy (2krát) i s přidáním: a otcové 

, (muži bratři a otcoyé), Oslovení: mužiZidé se vyskytuje jednou 
,(2, 14), a muži lzr:,aelští - 5krát: Ojedinělé výrazy: muží Aténští' 
(17,22), muží Efez~tí (19,35), anebo prostě: muži''- 5krát;":' 
Nejča:stějšímvýrazemje: bratři (bratr), ato 37krát užívaný ve 
shor~ uvedeném významu; , ., . " ' "',, ' 
',Mezi tyto ;,bratryi' nejsou zde<počítániapóštolové,' ale vidí-

,Me v tomto významu' určité roztřídění" lépe řečeno~rozlišení ' 
bratří podle funkce. Určité příklady nám tó ukazují: ApoštolOvé 

, a bratříJll,l), apoštolové a'starší ibratří'(15, 23), aneboapo-:: 
štolóvéastarší(15j 6; 16,4). Ovšemiósamocenývýraz: starší,,, 
se _vyskYtuje, a to' 7krát a' jednóu ,se setkáváme s výrazem:';: . 
biskup (20,28) -:- řecky: dozorce,ve vÝzÍlamu;starší (20, 17),' 

: totožné výrazy co do 'obsahu;' ,', ď '.' ::-

Vymezení'fUnkce: apoštolů, starších' '(biskupa) a bratří není 
ve Sk. ap. pevně a přesně stanoveno a ,vyhraněno. 'Je jisté; že" 
úkolápóštolský· byl' hlavně: ď kazatelský, i organisační, aby' Získá
vali pro spolupráci "starší" a tak budovali spolu církev "bratří((! 
Táltévýraz j,svatí(( značíkřesťaný (9, 13; 26, 10). . " 
',",Neuvádím zde obsah, pojmu'bratrstv:i, jenpodotýkám,~ďže, 
v duchu Ježíšově se všichni 'bratří; starší i' apoštolové scháZívali 
ve společnosti, . v' učení, apoštolskémr v lámání chleba' á. na' niod~,
litbách(2, 42; 20, 7.11). Tito křesťá.né:- bratří ~bylijedno 
srdce a jedna duše a měli všecky věci společné (dbecné) (4; 
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32~7). Byli naplněni hiskou, 'nelhali (5, 4. 11), poslušIlÍ byli 
cvíce Boha než lidí (4,19; 5,29; 12, 22), dovedli si 'odpouštět 
(1, 60); odevzdávali se do VÍlle~Boží a Ježíšovy (7, 59): Zkrátká, 
tvo~iIirodinu Boží (17; 28) a :řídili se vždy Ježíšovými slovy: 
',,~lahoslaveněji jest dáti nežli bráti" (20, 35);. " , ' 

ll. Listy (épištoly)., 
. . - -. ~ 

, "Epištoly jsou listy, psané "bratřím"- sborům, církvi křes
ťanské anebo, jednotlivcům. Zde"již 'vidíme' zřetelněji' obsah 
'pojmu bratrství křesťanského,' které've Skutcích ap. jsme<1eště, 

., neměli, neboť tam byla vylíčena více činnoSt, organisační;' a 
-,v evangeliích 'zase "všeobecná 'Ježíšova' ustanovení, 'a přikáiání,,·, 

vztahující se na všechny lidi. ' ' , ',.' , ' . 

'A. Pa v i ó v jr li sty. S Pojmem bratrstvívepišt~lách P~, , 
'vlovýchse setkáváme často v jednom listě více ,v jiném méně. 

Pojmenování, oslovení: bratří, vyskytuje se obyčejně na začátku 
listu (kapitoly). Buď je tu prosté oslovení:, bratří (Řím. 10, 1 

'a j.),n~bo: bratří moji (Efez. 6, 10 aj.), bratří moji milí'a pře~ ,.~, 
", žádoucí (I. Kor. 15,'58), bratří Bohu.milí (I. TessaI:l,4),bratří " 

PáÍlUmilí(ll.;Tessa1. 2, 13),bratří svatí (~id; 3,1; I. TessaI: 5, 
27) ,anebo jen. oslovení: nejmilejší (ll. Kor.7, 1), syná~kové 

-moji (Galat. 4, 19), synu můj (ll. Tim;2, l).~.Ale]inakvýraz 
bratří 'se vyskYtuje,'v listech Pavlóvýchcelkem 127krát,aťo 

~ (pořadí uvedených y N; Z.) : 15 + 34 + 10 +10 '+ 3 +,7 +_3 + " 
,19 +9t2 + 1+ 0+ 4+10 = 127krát. "7'~Z toho vidět, že 
jedině v epištole k Titovi se tento Výraz: bratří nevyskytuje, je 
tu však označeno poslání listu : Titovi, vlá,stnímusynu u ,víře ' 
obecné (1,4), což vyjadřuje pojem: bratra. , '. ,,' . ", ,":."', ". ' 
, ls,výrazem: sestrasesetkávánie, celkem 4kráf: sestra'a 
;služebnice církve (Řím. 16, ' 1),' sestra (I. Kór. 7; 15) ; 'sestry 

,ženy (I. Kor. 9, 5); sestry (I. Tim. 5,2). ",: ' ' 
, ,,' Bratr~t~í v Íistech Pavlových vyplývá především uvědome- ' 
, ním 'si toho" že jsme všichni' tělo,3JKri8tú aoudové jedni,qru-
, , ~hých (Řím; 12, 5; I .. Kar. 12, 27), skrze jednoho Ducha Kristova ," 

zajisté všichni v jedno tělo pokřtěni jsme (I. Kor. '12, 13), proto" 
" , ; podle Vnitřní moci jednoho 'každého ,ouda béře k vzdělání svému 

" v lásce (Efez. 4, 16). Z toho plyne ono láskyplné bratrství: Lás
,:kou ,bratrskou jedni k druhým 'naklonění jsouce; poctivóstí se 
vespolek předcházejte (Řím. 12,'10; Efez.4,'2; I. Tessa14, 9). 
Láska bratrskáať.zůstává (Zid. 13, 1); Celý chvalozpěv na lásku,' 
,'(I. Kor. 13, 1) . nám' připomíná ,velký. význam lásky v Ibratrském',' 
soužití: rOZIlěcovatse v lásce a dobrých skutcícharieópouštět . -;, 
'společného shromáždění (~id.l0, 24-25h' ,.' . " , ~' 

"Co jen dobrých ',ctností 'je nutno aby: bratr měl: v prácech 
neleniví,Pánu sloužit, v 'souženích trpěliví (Zid.l0, 36); na.mod~ 
litběustaviční (Efez. 6,18), přívětiví Yhostům(~id. 13,~)ine 

." - >" > ~ - , - • - "- ~ 
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Vysóko:osobě smýši~t; aleknízkýni~se-n~kl~nět,.žádIiému zlé> 
za zlé . neodplácet. a' jestliže jest ínóžné, se všemi : lidmi pokoj :inět 
.(~id.12, 14), ne sami sebe mstěte, ale Pán odplatízá.vás;Lační-li. 
bra~z:.tvůj'" nakrm jej, . žízní-li, dej mu píti. Nedej se přémoci -

. zlému,alepřemáhejv dobrém zlé. Radujte se s:radujícími a plač
~ te s plačícími. ~ V těchto 'slovech epištoly Pavlovy k Řím.12,. 
~21, je Vyjádřezí'stručný,'přehlednýa pravýobsak bratrství:: . 
praktického. '.' " . ' .' .. ' . 

. . Kromě tohozdÍ1rázňována : bývá silně: . veSpolná jedn91rtýsl- ':' 
n08t (Řím. 12, 16; 15,5; I. Kor.l,10), jednostejnou láskumět,: 

·jedriostejně smýšlet (Filip .. 2,2);.zacliovávat jednotu Ducha,n~· . 
....... bOťpovolánijsmé,v jedné naději: Jeden Pán (1. Kor.18, 4.6),< 
,'jédna vírajjeden . křest, jeden Bůh a Otec"všech,kterýž jest . 
. nade' všecko a.skrze:všecko Lve všech. vás (Efez. 4, 4-6). . , 
'--Bratři.abY' bYÚplnidobroty; 'napominaÍi se vespoÍek,ďneboť 
žádný z nás není sám sobě živ, a žádný sám sobě ani neumírá; 
Království zajisté BožF (1; Kor.4,· 20)' nenipokrm: a nápoj; ale 
spravedlnost apokoja'radůSt v Duchti ·svatém.· ~eboť;kdož, .... 
. v tom slouží Kristu, milý jest Bohu a lidem ::příjemný.' A každý. 

'.. jeden, z nás sámzaďsebe početOvydávati bude Bohu. (Řím. 14;< 
:7;12. 17. 18) a odplatu' vezme podle práce své (I.'Kár.3,8):-
. • Kprayému' bratrství patří nejen mÚovati bratra svého jako 
sebe (Gal. 5,14), ale takéjednidruhýchbřémená nésti (GaI.6, 

.: 2), :ěinitLdobřevšechněm (Efez. 2, 10; Gal. 6, 10) ,nejvícepak 
'cdomácíni víry .(Gal. 6,10; I.Tim~5, 8), při tom pamatovati mi' 

::chudé (Gal~ 2,10) 'a' na vdovy (1. Tim; 5,3) sbírkou jimpomá"; 
,hati, (1. Kor.16; 1; II. Kor.8, 4) ,rieboťjen,tak yšichni jedlio: 

.. jsme v Kristu Ježíši (Gat3,28);.· . . ." 

"VarujIIúrse mezi sebou 'růZri.ic(Řím; 16,17;:Í.,K~r.ďl; 10; " 
3, 3; II. Kor. 12,20),.smilstva -(Řím. 1, 24:-::-29;I;'Kor: 5,1:;';::"13; .. 

, II. Kor. 12, 21; I."Tessal;4; 3), hIÍěvu'asvárů: (II: Kor. 12,:20),:> 
. jakož i jiné neřesti á:žádosti(II. Tim~ 3, .~6; ŘíÍn::l,29~1;' 
'.1. Kor. '6;9'-::"'10;ďGaI;5,19-=-21),. tak T jen':milování peněz je 
kóřen'všeho zlého(1.,Tim~ 6,,10; II ... TiIIi..'3, 2).·-='-Tedy:'nepa~ 

.Jnujžhřích'vnás(Řím;6,.12.:14. 23; Efez:'4, 26-31)! ", . 
. ' .... ~.,. :Próto··onaď;vYzv~:·ÍJ~ko~lí.·buďte,ď:potěšujte s~i. jedn~stejně·. 

;: smýšlejte, pokoj mějte a Bůh lásky a,pokóje bude s :vámi (II. 
"'Kor; 13,11; Řím.12,16. 18;.I/Tessal .. 5,.14--15).Snášeťse:a· 

: odpouštět si vespolek (Efez.4, 2; 32; Kolos. 3,'13)~ Potřebujeme 
.. tak . mezf sebou šířiti ovocéDucha: .• lásku; radost,pokoj, tichost, 

" dobrotivost; věrnóst, středrilóst : (Gal. 5,22; 'Efez. 5; 9; Kolos .. 3, 
" ,.12);.Jr tomu·patří: ,složiti· lež a mluvitLpravdukaždéinu(Efez. " 

4,'25; Kolos.' 3,.9). K dokonalost! patří: zkoušet a poznávat se- :. 
be· (l. Kor;l1, 28; II. Kor:;13,5; Gal,. 6, 4)' a coždobrého jest' 

.' tono ď se . držet: a 'od. všelikého zlého se .varovat(l. ·Tessal. '.5, 
, 21~22 ; Filip.:. 4; 8) ':. . .• . ' .' 
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Přirozeně, že musíme praco"ati na poli ,duchovním i hmót-· ' 
-ném,.než-dostaneme užiťek'(ll. Tím. 2,6), a všechno činiti bez 
,reptání ,(Filip. ,2, 14). ,Buďme ~rozséva:či dobrými,neboť,kdo . 

"skoupěrozsívá; skoupě žíti bude; ale kdo ochotněrozsívá, ochot:' 
ně iŽíti,bude(IT. Kor. 9, 6),a také,kdorozsívá tělu svému; z těla 
žíti budeporušení,-ale kdož rózsíváDuchu,'z Ducha. žíti bude 
živoLvěčný (GaL 6, 8); přitom hoden jest každý dělník mzdy'" 

, ; své (I.Tim. 5, 18). ' ,", ,'...,. , ' . 
,>: pravfbratr Krlstúvsepoznánéjenv, životě veř~jnéma: cír

.' kevním, ale i soukromém a hlavně rodinnéni;Jakémábýti'maiI.;. ',' 
.:: želství, líčí Pavel na. několikamístech: Neoklamávejtejeden dru-" 

hého(1.Kor.7, l~).Kdomiluje ženu svou, sebe samého mi.;. 
luje ď (Efez:.5,22-:-33), Opustíčlověk ótcesvého i matku, a při-:: 

. pojí sek manželce své,.i budou ti dva jedno tělo (Eféz. 5,:, 31; . 
Kolos.' 3, 18-19; Zid. 13,~). Dítky pak vésti v poslušnosti·, , 

~" a;v duchu přikázání Božích (Efez: 6;1-'--4; Kolos. 3, 20-21; , 
-Tlt.2,' 4).' " " ,.,' " 

... , .• 1 předst~venL církve'j~k mají žíti: biskup '(I. Tj,m.',3;ď 1-:--7; , 
,Tit.l; 6-9) a jáhen/(I.Tim. 3, 8-:--13),' aby tak všichni bylijen ' 
Boží' pomocníci (I. Kor. 3, 9; 4,1;II.Kor~ 6, ,3-:--18). A tak: 
Rozhojňujíce se V díle Páně vždycky, vědouce,.žepráce,vaše "',', 

, není dar~mná vPánu(p:. Ko~.15, 58). _ ' , 
B. Obecné. V epištolách: Jakubově; Petrových, Janových 

a Judově zaznívá v' pojmu bratrství tentýž tón, jaký jsme sly-
" .- .šeliv listech Pavlových. Vyskytuje se vlisťéch Pavlovýchvýrai: 

,bratr8tvo~(I. P;1,22; 2,17;3, 8; IT.,P.l,7). V Judoyěepištole ",., 
,'sevýraz: ,bratří nevyskytuje a je nahraženslovem:nejmilejší' 

" . (1, 3.-17. 20), s tímto osloveníiri:' nejmilejší;/ se:setkáváme 
_ i u Petra (I. P. 4, 12; IT. P.3,t.8. 14."17); u Ja.na (VJ.3; 2. 21; 

4; 1.,7. 11; III. J.'l;2. 5: 11). -:-- Ovšem výraz: ~bratří'(bratr) ,se 
" nejčastěji vyskytuje u Jakuba ':"":'19krát, u Jana ~ '18:krát,~' 

, úPetra ~3krát, a jednou výraz: sestra (Jak. 2, 15). -':":'Zji':' ' 
ných oslovenínajdemé tu výraz: synáčkové mojUI~ Jan. 2, 1~ 12 . 

. 28; 3,7.,18; 4,4; 5, 21;m.Jan.l, 4), nebo: starší (1. Pétr.5, 1: 
5; II .. Jan. '1, 1;' m,Jan. 1, l)a U Petra (1.P. 2, 25): biskup, 
anebo : příchozí (1. P.l, 1; 2,'11). , .; _ ," I, 

,K:bra:trskému soužití je třeba: přívětivosti '(I. Petr. 1,24), 
,<složiti zlost, pokrytectví, závist,róZtržky (I. Petr. 2í 1; Jak; 3" 

'16) j pochlebování (Juda 1, 16), utrhání na cti (Ják; 4, lf ....... 12), 
sváry a boje (JakA, 1.;..:;..a) . Neodpláceti zlého ,(1. Petr. 3, ~10),' 

., ale'lépe trpěti nežli zle činiti (I; Petr. 3,17), Búh se povýšeným 
protiví, ale pokorným dává milost (Jak. 4;6; I. Petr. 5, 5).PÓ
třebujeme::-trpělivosti -(Jak. 5, 7~), .čistotu života,yarovánL 

"se cizoložství (Jak. 4,4--:-:-10). Pravé bratrství a náboženství zmi~ . 
niená: s!užbusociálně slabším (Jak.l, 27), máine býti činitelé 

- slova (Jak; 1,22), a zachovatelé přikázánt(l. J.2,.4; 3, 24; II. 
~,,,' " . J~ 1,6). Víra 'podepřen~ Skutky jest onou jedině pravou vírou ,', 
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:(Jak. 2,'26), ~.toho plyne, že nemá se dělati rozdíl mezi lidmi . 
,(Jak. 2jl~18). ". ,.' . . .. < . 

>: .. " K hfatrs'tvi jsou ~utnypředpokladyzdokonaíEmí člověka' po 
. 'stránce :,mravní. Jednomyslnost všech (I. Petr. 3, 8), neboť muž , 
. 'dvójí mysli. je neužitečný (J ak.,l, 8; 4, 8), proniknutí především . 
. :Záskou jedni k druhým (I. Petr. 1, 22; 4, 8;ll.Pétr. 1, 6-':"7; 

I: Jan. 5, 2), zvláště vyjádřeno pěkně slovy: "Kdo miluje Boha 
. a bratra svého nenáviděl bý,' lhář jest. Nebo, kdož nemiluje 
'bratra svého, kterého viděl, Boha"kterého neviděl, 'kterak může . 
'milovati? Proto, . aby ten, kdož miluje Boha, miloval L bratra " ' 
svého" (T. JanA, 2~21; 2, 9-11; 3, 10), kdož nemiluje bratra, 
'zůstáváv'smrti (I. Jan. 3, 11.13-18;4,7),ro-vněžtak ten, 
,kdóž ID:iluj~přílišs~ět(I. Jari:2, 11).:...:..17; I. petr,'l, '24)!-

./':, 

':IV. Zjevení JariovO: 
'. . '. .,' ·.ď': ' '. " .' . I.··· . 

V knize Zjevení nemůžeme mluviti opojmua'obsahubratr-' .' 

- e;~ 

,'ství,jak jSllle 'to sledovali v ,předešlých knihách N: Z. Jest to .' 
kniha prorócká, tedy, jak rbude v budoucnosti vyhlížeti králov
'ství'Beránkovo, které zvítězí jednou nad mocí satanóvou,· a'kdy,' se tak nyilějšísvětový řád zřítí. ...' .' '..' - 'j .... , ..-

Kniha tato neobSahuje' tajnosti, t:ýk~jící se doby přítom~é; '. ' 
'ale"zapečelěná"vidění do budoucnosti. Církev Kristova konečně· 
'přéce jen zvítězí, když Ježíš Kristus zase přijde á své nepřátele . 
přemůže. A tento příchod Ježíšův (druhý), toto vítězství Kri-. ' 
stovo nad Jeho nepřáteli a toto oslavení Jeho církve ~ to jsou· 
hlavní myšlenky Zjevení Janova. . ".'" ". , 

, . '" •. Přírozeně, ,kdebdde, du6h' Kri8tův)·.tam ·je i :pravé: brat.~sfví! 
. S' pojmeÍn bratrství přímo se nesetkáváme. Výraz:. bratří. VÝlSky- , 
. tuje se4krát, ve: spojení: 'J sernť, spóluslužebník tvůj a bratří .. 
tvých. (proroků) a těch, . kteříž' ostříhají· knihy této: . 22; 9" kteříž 
'mají svědectví' Ježíšova: 19; 10,kteříž . zm.ordováni být(mají: 
6, 11, a bratří našich (12, 10). " c, .. , 

. . Co mu~íme zde míti na ~eteli, jest myšlenka Božíh~vedení: 
"Jáť·jsem Alfa i Omega, počátek ikonec,.prvníi poslední (1,8. 
ll; 21,6; 22;13), nebát se tvpěti (2,10) ajsou tlblahoslavení, 
kteříž zachovávají přikázání jeho (22, 14), neboť odplatí jedno-

. ·mu káž.<lémupodle skutků jeho (22, 12)... ., . . 
.. Zvlášť. VýZIlrunně zazníviv tétolmize·. touha po příchodu lep- , ' 

Šího. života ásvěta (bratrství), .když.čteme, volání:' "Přijď; 4dož. 
; 'ŽÍZIlí, přijdiž, nabeř vodyživotada,rmo.(22, 17), potom nebudete 
. žízniti více ani lačněti (7,.16).' ... ,' " . 

'., :> "Přijdižtedy,PaneJežíši! .'';:'''::. MfI()st.Párian*ho·Jeiu Kri~' 
sta Se všechněmL·vámi." (22, 20-21:) '.' .• '.~"'. . . .' 

, ." ~,' " . -~ " ' - . 

" 
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(Dokončení:)- ' 
/ ' 

, 'Dr. Bohumil Pešek;" .... 

,. Ve statích o státě opět přichází Farský do rozporu s názory 
svého svědomí a se současným stavem národní á státní situace. 
Tak' charakteristickou' je poznámka, . že ve. státech, které nejsou 

',národními, jsouce obývány více národy, dochází . často ke kolisi 
:povinnos~í národních a státních,'které ,se svými 'zájmy nekryjí, 

dokonce dochází.k rozporům, hlavně pro "neznalost· a nedbání 
. příslušných právních a mravních záSad."59) Na jiném,místězdů
razňuje,že ,výchova a' vyučování se má . díti v. duchu národním 
a jazykem mateřským, neb~ť jeto;,samozřejmý požadavek při-

. rozeného zákona, který je výše nežli zájem toho kterého státu, ď 
'jenž jest pouhým zařízením lidským, dočasným a,-měnivým."60) " 
To všecko jsou poznámky, které u Vřešťála nenajdeme a které' 
svědčí .. ,0 hlubokém národním cítění autorově'i o vědomí. bez-

<'práví se strany monarchie vůči českém~ národu. '.' . • ... ' 
Když pojednává Farský o. občanských právech ať povinno

,stech, zdůrazňuje, že mají být poměrně ~ozdělena,63) z §ehož do-' 
, vozuje zvláště oprávÍlění požlldavku, všeob,ecného hlasovacího, 

" . práva;je-li každý občan povinen platiti daně; a žádá-lina, něm 
.,.stát, aby za něj nasazoval živ:ot, je, podle názoru Farského sprá-
. vedlivo, aby mu' bylo. přiznáno i právo aspoň nepřímo svým hla- , 

sem. ve státě spolurozhodovati.64) Naproti tomu Vřešťál 'se. spra- ' 
vedlivým požadavkeIll všeobecného hlasovacího práva . vůbec ne-: 

'vystupuje a zdůrazňuje jen, jak ·má uvědomělý, katolický, volič 
voliti, že má voliti jen muže, kteří to s katolickou věcí 'dobře 
myslfa v čele katolického hnutÍ'stojí,ahřeší,volí-li kandidáta 
nepřátelského víře acírkvi.65 ) Farský připomíná jen, že by bylo , 

'hříchem voliti člověka "neschopného nebo špatného"66), a jeho " 
'církevní .. příslušEmství ,nepokládá" za .• závažné' a~' rozhodující .. ' 
,':. Vřešťál. výstražně připomíná,že těžce hřeší,~do:,' hla
suje pro zákony, které "pravomoc 'církve, katolické., neopráV'-, , 
něným' způsobem zkracují".68) Je tedy patrno, že Farskému' jde 
o náboženství a. o vítězství křesťanských zásad lidskosti. ve světě, , 

" kdéžto' tužbou, směru Vřešťálova 'lest' moc. a . vláda katolické cír-
: kve ve. státě. . "., ' 
;" :. Pokrokové jsou na tu dobu i .. názory FarSkého na otázku žen";, 
'skou" staví-li se plně za požadavek emancipacežEm a zdůrazňuje, ' 
'že na:záklá:dě přirozeného zákona jest dlužnoU~ati naprostou ~ 

.,59)' TalDŽe, str. 363 .• 
, 60) Tamže, str. 289. 

63) 'Tamže, str. 369. 
>'111) Tamže, str: 'S70: , 
65fVřellťálll. 2., str. 559. 
o6r·Mravouka, str. 371. ' 
8S) Vřešťál 11',2., str. 559. 
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': 'r6woc~nIlos(ženys, muiém: a přiřknouti 'jí 
tická r sociá1ní.69)-", , ' ' 

, Šv<>ji', ~mi:;~ukU: 'končí Farský' 6stioukriÚkorisvětové války 
,a cí~ouzěníin 'jejfnemraVnosti.,Jest třeba, aby svědomí lidské' 
b~lo pronikáIio vznešenoum!avoukou Kristovou, a ~všichnLaby 
hleděli být lidmL70) , " ' ", ,',:, 

",·:SV'Ými ,názory, obsaženými v ,navrhovaných učebhicfchi'Z~lá"" ','. 
'. štěpak v Mravouce, staví se dr. Fárský do řad pokrokových ka-, .' 
\ : tolických kněží;.' jichž svědomí nedalo se spoutat katolickou dog- '- ' 

__ matikou, alerazilo si cestusvobódy a samos~tnéhoí svéráiného 
, ~'duchovního a náboženskéh9 vývoje: ',' ' , " 

" " Dúéhem:svob~omyshi.ýma:vlasteneckýmneslosei ptlsobení 
,dra. Farského jako profesoranáboženštvf náreálce. v Plzni V ho-
" dinách náboženských' i.přinedělních' exhorlách.Dr.· Farský byl 
proto, ti svých žáků jako učiteE,oblíben'á hódiriynábožeriství 
římskokatolickélio nestaly' sežactvri . přítěží, . jako tomu, bylo 
jindeazvláštěza'války.Proto také'po převratu, kdy na střed-' , 

. , nich' školách. revolučně odstraněna povinriá' ~:ověď a '.' účast na, 
bohoslužbách; na ústavě, kde působil dr. Farský, zůstalo dlouho 
vše .. při', starém. 71)' Ředitelství zmíněného ústavu oceňujetáké, ve 
vysvědčení, vystaveném dru Farskému přijenó definitiýnímďod- ' 
chodu z ústavu, 'že ,byl "výborným"exhortantem a'dovedl za těž
kýchdobváleěných vésti neohroženě mysl žactva 'správným. 
'směrem".72) , , 'p - - ' " 

".' ',: Svý:rnpokrokovým • a " vlaste~éckÝm "smÝšlením netajilse 
, ',' dr. F~rský ani před širokou veřejností. ,Na pOdzim r. 1916 dopro
,<vázelna poslední cestě jednoho ze svých, žáku, kterýkráťce po 
'~- "maturitě'muSeI do války astalse její obětí;, ,>:' '," <'~>. 

,Způsobem nej<}střejším<krit1sova(dr: Fárský've sVýchvi~ 
'lečných ,článcích hroutící se' Rakousko. Absolutistická monar-, 
"éhie 'opírala svoji moc o' milost ,boží "a' odtud úzké spojení, církve:, 
'. a ,státu, 'přičemž, moc', církve posilovala' moc!. státu a stát udržo·:: 
, "'val' 'moc církve. , Hierarchie katolická ','sloužila-zájmům' habsbur" "' .• 

s:Ké' mi:marcllie. '0",;.. . ... ,;.., '. ' : ':>,' .,", ;',.,' 

" "TakoVýchlměŽíbylo' za svěfovéválky po. řídku, dr: Fár-: ' 
sky sám doznává, že by je ~na prstech spočítal. 'Ale při,,: 
,pominá,žetakové kněze mělriárod,ť v době . dřívější a . vzp~·: 
'miná-' dnes S Jáskou svých Suši1ů a Třébízských. A jsou jistě 

.. sm,ěláslóva, ltdyžprohlašuje dr. Farský za všechny, kdož jsou 

89) Mravouka, str: 347. . ..' 
'. fO), Tamže, str. 377 .• " . _ . 

.. ~7t) Dr.: K.' Farský' v dopise bratru,:Josefovj,l. XII.1918,otiiltěném' 
v Ceskémzápase,róč. XIII. (1930), č.6.; .. >.' ' .... . ... : . 

o •• '. '72) vysvědčeni. o pfisobeni' na . II. čes .. reálce v Plzni, vydané' feditel-', 
. stvim 9. května 1924, č. 170,. a otiiltěné v . Ces.kém Zápase, roč. XIII. (1930), 
čislo8; '. '. . 
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< stejného smýšlení s ním, že "nepřisahají na všechno'; co 'se 'jim 
"k věřeni předkládá, amilůjí vlast svou více nežli římské .bully 

a e~cykli~".18) :' ".; , . ,-,-,', 

V lednu 1918' střetl se' dr. Farský v tisku s prof. Kordačem, 
" který začal vydávati v ,Praze časopis ~,Mír", s programem' pro 

,Rakousko. Nepodepsanýpisatel,vněmž,dr. Farský hned poznal 
samotného, prof., Kordače, "vYStoupil ,'hned ',v prVním ", čísle nového ' 

,časopisu proti'snahám ',.0 .' připojení, Slovenska k 'jednotné'; .. ' 
, mu státu. Dr. Farský ,Odpověděl profesoru 'Kordačovi články 
: v ČeskémZápadě19 ) a vytkl mu, žev tak vyzriamnédobě měly " 
'by z jeho místa jako universitního profesora bohosloví Vycházeti 

do světa Zásady a nerakušácké kompromisy.~měle dodává; po-, ' 
'važuje-lise oposice protinázorůIn "katolické" politiky v našich' 
'~rozhodujíéíchkruzích ,stále ještě za kacířství, že se' "nehodláme 

, 'dáf.nimbem' autority hOdnostenské mýliti", ale politika naše ' 
: nmsí' být ,méně snad ka-tolická, ale více křesťanská. .' " "ď' 

, Nesmírnědůležitýni pro~Ú;řní'vývoj draK. Farského ipro 
. vývoj' věcí, na nichž on nesl největší podíl, byl jeho vážný kon-, 
'flikts nadřízenou vrchností ,církevní při zájezdu praž.gkéhoarci- " 

, ",biskupaP..Huynado Plzně. v červnu 1918.· Oba plzeňští faráři; 
.. : arciděkan Černý aP. 13árta, vypravili sek arcibiskupu'Huynovi' 

; a zrazovali ho od úmyslu konati visitaci abiřmo'vání 'v'takne-. 
,', 'příznivé . době, přede žoěmiv hladovíCím městě. A1eHuynpřišel' 

přece,' "na ,oko nabiřmovárií",prayil dr. Farský, ;,veskutečnosti, 
'všakjakoďpomazanýdráb sposvěcenýmF důtkami na 'české od-" 

',' 'bojnékněZe";81) Neboť Huynbyl ó kněžích své arcidiecésedobře,' ,',' 
"informován, 'rozkázal svým,vikářům,aby'muf?estavili seznam ' 

: oněch kněží, kteří chodí do divadel nebo se účastní veřejného ná-' ' 
" rodního života.82) A sám se přiznaldru Farskému, že se o něm, 

'informoval II kardinálaSkrbenského.83),Dr. Farský' uveřejnil ' 
'hned' po příjezdu' Huynově v místních časopisech plzeňských ně;' 
kolik' článků,. z nichž bylo patrno; ,ževeledůstojný arcipastýř,ne.; 

, může 'se nadíti z-vláštnílásky a úcty umístníhočeského,vlaste-
" ' 'necky smýšlejícího obyvatelstva. K jmenování hr. Huyna arci-· 
, biskupem, pražským dosáhla Vídeň souhlasu Říma jen s ohledem 

na velikou moc státu riad církví v Rakousku. . . \ . 
, ,Překvapovalo jeho povýšené chi>yání, "kterýÍn ,dávalriajevo 
,veřejně nevážnost k duchovenstvu, jehož si ani hrubě, nevšiml, '" 

'když jej vítalo v plném počtu u dveří arcidě~anskéhochrámu;' 
: zatím , co zástupce úřadů jej vítajících při příjezdu ,do Plzně dal 
'si představiti a pro každou osobu měl povinnéslov<?' slušnosti; 

78) F., CiziÍ1ec; Ceský Denik, roč. vIi. (1918), č. 135: , ,e 'ď, 
" 70)' Dr. F.,Historické či přirozené?:,Ceský Západ,~ roč. XI. (1918)" 

1:.,5., 8.,18., ď,"ď , " " ," :' •• ~, ',' . , ' ' 
" '81) F., Co' je s Huynem? Ceský Denik; roč. vn., (1918), č. 283. '" 

82),F., Cizinec, Ceský Denik; roč. VII. (1918), č.135., ď " ' 

", ',83) Dr. K. Farský, Přelom, str. 53. , " " 
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Dr. Farský tvrdí,že ťobylochování,kte~é odpovídalo jenom'na< 
'Byianc.85)'" > >,' ď, ď "', , :' "', 

" :Prázdnota Huynových kázání a naprostá neschopnost' čeSky, 
, ',se',' vyjadřovati ',působila mezi ,shromážděnými' biřmovanci i pří':' 
tomnýmhdospělými dojmem' směšnosti a nevážnosti. Byla> biř
movánaškola po škole a' když došla řada'nalI. čes; reálku 13. čer
vna v, pozdních' hodinách • odpoledních; nezdržel 'O , se' ď'shromáždě-

.• ných' 300 'biřmovanců při Huynově, promluvě ,;'0 ničem " neklidu 
'a' hlasitého smíchu. Dr. Farský,' jejich učitel,' 'Odmítl zakročiti a 
dělati v kostele· policajta, zdůrazňuje; že je věcí řečníka, aby si 
své posluchače udržel v kázni. 86) , Ihned po biřmování byl vyzván 
dr. Farský, aby se dostavil k Huynovi na arciděkanství. Tam mu 

/. ,bylovytýkáno;že mezi jehostudenty:panujé špatný duch'apro-
jevena celková nespokojenost arcipastýřova s ním.- Když si .' 

" dr. 'Farský dovolil otevřeně Huynovi říci po právdě, že studenti, 
. sesmáli jeho chybné ,české výslovnosti, byl vznešený arcipastýř . 
krajně popuzen a dra Farského přímo ,vyhodil, u~ázav mu ma:: " 

, jestátně dveře.87 ) Dr. Farský přiznává; že mu bylo hanbou jako , ' 
, knězi, takové jednání církevního knížete Vůči knězi. ,Takové jed
'nánínemůže ,přispěti ke zdárnému působení kněze' pro 'církev. " 
Může ještě někde působiti pro ni, když mu čest od vlastního arci-

biskupa takhle přímo' sedřená s těla? ,'P'eměl}sem vztek,{{_praví 
dr. Farský, "jen 'žal mně lehl na dUši. Vždyť jsem t'Olikset a ti;, , 
síců studentů s tou církVí léta smiřoval, často s napjetím celého' 
rozUllÍu a s krajním sebezapřením vůči poznané pravdě, skte:' 
rou bylo těžko nepřijíti při tom dorozporu!"88) Těmito slovy do
znává dr. Farský 'Obtížnost svého pov'Olání a'skuteěnost,žese '-

. ,s učením, církve často ve svém přesvědčení r'Ozcházel.' A jak těžké " ' 
~ musely to být otřesy,které prodělával vesvéni nitru, d'Okazují ' 
.' slova; že cítil jako břemeno, že, jest ,zřízencem této církve. 89), 
, 21; června odpol. konalá se zkouška, znáb'OžénstvířÍm.-kátol;, 
na ll. čes~ st. reálce. Dr. Farskývzbúdilpři níuarcibiskupa~ 

:Huyna zase nelibost, a nespokojimost vůči své osobě. Jako vždy 
,dovedl jíti dr. Farský svou cest'Ou,jak za dobré ve svém svě,;" 
-donií uznával, i tentokráte vedl se 'studenty klidný nábožeriský 
Í'ozI:tovor způsobem,'jak ,byl-zvyklý, bez ''Ohledu na přítomnost 
arcibiskupovu. Ve Ill.tř. odchýli1 se od učebné látky a otázku 
<původu' světa pr'Obíraly duchu vývoj'Ové theorie. Při sp'ojení V. 
,a VII~ tř., sohlooem náto, aby byla probírána látka obojínÍ stu
:dentům společná (vV.tbd'Ogmatika, v VII. tř. církevní dějepis) 
á s úmyslem;,povědět Huynovi jakóžtozástupci a representantu" , 
,římského biskupa a jehocsvětovládykus pravdy ,do očí",' začal " 
dr. Farský s ,odpustky a rozvíjel se studenty obraz odpustkového 

, .. ~:' "', \ - . . ~ . . '_ .. 

"85) Tamže; , , '. 
86) Dr: K. Farský, 'Přelom, str. ,11. >, 

87) Tamže, str.ďI3~17.· 
88) Tamže, str.IS. ~ , 

, 8U) Tamže, str. 27. 
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obchodu' v' církvi, působerií Husovo" obraz nesvaté papežsJié tr~-' 
, jice,charakteristikti Jana XXIII. ~ bývalého námořního piráta, 
vystoupení Lutherovo' atd. Huyn:rýchle svoji visitaci zakončil 
a prohlásil později dni Farskému, že něco' podohného ještě nikdy' 
neslyšel.DO ) ~, ' , ,," '. " , " '. _ ',' ' ,,' 

Tún prohloubila se ještě; více propast mezi drem Farským, 
, a jeho církevnún předstayeným ,a vlastně, i církví samotnou, .je
'"jimž on byl representantem. Důsledek neohroženého vystoupení 

Farského 'jevil se při závěrečné audienci u arcibiskupa 6. červen-:- '. 
če, která trvala 1 a půl' hodiny. Dr. Farský byl roZhódnút jítf 
d~l á neustoupit ,ani za . cenu suspense,' a ,v, tomto rozhodĎ.utí jej 
mocně podporovala vzpominkana ,památný den' Husovy mučed:-, 
nické smrtivplamenech~?1) ',- " ,.' ,'_ " 
,.' Prakticky měl ,Farského konflikt, s arcibiskupem, ten důsle-~, 
déli; žé když na přání plzeňského zastupitelstva a městské rady 
podal si dr. ]farský· po smrti' arciděkana. Černého žádóst o plzeň
ské arciděkanství, byla jeho I žádost Huynem zcela 'neoprávněně 
zamítnuta. Tún- ovšem dru FarskénlU neublížil, jelikož o dosažení 
tohoto ď úřadu nestál, jsa si vědom, že' ho, čeká" úkol' důležitějšÍ' 
a -jeho' místo že jesť jinde. Nesmírně. dalekosáhlý ; význam měl ' 
však' tento konflikt pro'vnitřní výVoj .dra)!arského,neboťCíti1. 
p~onépamátné . audienci částečné osvobození svého 'nitra.' Bylo 
tO,nesporně veliké mravní vítězství Farského,ik němuž bylo třeba' 
značné vnitřní síly a odhodlanosti, nebát se postaviti na odpor 

,všemocnému arcibiskupovi, ,který byl. stejně nástrojem, Říma jako: ' 
. Vídně, a učinititak v dob~, kdy šlo opravdu ó existencL pr .. Far-, 
skýpřiznává, že byl tehdyhotovrozejíti se s církvívládnoucí,a ' 
stál př~ ohromnou otázkou: Kam nyní áco;tam? Při tom cítil, .• , 
ž~ to neníjen otázka jeho, nýbrž že je to otázka: celého národa.9~);~ , 

,Toto' rozhodnutí, vrhlo,jéjpak za'několik' měsíců, po ,prohlášení '. 
samostatného svobodného státu do víru . reformního úsilí čeSké-
lió katolického duchovenstva. . 

Pr~tiref()rl11ace ve městě Komensk~ho. *) I , ' 

siáva R1ÍžičTui:." 
, Následky porážky na Bílé hoře. dolehly na měst(): Uherský 

Brod ',velmi k!lltě. Již v zimě roku' .1621" přitáhlo sem vojsko ", 
B!lkvojovoa v Bz:oqě samém přezimovalo, na~OOO'x:nužů~Jak 

'00), Tamže; str. 33-34. • " 
91) Tamže, str. 44. ' 
92) Tamže,' str. 62. , 

, ' *) Vníinulém sešitu Náboženské, revue vylič~l jsem, jak vypadal 
Uhe'rskýBrod v době mládi J. A. Komenského, v době rozkvětu' Jednoty, 

, 'bratrské, v době, kdy město toto bylo zcela nekatolické.' ,úkolem této 
, stati jest vyličiti, jak zahynula Jednota bratrská, z jejihožlOna ,vyšel 

Jan Amos, jak zničeno bylo Zde náboženstvi 'evangelické, jakým ZptlSO-' 
b~m provedena' byla protireformace 1) městě Komenskéhck ' 
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řádila .tato'·soldáteska ·ve'.městě,' o tom máme zprávy úplně" spo-. , 
lehlivé.Domy měšťanské bylyv.ybíjeny" měšťa.lÍé~byli stále ,v né'~ '.' 
bezpečíživota a mnozí raději utekli z města, aby se vyhnuli'suro- 0, 

,.Vosti'císařskýchvojákú .. Jak vedlo se.nekatolíkúmve.městě, do':;'.' 
vedeme si snadno představiti.!)J eště téhož roku na podzim při.: 

.,' , táhlo' sem • opět vojsko Bétlena. Gábora II město", třebaže to bylo , ' . 
vojsko proti Císaři' vyslané, trpělo, zase . .:.Mezi ',vojáky ,zde ,táboří~' , 
'cími vznikl pak mor, ktery přenesl,se'do města a tu hrozně řádil. 

.~ Na]ařeroku 1622 konečně vojsko odtáhlo~2)Aletu již vznášela ,. 
se nad' zuboženým městeinpomsta· vítězného císaře. Nastaly, kon
fiska.ce a pronásledování všečh,kdo' :jakýmkoliv zpúsobeni ; zú':' 
časthi1i se povstánt U nás v první řadě zasáhlo neštěstí to spolů- ," ' 
držitele města, pana Bedřicha zKaunic. Se'svýní bÍ'atrém·Kar~ " 
lem' byl: prohlášen za odbojníka prvního řádu a '. odsouzen' ke 
ztfátěcti,'nrdla' i statkú.Trestsmrti byl oběma bfatrumzmi
losti prominut a oba uvězněniria Spilberk~.Roku1624 byli zvě-

.' zéní propuštěni Rvypovězeni zezemě;všechnysvéstatky.ztrá~ 
tili. Na pRnství uherskobrodskéin měl Bedřich podíl 'se svým 
bratrem -Maxmiliánem,: rovněž evangelíkem. Toho ,všák pokuta 
tak nezasáhla a . Bedřichovi nakonec povoleno tento pódíl si vy-.· 
zvednoutLV, lednu roku 1633, po smrti svého bratra'Maxmi-', 
liána, 'přijel do Uherského Brodu a tam mu dědic~ zemřelého,. ' 
,taktéž jeho bratr Lev Vilém, už rozhódný katolík; po dlouhých 
, sporech. peníze' .vyplatiL 'Bedřich z Kaunic zústal ve městě, do 
rokú 1635 ápak,seVrátil do Slezska. Komiskace stihly,těžce 
také mnohé obyvatele městské., Z' měšťanů za, odbojníka. první :-
třídy označen ,bra.trský souace Jan .Lanškrounský, jinak Srámek, 

'protože Účastnil se poselství stavů YBetlenu Gáborovi,' které by .. ;: , 
10 vypraveno po porážce bělohorské.sžádostío pomoc. Jan Lanš-:' 

'krounský byl , chycEmc a uvězilěrina Spilberku.'Dne 17i1istopádu ,.' 
:1622 bylodsouienk smrti;' ale milostí císaře trest mu.rproměněri 
začtýřletou práci ,vokovech na hradbách vídeňských. Pan Meri:', 
hartEcdorl z, Ecdorfu odsouZen ke ,ztrátě svého doIriú (nyní' 
'číslo 40. na Mariánském; náměstí). pán 'Adam Jiří ze Zástřizl 
. pozbyldvě,ffetiny svého majetku· a jeho choť rovněž byla po
kutována. cPáni Bohuslav a Václav Slavíkovec 'ze Slavíkova rov-
něž byli oasouzeni.Bohuslav ztratil·všechIio".Václav jédn:u·,tře
tinu,zústal mutóliko:důin(nyníčíslo '47 na Masarykoyě náIriě·, 
stí); Pan. Václav Medlovský z Medlova byl, komisařem" který 'za-. 

ebRvenéducliovnístatkybral do sekvestrace; jaký trest ho zato 
. stihl, nevíme. Panskýúřédníkpan Melichar Koz1íkz Kašenavy 

pokutován 1000 zl. a pozbyl domu, (nyní číslci194 na MasarYko~ 
, vě náJ.něstí) ~:' '., ' (Pokračování.) 

c': . í ):M:ěstský; áichiv' uherskóbrodáký, Václava LetochYPamátky 'města 
Brodu Uherského.> , ",. .' " ' , 

>,~: "2).Dobner: 'Monumentá.;II.; 'Breve chroÍlicon ,"hUnnobrodense,' Str. 
288, 289. , . '" ' 'ď< ' 
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~,Z_ápa~., okons'i~tóř ,poclob()jí' na ·počátku'~I'§dY_ 
.. -. císaře Rudolfa· II. - . 
,--.---------------------------------
• .' .'. Byio vý~am~ou tidálostí' v~ Vývoji náboženských '" poměrů 

'-:. Čechách've století XVI:, když roku 1575 císař Maxmilián II. dal.·' 
evangelickým staVů:in slib, že jejich vyznárií;jak bylo obsáženo· 
v, České konfesi, povoluje' a bUde chrániti proti těni,kteříby; je- . 
jichnábožeriství překáželi. Sli~Maxmiliánův zavazoval i jeho:, 

. nástupce císaře Rudolfa II., který krátce po svém nastoupení na 
trůn oznámil předákům strany novoutrakvistiéké" že -slibům 

" ótcovýmdostójí;,Tím měly 'býtivšechny obavy ve straně pode,: 
obojí rozptýleny.~-Ačkoliv tyto sliby riebyly, Vtěleny v psaný/zá

"kon, 'přece zaručovaly stavům evangelickým, že jejichnábožen-: 
stvíbude v zemi dovoleno vyznávati. Avšak na zřízení vlastní 
církévní . organisace, se' už nevztahovaly:' ~Možnost' opátřitisi '. řád

.- nou církevní správu císař stavům novoutrakyistickýmlleposkYtl. 
. StavovépodalLcísařisice návrh::navlastrií . církevní organisaci, 

ale císař k ní Už nesvoliLa konsistoř podobojí iimnevrátil.:~ '., 
-Terito; nedOstatek v organisaci stoupenců Ceské konfese měl>·: 
,,-~ .'.~ .- -, ,-.., ~ .. _.';'\'- -: ~,: - <--:.' -, .. " --:---:,--~---'.'\,-~ :':..--

. ' . *-) Dodatek kautoróvě'. článku v' předešlém čisle: '.' .. 
. ,ď"Literatura. Materiál k této náboženské době.v Cechách, poku_d 'byl, 

.u.nás uveřejněn; najdeme.v pramenných edicich·Klimenta.Borového;' 
•... Jednáni a dopisy konsistoře katolické! utrakvistické. ď (Praha 1868 I: 

.• ,a II. dil) a J. Pa žo u ta, Jednáni a<dopisykonsistOře,podoboji zptJ. • 
. sobou přijimajicichz let 1562-:-1570 (1906) atéžv dUe; Sněmy č es·~; 
ké,díI I.-X. (Ces. zem. archiv). Některé přispěvky, u nás dosudmálo~,. 
povšimnuté, přináši ve svých' ročnicich ". Jahrbuch der. Gesellschaftfi.ir 
die' Geschichte des Protestantismus in Ůsterreich.. '. ':- .':,-,-'c'~ 

V souvislosti s dějinami země vylíčil tyto .. děje:V. V. To Ín ,e k,' Dě-
jepis města Prahy, díl IX.':"-XI.; potom :Fr. Pal a c k ý, Dějiny národu: 
českého, di! III.-V. (Vydáni rťJ.zné.L Novějšl je dUo A. ,D e ni s, Konec r 

. " samostatnosti české,. di! I. a II. (Praha 1932),' vedle vydánista.ršiho '. c-

i 'r.1893: (Obě v překladu J. Vančury.) Nejnovějšizpracováni přináší 
< Ceskoslovenská vlastivěda, dU. IV .. ve statiOt8.kara :Od I oU I i k a, 
. Rozkvět a: zánik reformace. .,' . . '.' . ~. .',: '" 

, . .: Monografie: Ferd. H.r e JS a, Ceská konfese, jeji vznik,. podstata a 
dějiny,' (Praha 1912). J. Th. M li II e r, Geschichte d .. bOhm. Brilder, 
di!. I.: á: II.: (1931/32)~ K. K r o ft a, BlIá Hora (19lii) ; ,v kapitole: lIL, 

. liči církevnL a riábož. vývoj zemi českých; Ziko W i n t e r, ~ivot clr·-, , 
kevní V CecháclÍ di! L a II" (1895....:.a). F. X. Kry š ttJ. fe k,Prote. , 
stantstviv Cechách

ď 

až .do bitvy, bělohorské. (1906). Kl. B o ro y:ý, An •. : " 
,tonin Brus,i,Móhelnice,' arcibiskup pražský. (1873.) . Kl;' Bor o v ý" ". 

':. Martin Medek" arcib. pražský (1877).A. G Ind e ly, Geschichteder·· 
:bohmischen Brilder I. r; II. B. (1858....:.a2). B.; Cz e r w enka, • Ge-. • 

,schichteder evangeIischen Kirche in BoluUen' II.u. IILB.·. (Bielefeld U.' 

Leipzig 1870)~ K.K r o f t a, Boj o konsistotpodoboji vl. 1562~1575 c 

v Ces.časopise historickém (CCH) zr. 1911 r; xvtrr. K.Kr()f,ta, :.' 
.. Nový"'názorna·českývývojnáboženskýv. doběpředbělohorské: vCCH . 
:' XX; z.r. 1914.' . . ." , ... 
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", býti do budo~cna V rukou vlády účinným prostředkem, který měl' " 
"čeliti jejich rozmachu. : Konsistoř podobojí, čili. dolejší už čeští, 
'králové ze své, moci nepustili. Od roku 1562, kdy se jí zmocnil, 
král Ferdinand, byla pro novoutrakvistyztracena. Ataké od té: 
doby podléhala stále ,víc' a více katolickému vlivu. Když přišel ' 

-do.prahyarcibiskupPrus z Mohelnice, bylo' pokatoličtěrií kon .. ď 
, , sistoře utrakvistické součástí jeho plánů na' rekatolisaci Čech.1 ) 

, ' Arcibiskup bedlivě střežilkonsistoř dolejší aneópomněl.krále, 
'zavčas upozlOrňovatL na jejich chování. Stavové novoutrakvistič-, 
,tí 'pokoušeli se s počátku čeliti vlivu arcibiskupovu a snažili se 

, konsistoř opět získati' zpátky. Avšak'i císař Maxmilián odmítl 
jejich návoky, a prphlásiLotevřeně její obsaZování za své krá,;.'" 
lovské:právo.2) , , ~, 'ď " , ~, "">~ " ,',', 
" ' ,Maxmilián, však nepómýšlel na" odev~dání, konsistoře, arci-" ' 
~iskupovi, nýbrž snažil se posílitIjejí staroutrakvistický ráz. Při 

,1lomovšemkatolickéniu vlivu jinak nebránil a také ani by mu: 
dobře, zabrániti nešlo, jestliže k.onsistoř byla ná arcibiskupa od- ,,' 
%ázána v' ptázce svěcení, 'kněžstva. Starodávná, potíž, s kterou po 
celá desítiletíkonsistoř podobojí zápasila, objevila se opět.Si-

',tuace prO ni v této věci však byla tentokráte daleko horší než 
v ~inulosti, poněvadž arcibiskup ji střežil, aby nedosazovala ná, ' 
fary kněze "neřádné". Nouze <O kněze ji pak nutilavycházeti 
arcibiskupu ve všem vstříc, aby jí, neodmítal světiti kandidáty 
kněžství. " ' , ' , ",' " ' ' 

, ::' zá tě~hto okolností v§zn8m konsistoře jen upadal; novoutra- ," 
, " kvisté ,jí' nedbali a povolávali si na své fary, kněze> s ordinací pro';' ' 
,,' testantskou., Konsistoř ochromena touto potíží prosila krále o po-', " 
" ,moc. ' Poriěvadž 'si Maxmilián', přál udržeti utrakvismus, ' rihléhal 
, 'na arcibiskupa,aby neodpírhl světiti' kněze, podobojí. Arcibiskup, ' 

ikdyž chtěl králi pro 'dobrou vůli vyhověti, musel záhy'opět 
ustati ve svěcení utrakvistů, ,poněvadž' se nad', tím pohoršovali " 

i mnozí lidé. Dokonce i papežsk:á kurie dala mu najevosvojLneli-, 
bost • nad svěcením, kněží utrakvistických~ 3 ) ,',' , 

TÍIn',stávala se konsistořdolejši, stále iávislejší 'na' katolické 
,církvi. Zejména' jesuité se horlivě vynasnažovali o to, aby, do-:' 

"sáhlijejíúplné pokatoličtění a přivedení v naprostou mocarci .. " 
bis~upovu. R~ 1571' se' jim' podařilo prosaditi prostřednictvím 
svých vlivných přátel u dvora, že císař rozpustil dosavadní kon- ' 
sistořďa jmenoval novým, administrátorem Jindřicha, Dvorského ~, " 
z Helfenburka, spolehlivého staroutrakvistu. Nový administrátor, 
a:by podal 'důkaz o ,svém přesvědčeni;,navrhl hned,císaři, aby do 

~ konsistoře' nedosazovhl nikoho z' univerSitních mistrů,' poněvadž ' 
"někteří'z nich Kalvínové jsou"~ Nová konsistoř byla tedy séstá-, 
venanaíprosto z lidí spolehlivých, kteří byli nejen pod vlivem vlá-

.1) Srov. Hrejsa,Ces. 'konfese,str. '326. " • , ' , 
2) J.PažÓut, Jednáni a dopisy konsistořepodob. Str.:20 adalěí; , 
3) .Viz Pažout, Jednáni str., 341. /, 

,~ 



'dy;alef arcibiskupa a jesuitů.4): . '.' ..' ' . .' 

~ •... Adm,inistrátor Dvorský své protektory nezklamal, hned na < 

·počátkur. 1572 nabídl:arcibiskupu·.výjednávání o spojení s ka,; 
. / tolickou dI1kvía v dubnu.užÍ1a radu jesuitů odpřisáhl Sehusit

- ských bludů li smířil se s katolickou církví. Aby svým počíná-
· . ním nepobouřil veřejnost, učinil svůj pře~tup' do katolické církve' . 
. . tajně. Zato však začal k~nsistořreformovati )l duchu katolickém; 

'. zaváděI:ušní zpověď, litanie,odstraňoval kněze ženaté atd: Snad . 
..... ·by.seodvážil i svátek Husův. zrušiti; kdyby se nebál vzbouření" 
···lidu.... '. .". ~.':'. .. .·:.č.· '.' • '.' •• ::;' .... 

.... ~ .. Konsistoř se' po~v.olna stávala nástrojem jezuitŮ. a útrá.kvis~·: 
mus;jehož byla v 'této době předsfavitelem,.se·od katolickécír

;kve.mnohonelišil: Jen podávání večeře Páně pod obojí způsobou 
a slaverií památky Husovy jej toliko odlišovalo od k,atolictvL 

.Podávání ·večeřéPáně nemluvňatům se již namnoze opomíjelo 
a místo všeobecné zpovědi zaváděla se ušní a také latini byla .~ 
v: bohoslužbě stále více používána.5.)· ď • ..<' ." .':> 
~<.:'Stavové novoutrakvističtí o takovouto' konsistořnedbali a 

'svojeúSilíotl tétodobý obraceli k 'dosažení nábóženskésvobodý ; 
'. a ,zřízení nové organisace, která· by této:svobodě .' odpovídala. :Ale 
'když stavovér.1575 nedosáhli počem'toužili,.obrátilisvůj:Zá';' 
ljeIll opět ke' konsif\ltoři.· Tím její význam. opět poněkud :stoupt 

.·Této. důležité okolnosti byla. si také strana katolická dobře vědo
ma a proto už během jednání o Českou'kánfesi naléhala nacísa:' 

,ře; aby v této věci stavům neustupDvat Císař ťaké nemíriil vrá
titLkonsistóř stavům~ neboť, se nechtěl vzdáti. svého vlivu . nad 

; ~rií. 6 r.~; u dálostL r ~ .1575 totiž vyvolalý veliké překvapení jak na .. 
straně vládní, 'tak i-mézi katolíky. Vláda < právě takjako'kato- '.' 
Jická strana se nenadály, že by se mohlouskuteěniti sblížení mezi· 
.novoutrakvisty a Bratřími. Spojení dvou' ~ekatolických .-stran . 

"mezi sebou v jednotu na podkladě společného vyznání musilo se .... 
· . katolíkům jeviti jako veliké· nebezpečí' do .budoucna;~· " Přestože . 
ď:Maxmiliári II. snažil se' papeže upokojiti; že :ve'věcech nábožen-: . 

· .. ských zůstalo v Čechách vše při starém;:.: způSobila tato událost . 
:.\7 Římě vážné znepokojení,7) ".... ,'. " . ...., 
,Čechy. byly významným územím pro katolickou církev v\do,;.,;.: 

· ... ·~bě; kdy sever Evr:opy stál vezn...amení německé' reformace,. poně-' 
_vadžmohly býti hrází proti postupující reformaci~'Avšak vytvo- . 

.... . .ření . společné , fronty dvou evangelických str~nv ·.Čechách bylo, ....... . 
..... ,r~posiloureformace. Dokud však vládl v Čechách katolický. panov.-· , . 

:ník, ~év'zdáva} se . katol~cismus" naděje, nedbaje,že·v~tšina zem.ě . 
, 4) Srovnej Hrejsa, Ces. konfese str. 20 a další; K. Krofta, Boj o kon'-

. sistoř podobojí. V Č. C. H. r. 1911., . , . . . . ' . :' 
,5) Srov. Hrejsa str. 24a další.. ..' ." "., '. 

. :0)'0 tom yizJ. Matoušek y čL "Kuriea.boj o konsistoř podooojL' 
,'za adm. Rezka.".v 9.C.- H. X~II. str .. 18. (Císař si tím poji~ťoval 
" svf1j vliv nad. kališnickým klérem áprotose ji nechtěl vzdát ve 'pro~ 
spěch·arcibiskupf1v.) .. , .' ď .... ' 

'.7) Hrejsa,·Ces. konfese str. 253 a 284. 

i 15 Revue CCS, roč. XI., č!s. ·4 .•. srpen 1939. '. 



"-

: byla nekatolická;vžďyťprotestantský s~ět pfijál,zásadu;kter~ .. 
• bylakodifikována V míru augsburském, že pán země může rozl!o-:·.' 
dovati'o vyznání svých poddaných. Proto katolická strana sno~ 

. vou odvahou začla upevňovati svoje postavení v Čechách. V této 
činnosti spatřovala pro sebe důležitéhO čiÍlitele v konsistořfpód
obojLKatoIícLnevěřili, že; by .se novouťrakvisté udrželibezcír~' 
kevní organisace a proto všemožně naléhali na' krále, aby v tétó 

. otázce stavŮIDneustupovaI. " , ' ' , ".. " , 
, ", A skutečně ocitli se stavové' podobojí v těžkém postavení, 

když jejich žádost o zřízení nové konsistoře byla králem zamít
, nuta. Nedostatek řádu 'církevního byl na. újmu, je'jich nábožen

stvL Po tomto nezdarli nezbývalo stavům, než se, zajímati znovu 
, ,o konsistoř dolejší. INa únorovém sněmu.r. 1579 předložili' čeští 

", stavovépodobójí císaři ž~dost, aby jim by-Io povoleno řádněobsa
diti konsistoř dolejší:: vhodnými a zbožnými osobami duchovními' 
1 světskými a slibovali, že jen od této konsistoře budou přijímati 

',kněie na své faXy; Dovolávali se při tom slibu císařova z r. 1575 
a ujišťovali;' že nebudou 'potom mezi sebou trpěti žádnýchsekť 

'kalvínských anizvingliánských. 'Stavové ,patrně touto cestou, ' 
obsazením staré korisistořeutrakvistické vlastními lidmi,usiIo
vali vybudovati si 'svoji .evangelickou konsistoř. v "duchu České 
'konfese.S ) , " " 

i Takovýtóúmysl museli katolíci prohlédnouti a prototím béd-' 
ltlivěji střežili dolejší konsistoř. Poněvadž ani král se nechtěl zříci 
r; , svého vlivu nadkonsistoří, nebylo zatěžko 'dosáhnouti zamítnutí 

. '. 

stavovské žádosti. AIezáležitost konsistorní nebyla tím ještě vy.:. 
'řízena., R. 1581 domáhal se bouřlivě rytířský stav na zemském 
sněmu jasné úpravy náboženské otázky a žádal současněvydárií 
tiskem-České koiůesea jen taktním :zásahém panského stavu 
bylo rytířstvo uklidněno. Poněvádž císař bylv tento čas nemocen, 
byla tato otázka opět odsunuta. Nicméně následujícího'roku 1582 
,přišli stavové' se svojí žádostí znovu na sněm. DokóncezVláštnÍ , 
'akci ve prospěch stavů podnikl mistr PražskéimiversityPetr 
Kodicill z Tulechova,který.vypracoval práVní pojednání o tom, " 
že stavové mají historické právo na obsazování konsistořepod.:. 
obojí.9 ) , ", <"" " ' . " ,,'. 

" Vláda vůči těmto téměř . demonstrativním' žádostem a inter
pelacím nemohlá déle mlčet a proto' roku 1583 dala sIib,že.se 
bude o, těchto žádostech jednati nasněmupříštíin.Také 'ještě 
téhoŽ 'roku povolil- císař ustavení se zvláštní komise, která' se . 

, měla skládati ze zástupců strany'katolické a podobojí, aby pro~ 
zkoumala, komu náleží právo,.obsazovati konsisťoř podobojUO) 

Toto stupňované úsiIínovoutrakvistických stavů okonsistoř i., 
,- , " -,. "' 

, '8) viz názor' Krofto.v ve Sněmeéli xi., Li str., 50: .,. ,.;. ' 
9) KodicilIflv' spis jěotištěn've Sněmech V., 'str. 165; srov. též Krof-

ta,' Boj <> konsistoř V ččH, (1911). " . . . ". ď' '. 
10) Krofta, Sněmy, XI. 1;, str.- 51; srov.' Hrejsa,.,čes., konfese str. 329 

a Borový, Martin Me~ek str. 105. ' . " { . . \ ' ..... 
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bylo nepóchybně pDdněcDváno novDučinn~stí katolické strany, 
která musela vzbuzDvati Dbavy nejen ve' straně podDbojí,ale i ' ' 
u Bratří. V katolickém tábDře nastaly "y 'této:, době pronikavé 
změny; které' určovaly její ,nDvý intensivní' postup proti evange-:
líkům. V srpnu-roku 1580' zemřel arcibiskup Prus.z Mohelnice 
a jehO' nástupcem ' se stal' Dpět člen křížO'vnickéhD' řádu, Martin 
Medek, mohelnický spolurO'dá:k zesnulého,' který d,Dtud půsDbil mi ' 
,MDravě. Když v pDIDvině rDku1581 dDŠlD jehO' potvrzení z Říma, , 
byl ještě téhDžrO'kuna pDdzim'vysvěcen v,Svatovítském chrámu 
v Praze. 'r " 

Svěcení novéhO' arcibiskupa bylO' okázalO'u slavnO'stí katDlické 
strany, jejíž lesk zVýšilapřítonulOst císaře RudDlfa!!. N Dvá " 

" oSDbnost v čele 'českých katDlíků měla dáti, nDVÝ směr katolické 
, práci y Cechách,který' je nejlépe,charakterisován výrDkem nD- -

véhO'arCipastýře, "žemilerád je hDtDvpro Dbhájení církve krev 
SVDU prDcediti"P) ",', " • , ' 

, ,SvatDvítskáslavnO'st měla býti, zahájením nDvéhO' obdDbí, 
,'v němž katO'lictvízačlo OpDuštětisvDje dO'sávadnídefensi-vní PD
" stavení a chystalO' se k' rO'zhO'dnému náStupu, aby zadrželó rDZ-

,," 'machevangelictví, které učinilO' v' zemi už značný' pDkrDk vytvo
řením jednDty,vČeské ,kDnfesi. Taktika katO'líků,počítala s dě
lením se ve strany v,tábO'řeprO'tivníka,"prDto tendence, usilující 
o jednDtu; jevily se katolíkům příliš velikým nebezpečím a 'bylo 
nutnO' každému dalšímu úspěchu v, tomto, směru zabrániťi.12 ) 
, " " "', (PDkračDv~ní.) 

K~o~ika Jednoty ~Iádeže. 
. ' , .-;;,~ L, j'd:, 'F' Ad' 'k 7.... (, ,.' ame . 

Obsah děJin JSDU děje, ktéré se' staly.' Dějiny nám však takL 
ukazují, prDč se tO' a tO" stalO', a prDčse to stalO' tak a ne jinak. 
Dějepisec skládá obraz tDhO', co hýbalO' myslemi předchozích pD
kDlení, CD předkDvé naši vykDnali dDbrého, a v čem pDchybili, 
z malých a nepatrných minulých příběhů jednDtlivých obcí tak! 

. jako z drDbných kaménků vzniká velký mDsaikDvý obraz. ' 
, Také ten, kdO' bude jednO'u chtít pDpsat dějinný vývoj CCS - ' 

a bude to nutnO', nebDť OCSje tu a nic ji neDdstraní, nutnO' s ní 
, pDčítat a dO' dějin nárDdačeského je i ji nutnO' pojímat~ a kdO' ' 
se bude zabývat specielně hnutím' její mládeže v J ednO'tách,"::bude, 
hledat o něm zprávy. A sami víme velmi dDbře~že mnDhde si 
nepamatují již, jak JednDtá vznikala, jak se vyvíjela1 neboťti 

- -~. 

11) o životě Medkově, napsal životopis KL Borový,' jak je uvédeno 
,vpředu. Některé zprávy, o jeho pfisobeni má Winter, ~ivot cirkévní 1., 
str. 184~ , ',' " ',.' " ' 

',12) V korespondenci neznámého probošta pražského S naumburským 
biskupem z poloviny XVI. stol. doporučuje' se pěstováni , rozkolnii::tvi 
mézikacíři,avyvoláváni třenic mezi nimLO tom viz H.:Barge, Kirch-

, ,liche.Stimmungen in ,Bohmen im Mitte des XVI. Jahrhunderts ,v' Jahr-' 
'bu,Chd. Gesell. flir Gesch; des Protestantismus XXII. str> 15,Oa další. 
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'zakládajícLčlenové se 'již dávno rozlétli4o~světa. JenutÍl()p~t, , 
sháílětse pO pamětnících, shledávat zprávy, které jso~ již:zkre;;;~-< 
sleIÍé odstupem,čas_u._Proto, je-nutno, abykaždá':'JedÍ1ota mlá-:: 
dežé CČS:iněla svou kroniku; Velmina1éhavé jest také, aby i ná-' 
boženskéobéeměly své _ kroniky, pamětnice. Jest 'trestuhodné~ 

-,<' když se o to někde nestarají. Bylo by zajímavézjistit, kolikná:, 
božem:;kých obcí a kolik Jednot má takovou kromku. 'ď:' < 

'--Bez kroniky upadne mnoho třebas důležitého, v -zapomenutI; 
__ '' ,Poctivě psaná kronika s láskou k církvi a Jednotěmláde~a spo-' 
, , rozuměním pro pravdu bude po čase zdrojem cenných zpráv. ,,;ď;, 

Ja:K taková kronika vypadá a jak 'si ji můžete pořídit?, -, , 
, ' Př,edstavenstvoJ ednoty ~ nejdříve (po ,usnesení výboru) ob;;;' 

,staráknihú na tyto zápisy. Kroniká musí:přetrvat desítky: leL 
př()to ~nani -'nešetřte! Nesinímítóbyčejný , papír;. který, se rychlé 

,kazí a rozpadává, nýbrž jen pergamenový. NejvhodnějšÍ: formát 
'je velký kvart, 23 :30 cm. Knihuyé složkách po ~ aršícIidejte~- _ď 
svázafnití'dovepřové nebo hovězí kůže a opatřte obalem z plát·; 

. riáneboJepenkovým' pouzdrem; Na hřbet nebo nadesku dejťevy-ď 
-razit -zlatě : nápis ,;KRONIKAJEDNOTY MLÁDEZE -CÍRKVE , 
ČS' V .... .- ." Nedaleko hřbetu dejte prorazit archy strojkem na 
dírkování; a spojte všechny listy'červenobiloušňůrkou, 'jejíž svá:' 
iané konce se přiváží kdesce,nebona titulní desce se zapečetí.'.-· 
- -~.Na prvním list~ se napíše titulkriihy s ozniičenímroku, jínlž 
'se počíná kronika psá:t, na př. KRONIKA JEDNOTY MLADEZE 
CÍRKVEČS:- V DEJVICICH OD R; 1938. Jednotlivé stránky., 
musí; být označeny běžnými císlyasi 2 cm ~ horního" okraje, 

, a celkový počet stránek v kronice uveďte na titulním listě'(hned 
'-- : za deskou). Terito počet -musí být potvrzen '_ podpisem zástupců < ' 

Jednoty; na př;: "Tato kronika Jednoty mládeže církve čS. V Dej-., 
vicích čitá ; 300, t. j. tři sta : stránek: V Dejvicích 1. : září. 1938. '~; 
Podtíffi'budiž raZítko Jednoty, podpiscpřěďsedY,á jednohočl~na, 
předStavenstva Jednoty: Toto opatřenfje nutné, aby se 'ihned po-

, znalo,4dyby někdo:rytrhl nějakýJisC _. _ _ " ,~, ":' :=-, :>;"._ 
:,' ,.:, Zápisy,v kroriicemusí,býti psányobyčejným,písmem nebo", 
tiskacúri,asi ďtak3 mm vysokým; 'čitelně a úhledně: '~N~jlépese 
hodí tuš.', Barevných nebo -lepkaVých inkoustů se .. varujte! ' . Na 
všech stránkách' začínejte psát ve" stejné výši, 4 -cm ,od horního. 
'okraje;'přestáňte 5cm od:dolriího okraje. Postranáéh začínejte.:: 

--:4clll ód hřbetu a 5cm ód okraje přeStaňte. Se "zapisováním začně-' 
" tehnedža titulníinlistem.Nakonci'knihy nechte několik '''01-

'nýchsfránek na rejstřík místní, jmenný a věcný. Aby nedalo'je-'- . 
. ho sestavení >potom: takóvoupráci, poznamenávejte str.; 'jméno; 
: místo a;' věC ná volnéťosmerkové lístkykartotekově. Po' popsánF ' 
kroniky jenomopíšete~dorejstříkůtytoZáznamy.". :,' :':". 
;:;~cKdyž,si, opatříte: kroniku,ustanovíte kronikářeJ t~ j.osobu, 
k,terá budezaznaméiávat • pamětihOdné . události, a zjevY Tj: J erulO":: 
tě i,vnábožénské:obci;dotýkající se nějak Jednoty (a ty se jistě 
Jedrioty~;v~tšin_ouďdóťýkají) :;Můžete :mítitaké zvlá~~ního zapiso- " 

) , . 

í 



"vatele, neumí~li kroniká~ sám, pěkně psá.t,.' Nesmí však~zápsatďnic 
, ,.'jiného,nežco mu dá kronikář. ; ". : '''' , " ,,',", , .: " ~: '" , ',.'" ' 
>~'Při volbě kronikáře vyberte osobu, která dává naději, že bude 

'svújúkol nejen/plnit, ale plnilt svědomitě., Osoba,ta musí znát 
do~ovn~l.epráci v Jednotě; musí :vědět, co~Jédnota d~lá,kdovní 
co'dela. . • '------:. ' ,,', , , " ,,' ' 

-, ,: Zápisy musí ,být pravdivé. Kronikář musí Zaznamenat jen to,' 
co' se stalo, 'nesmí k tomupřidávat,svéúsudky; když projeyuje,~ 

,svúj úsudek, musí výslovně podotknout, že je to jeho mínění. 
Nejlépe jest; když si kronikář poznamenává událostidózápisI!ík~ , 
a za čtvrtroku napíše do kroniky. 'ď' , " ",' '" ' '. 

" ,', 'Jeho vyprávění mtisíbýt'prosté, neumělkované,bez'dlouhých 
,vět, bez frázóvitostí a nepřiměřených ,výrazů. Líčení musí být 

názorné ájasné; lehce pochopitelné, nikolirozvláooé, ale také ne " 
,příliš stručné. Nutno mít na paměti, že těm, kteří přijdou po nás 

do Jednoty, ledacos nebUde srozumitelné,'co nám je běžné. ' 
Kronikář začne psát do 'kroniky hned ~ titúlním listem. Na:. 

" píše 'své jméno, povolání á datum, kterýmzačál kroniku psát. ' 
St!,učně při tom vylíčí, přítomný stav Jéďnáty, I\áboženské' obce ' 

,se dotkne stručně (ta si má přecepodleoběŽllíkůústřední rady 
, véstitáké'kroniku.!) a' může se také zmínit o současné situaci 
',' ve státě" ač to nenínútné; Napíše členypředstavěristvaJednoty, 
ďideového'vúdce;sboréinstrnktorů (který má:'býtv-šude)," du- , 
" chovnÍ;' kteří'jsou v nábóženské" obci. J akékolizměny v počtu -" 
'členů setakéznamenajf každépracovnLobdobí. Zprávy <> 'val-' 

. nychshromážděníéh rovněž: " ,.', ' . '. -, ,,'," 
ď:'" 'Pak zaznamenává v čas0V'é posloupnosti všechny "události,: 

. ',které se nějak týkají Jédnoty, přednášky;ďzábavy,divadelní 
představení; akademie, pietní ,slaVJlosťi,výstavy, koncerty, stav _ 
knihovny, ,které časopisy jsou:v kluboVJlě vyvěšeny :atd.-' Nezna~'~ 
mená to 'zapisovat do kroniky ka2dý ideový večer. Na ,to 'jsou", ' 

,zápisové knihy. Do krol!iky se píší jen zprávy 'důležité. Tyto zá~ , 
: znamy:budoupák opěrné bódy,o něž se opře ten, kdo se ,bude ' 
. chtít později dovědět, jak která Jednota ajak,v~echnyvcelku . 

<"průměrně' pracovaly. Zdá se to malicherné, zdá se to zbytečné, 
když jsou zápisové knihy; 'ale jen to, nepodceňujme. To, cO',zde' 
píši,jestupozoiněnína věc opomíjenou, jsou.to body, 'kterési 
můžete 'sami rozvádět. Během práce poznáte'Yšude;'co stojí za " 
zapsání~ :'co tu třeba, neuvádím. Kroniku možno -doprovazet foto- " 
grafiemi., Protože do, kroniky by 'nebylo momo je vlepovat, ne- , 
'bóť :byseroztahovala; pořiďte si na ně, krabici,' kam sebudóu ' 

,ukládat Stejně tak si, můžete ukládat do' ta:kovéhotokronikář~ 
',',',ského 'archivu články' o vaší Jednotě, uveřejněné v tisku. V kró~ " 
'nicese pak:poukáže v závorce: Viz archiv č. X. ,_ , 
~'Posléze 'ustanoví Jednota letopiseckou komisi, která niá do-'" 

'zírati, zda ,se ':Všechno děje správně. Tvoří' ji' ideový vůdce~'před~ 
,seda' a 1 'člen výboru. Nedoporučuji svěřovat kronikářství ideové:-: 
mu -vůdci, jak. jE!em i já původně zamýšlel, ne~pť' on: by byl pře-
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tíženprací,aleco jehlavní,mládež by to tolik netěšilo, když by 
jim kroniku vedl někdo, kdo přece' jen není, z jejího středu: Mlá,; 

~ dež sama nechť pracuje, nechť sama si vedekroniku,sam~ nechť; 
bdí nad, jejím správným vedením. Ideový vůdce 'V letopisec~é 
komisi jest pozorovatel, skutečně jen vůdce, který vede. Letopi- ~ 
séckák9misemádozor na úpraVll, bezpečné uložení kroniky (ni'"; 
kdyné II některého funkcionáře Jednoty" ani II kronikáře, nejlépe 
v 'klubovně, neb'ona farnÍmúřadě), na řádnévedeníkroniky~ 
schvaluje předem zprávy, které se tam mají zapsat, dóporučuje~ 
co by se mělo připsat, co vypustit. Kdyby vznikly nesrovnalosti, 
rozhodne výbor 'nebo celá Jednota na členské schůzi, nebo, může 
býti zvolen nový kronikář.: Zápisy se čtou čtvrtletně',po zapsání, 
do kroniky 'na členské schůzi"aby Jednota věděla,co se o ní píše 
v její kro~ice. Mů~e tak kontrolovat pravdivost ,zápisu. Tento' 
systém neustálé kontroly zvyká nás na kázeň; , ,~~ 

. ... .. , -' . .,' ,. ~ 

Pramen: Dr, A. Markus: Pamětní kniha obecní. ' ~ , 

ÚVAHY. 
~ ,,~~ ~J"}ek 
Velká zvěst. ~ '~~'~., ' ,~ " , ~ 

~ Zvěst, kterou jsme slyšeli od :něho a, vám zvěstujeme, 
~ , je ta, že B'4h jest světlo a ,není v něm pražádné tmy. 

, '~1. Jan. 1, 5. , ~ 

CD jeBuh? Jaká je jehO' pDdstata?- TDje prastará'Dtázka 
lidstva,~kteránikdy neumlkne. Tua tam byla dávána 'DdpDVěď: 
Buh jest, ale je~tD ~nedosažitelná' prDpast;,!tlubDké ,mlčení, kter~ 
~vylúčujévšecky naše dalšívýrDky. O tom .věděli i bibličtí mu-
žoVé něcO' a bible Dbsahuje více než 'jedno slovo O' bDŽí névystihlD
'sti. ZárDveň však jde celým Písmem tušení a jistDta:~,on není 
dalékD Dd žádnéhO' i nás) neboť v něm žijenieJhýbáme se a jsmeU, 
a středem Písma< je Jeden, jehož SlDVD ,a, bytDst, jehDž ŽiVDt ~' 
aSrY),rt:nám~pDkud je tO' smrtelným lidem vubec'mDžnD; umDž
ňuje, vidět ,skrytémůBDhu, ne-li' do Dbličeje; tedypřeée dO' srdce. 
List,nazvaný pDdle JežíŠDva milovanéhO' učedníka~ dává.zvěsti, 
která kniin od ~ něhO' přišla, fDrmu: ,,Buh jest/světlD!U TO' je 
skvělé vyznání~víry; k němuž náš dUch rád řekne: ano a amen, 
a O' 'něž jistě, není v křesťanstvu žádnéhO', spDru;Ze Buh a světlO' 
~patříksDbě, O' tDm:svědčí PÍ8mDDd prvého do pDsledního listu. 

~ ,.všecka slOva O' 'BDhů JSDU j e n~ pOdoben.ství; ale ~e Buh ~ je, sVětlo,~, 
patří: jistě k 'néjkrásnějšímu 'anejpravdivějšímu, CD niužeme 
o Tvurci a Pánu světa,Pánu našehO' ~ živDta říci. 'Jubilate! Ra~ 
dujtése, křesťané! " ' " ~': _ ~ ~ , , • 

LidstvO' našich,' dnu ~'. jde: velmi za světlem ~ v • DblaSti tělesné
hó živDtajpoználo,že vládne smrt tam,kam nepřijde světlO'. 
Naší~dDbězářítaké8větlo kdysi netušenéhO' poznání a ovládání 
přírDdy~' těšíme se Z Johó všichni"upřímně a ~ vděčně, vidíme ~ 
i v JD~ činnDst BDha světla: Ale poslední Dtázky světa aživDta, 
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/ ty nejtěžší, tím nejsou vyřešetiy. Utrpení; bezpráví, Smrt vrhají 
ještě a' stále znova své temné. stíny na svět, a nářku je tolik,' že 
radost je jím častá zcela· přehlušena. Potřebujeme ještě silnější 
záruku toho, že Buh je světlo,a máme ji. Uprostřed vší té bídy 
stojí-muž z Betlé~ a z 'Golgotyjako~věčné živé svědeCtví toho, 
že Buh je světlo, sv ě tlo, k t e ré osv ětluj e,zac hraň u:' 
fe,očišťujea za1iřívá.Buh,v nějžmy, křesťané, věříme, 
je s v aJ ýBuh, V němž'není žádné nečistoty a který chce mít 
svaté~lidi. To věděl Starý zákon; naše vlastní křesťanská víra 
zná' milostivého; dobrotivého Boha; dříve. dává než -
požaduje,' ozařuje .svou milostí,' zah~nuje světlem své ()tcovské 
dobroty, aby lidé _ šli a byli zcela radostní a aby nemohli nic' 
jiného než oddat se síle světla. S 1? a,t á 1 á s ka je obsah' nevy:. 
myslitelného světla,které nazýváme Bohem;nicvětšíJ?,o se ne-

.. dá myslit ani cítit.' Rad o st n í mají a mohou být . lidé, kteří 
. skrzéJežíše KriSta zřl3lido věčného Slunce. ." . 

·"Ří1iá'Y[ie-li, že ~. níni máme obecenství, ale při. tom žijeme ve. 
tmě,' lžeme a nečiníme pravdy" - praví se tam dále v.'Janově 

:.- listě. To je velmi vážné-slovoprovšecky,.kdo~ ~echtějí .vážně 
. nazývat křesťany. Pokládáme se snadno za nositele světla,aniž 
. jimi jsme. Jeto dobře mířená výtka Friedricha Nietzscheho., že 
,~vykoupení« bymitsili vypadat vykoupenejší, měl-li by uvěřit 
ve Vykupitele.~vým celýmzpUsobem života musíme daleko. roz
hQdn-ěji než to činíme dokázat, že máme óbecenství. s. Bohem, 
který je světlo. . ... " '. . . ' . . .' . . . 

. K tomu také patří, abychom népřeslechliswva,' která listpra~ . 
ví dále v této ~ouvislosti: "Žijeme-li v.,světle, jako ón jest v svět

:le, máme obecenství mezi sebou." Tojeja8né: lidé, kteří chodí '. 
v slunci, dívají se na sebe přívětivěji a zdraví.se srdečněji než 
když jim dešť. a chlad vzaly náladu . .,,Hle, jak se mají rádi,'~ mu
sili .kdysi pohané 8 údivém říkat o křesťanech; r dnes jeto ještě 
nejzřetelněji vidět v misijních církvích, ale je to všude mezi 
křesťany, chceme-lito vidět,často zcela tiše skryto; často to 
vystupuje jasně navenek pro ty, kdož mají čestné oči. Alezáro
veň .. vyznáváme pokorně: Chybí ještě mnohO, musí se ještě. díti· . 
mnohem více divu světla, lásky .. ,'pokUd máte. světlo,' věřte. 
v světlo, abyste byli syny světla." (Jan 12, 36.) . 

Kattermann v Protestantenblattu z.·30 •. dubna 1939. :.F,: K. 

"'ZE SVETA MYŠLENKOVÉHO. 

Kř~sianskéstanovisko k mimokřesťanským • riáboženstvím~ . 
;~MisionářE. G. Parrinder. Porto Novo, Dahome"y, Franc.záp. Afril{a . 

• . c . Když byla před 10 .lety konána misijnLkónference .v Jerusalemě.. , 
;; pře'kvapil~ azmatlo. tam stanovisko zástupcft luterské a reform~vané 

ci;kV~; misionářtÍm z Velké Britanie a hlavně 'z~meriky se zdálo, ~e 
'.' -, ,. .. : ' -
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je to 'kompromisni -a~Ynkretistické'.stélnovisko' kmimokřest'anským' ná-
, 'bóž~nským' ~óustávám; • BÝUzmateni, .převaho~ ' .• "velmi ,neurčitéhQ > tónu 

o křest'a1Í8tvisamém(( a. zd-4razňovali; že, nemá-li.6lověk zcela určité:'; 
a, nekolísavé' křest'ari~ké . poselství, jež. by hlásal, nemá v-4bec' vystupovat. ' 
jako Krist-4v misionář. Proto, pověřila Mezinárodní misijnirada Dr. Hen'; 
drika ir"raemera;aby pro konferenci v. Madrasu' připrá";il'1Jýklad,který .~. 
bY." konstatoval základni . pravdy. křés't'anstvi a určil křest'anské pos(Jlstvf 
,mimokřest'anskému ;větu. ., ",.' , " '.' . ' . .,. , ".~ 

. . - - '." - /. "',--

",Kniha (The Ohristian Message in a,Non-Ohristian World) je již skoro ' 
<rok přístupna veřejnosti á došía~ velké po~ornosti v tisku. Ale je oiá~kóUJ 
představuje-li ta. knihastanoviskov.§eho křest'anstva. Oílem Dr. Kraemera 

'. bezpochyby Ú, osvobodit ameriCké á britské bratry od bahnah~ma
nismu; ale 1e rlwžnoj že jeho kategorickáod8ouzení všeho ostatního

ď 

ná-' 
bóženskéhó ',světa. spíše' přispěje k' rozšíření propasti,<kt~~óiibyio' lze po~ 
zorovat již před 10 lety. Jeho kniha je ~otva smířlivd" eirťmická; je tový~ 

_ ,'zva,' : ale. výzvá, . kterd, možnd' odcizi" mnohé .... z těch, kteN ,sympatisovali 
" :", jeho zdllrazňovíÚíf1n. jedine~osti '. křest'anstvi v"J erusálemě . . Jsme, jistě 
ď daleci tohóizNkat'se spécÚické ,křesfanskénat;ky á usilovat oúni/ormitu 

8e vším náboÚnským myšlením kteréhokoliv typu.VÚímev nutnost Kri-
sta pro všecky lidi a 'neuspoko}úje nás prázdné povídání o "hodnotách" 
,ve všech náboženstvích. PrOto uznáváme, že tvrzení' Dr. K:raerňera map " 
v celku správný směr. Ale nÉmí možno souhliisits tím, ~e všecka ostatní 
náboženstva jsou bezcenná a že jejich posvátné knihy.nemají ceit,yve 

· .srovnání, 'se Starým zákonem.': '. ". " ., . • 
, 'V nástinu křest'anské víry na' počátku díla dochází Dr. Kraemer 
k stanovisku, které konec koncil znemožňuje každé sympatické přiblížení '. 
kmimokřest'anskÍjm 'vérám. Bible je jedinýiegitimnLpramen;v/ něm!: .. 
třebahiedat odpověď na otázku: co je křest'anskd víra. Biblejeradikái,;. . 
ně' náboženská· atheoeentrická; nepředklddá ·žádné theorie," nýbržprost6 
pfináší . svědectví. o . Bohu., Tento'intensivní' "bi6lickÍí' realisma 1e výzvou· ..... : 
p~o člověka, abyserozhodZ buď proBoha 'nebo' proti němú. Kraemer pra~ . 
vi,. ~e' takový realism a takové svědectví o Bohu . nelze nalézt nikde mimo 
hebrejské: zjevení; jen iálámu "a židov~tví.· čitíí nékteréústupky. j7§e~kéi ' . 
óstatní náboženstva světa 'jsouviakzahrnuta'a, zamítnuta označením: , 

,,,naturali8Úcká náboženstva. trans-empirické' rěaiisace«. Z 'jedné pó~;úimky' 
(na. str. 148)' poznáváme,' žitáto věta zname~á, Ú, všichni 'ne~8émité· se 
pokóušeÚ dósíci totožnosti' sVéhovlMtního' já' s božskoú~réalitou; snažili .se 
u,žívať Boha pro své' vláštní cíle,' jak tó "eros" vždycky čin( a nemají au
tentickéhobožíhoz;even( K-fest'áns!1.Jí stojíproÚvšem lid8kýmnábožen~ 
skýmaspiraeím 'a cílllm (str. 128j, nebot' ty všechny' se snaží spíše o to, 
mit v' moCi Boha než, podřizovat.se jehovllli; ," . . ' . 
. .... Z těchto: premis plyne, že není ~i8ijnim úkolem hledat něcod~brého 
vjin~Chnáboženstveéh'ani pokoušet 'se budovat .nějakou "přirozenoi, 
theoíogii'~~-~ n{žbY 8Počí:Vala' ~truktura evangelia. To by bylo nemožné;' 

· nébot' ·křest'ánsk.é. zjevení ·transcendUjevšecku··.lidskou moudrost a 'odpo-
· rujejí; proto nemllžeme Nkát,že se v 'Kristu splnily pravdy mimokřes': 

t'anských . nábožénstev.·· N~8mime pokládát žádné nábo~enství. za přípravu. 
;"aevangélium, . ani. vést přfmé liniě;které·· by' nálézaly' svllJvrchOl. V' Kri-

~ • • _. -'-.'. .' > ., " 
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.stu. Vše,' co mtlžemečinit,je, ,zjišťovat '"aialekÚcké podmínkyUostat1Íích 
náboženste'l) a všeho lidského usilování o B;;ha' a o dobrý život.'Liďský 
lIábo~enský život mimo ,Krista, praví-Dr; Kraemer, je.,zkažený'a zvrá:" 
cený; žádné náboženství není bez omyltl, >a ,ty patří k jejich podstatě. 

:: Je, určitá míra, pravdyv'zákiatlechtěchto . tvrzení; ": hlavnětoi'že 
, ~ křesťanské zjevéní je~shora: a neníprodukte~ lidského úsilí; 'Je ,také 

pravda; že lidské snahy, i nejvznešenější; jsou nedokonalé,-žé 'člověkne~' 
. ;, mů~e .dosíCi svou přirozeností, co můÚ'· být .. dáno'ien milostí:. Zár~vefí· 

je zřejmo, že Dr. Kraemer není vždy přesný ve svých dogmatických pro
hlášeních.. Lze říci, ~eje '';'nichsnaha, vyhnout se fakttlm ušlechtilosti: 
v 'jiných náboženstvech. Ač cituje KarlaBartha'se. souhlaseni"mávtlči' 
JÍěmu.také své'výhrady;. Pochvaluje si, že Ba;th~demaskoval rélativis;n, 

CťJle. uVědomuje'si, že ,Barthova doktrinální reakce může mU výsÚdkem 
.sterilní intelektualism. 'Přip~uštítaké, že .. Btlh září. i 'v tomto hříšné~ 
~větě. 'Ale kdykoliv Kraemer dojde' k tomu,' ~e by měl uznat něco ušlech-

. tiZé1Ío', mÚno .. bibli, . odejme druhou rukou,' co byl' jednou rukou dal; aby" 
nějak ?lez~temnil jedinečnost "biblickéM'realismu". ,N,enízňámo, zdali ~ 
,by Kraemer přijal Barthovo rčení,že."náboženství je nevěra; je dílem . 
bezbóžného. člověka«;nesouhlasí .s.tvrzeníní, že"nemd styčného'b:Oduu 

" s ~imokřesť;lnskýmindboženstvyÚ; aleje naprósto pódezíravý' kekÍl~~ 
• 'dému, kdohiedá nějakÝ'8tyÚ"Jj bod;nebot' VTJJ ka~dé'!'l-áboženstvíjene'; 

TozdělitelnaJednotka anemtlže~seó, něm hovořit odděleně; mimo nutnost 
. chdpa,t jeho základní transernpirickou realisaci.,,~' , ". ,- . r' 

V; celku Kraemerovatheologie přijímá.naůku 'dialektické. theologie-
:!J jeho' stanovisko k. ostatním náboženstvím se zad. spočívat ·na· ~rgumen-
tech o obecném a zvláštním zjevení, ják je vyloŽiz' Emil Brunner v knize 
Der·Mittler, Brunner rozbírá fakt, že všeckO, 'náboženství si.činí nárok na 
zjevení, jsou .zlÍvislá na theofaniích;. proroctviCh, a zázracich; : Al,e , poně ... , 
:vadžjen jedno zjevení můžebýt.označenojako konečné, žádnéji1!é ne
,může vlastně být nazýváno zjevením; a poněvadžÚim ta by musila'. nastat 
";'ěkolikrát, nenastala vůbec nikdy. Patří k cyklu přírody a jsou mythická; 

. ale prdvé historické zjevení se mohlo stát jen jednou pro vždy. ď Také 

.~deálism ti mystiéism došly k závěTu~ že. ta zjevení patři k oblasti přírody, • 
k t.,zv. obecnému zjevení a 'že jsou to' subjektivní formy jednohověčného 

'zjl3Veni, které je· vždy totéž .. Ale omylem, idealisJ?lu bylo,' že' ztotožňoval' " :, 
křesťanství .' s . ostatňími náboženstvy. Brunner. zdůrazňúje~ žekřest'ansťví: 
jeoa Boha, že je ,objektivním zjevením 'božím, odlišným' kvalitouadru- ; 
h~mod'všech ostatních; SVOlť pravou přirozeností se:může stát~jen jed- , 
nOu: v dějináCh, aleprávé.proto pHnáš'i konec:dějÚ,,·a zavadí v poslední' dny. . .... . .,. '.,' , . 

. J, Brunner i . Kraemer nám podáVají přehnanou'. apologii' křést'anského 

,--:... . 

. místa v světovýchnáboženstvech,'a jejich schema je chybné' ne protó~že 
by bylo, zcela nesprávné, ale proto, že Je přehnané. Z určitýCh důvodů:si. 
nepřeji připustit, žéby mohlo být zjeveníbo'ží.mimo Krista. Tak Kraemer. 

,'tvrdí, že jen křesť~nství je objektivní, .kdežto všeckaostatnínábožen:-.. . 
; '.stvd; jsou úsilím člověka, dostat se výš, pýchou> která tou~í sedět mezi.,'~ • 

"'.bóhy.Brúnner . zase . n~z~v~. ostatní, náboženstva' 'lnythickými a ,měl by .'. " 
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logicky do. nich pojmout 'i8tarý zákon. Brunner uznává určité ,obecné 
zjeveni, které nacházi stopy Boha Ve vši existenci, ci ve všem myšlení. 

'AÚi,'jakprlwí prof. Farmer (The ,Worldand God, 81~6),<"mluvit 
o obecném zjevení Dožím ď ve vší přírodé a historii je, naprostá ' ko~tra
dikce v terminech, neboť zjevení, • přesně vzato, je kategorie osobniho 
vztahu','. Z toho ď plyne, že buď Bith nemluvil k lidem vitbec nebo že je
nějaké platné zjevení i v ostatních ďnáboženstvech.,;Bith mitže zpitsobit 
určitou situaci,do níž určitý' clověk mitže přijít v určitý 'čas, 'medium 
jehozjevuj{cfho slova duši". ' 

Mimokřesťanskánáboženstva nejsou tedy úplně subjektivní, ani ne
jsou úplně erotická;' hledajíci duchovní vzrušení. jak praví Farmer,,,ná
boženský člOVěk necítf, že by 'náhodou přip'adl: nd Boha .';. spiše poéiťuje, 
lEe Bith' se k němu aktivně,blíží,že vchází, z' vlastní iniciativy; naléhavě 
a spásně, do jeho ,osobnihoživota','. Bith ml~ví k,lidstvu, ke všemu lid'; 
ďstvu, všech ras a všech dob. Nenechává se bez svědectví a 'proto osobního 
svědectvi; mluvil k našimotcitm skrze proroky. To právě Kraemer ci 
B'(unner, nechtějí připustit~ objektivní a božský pitvod zjevení v, jiných ná- " 

'boženstvech.Mitžeme se'obdivovat jejich horlivosti v hájení archy Hospo
dinovy,aleve skutečnosti nakonec vidíme, že to není žádňá služba věci, 
evangelia, neboť nelze zavřít oči 'pro dobré věci v jiných věrách.' Křesťan- , 
Úí1ndové nepochybují o realitě 'zkuše'ností svých krajanft. ,,My máme 
svÚcé? Ty, má, i hinduismus," praví P., Chenchiah. ~,My máme lidi,' kteří· 
žijí "v· míru s Bohem? . Ty oni mají také. My máme' lidi, kteří. zápasí 
o spravedlnost'! ,1 ty oni mají." A dale praví, že hinduismu schází Kristus, 
a že potřebuje tvitrčí energie, kteróudává Kristus v Duchu svatém. ' 

, Kristus je vskutku to jedinečné v křesťanstvi. Mitžeme se dobře ra." 
dovat z faktu,' že Bith mluvil k lidem všech, ras. 'Rad~jeine se Z' dobrých 
prvkit všech velkých náboženstev' světa; že jsou od Boha a, že pocházejí 
z jeho inspirace. Ale . v Ježí~i Kristu Bith sám přišel do tohoto temného 

. světa, jednou pro vždy,'O, ten přichod se stal pro spdsu každé pa4lé duše 
,lidské.' To je motiv křesťanské misionářské zvěsti a' ten motiv není dnes 
méně silný než, byl kdy v minulosti. ", ' •. , . 

Vedle, nebojácnéhoprohlášovcÍnijedinečnosti evangelia' je tu také., " 
velká křest'an8ká trlulice, Cbližit se se syntpatii k, těm, kdož neměli: štěsťí 

,přijít do oblasti křest'anského' svědectví. Tato 'tradice se začala kázáním 
apoštolit a pokračovala 8krž~ 'spisy Janovy, apologetit, feckých Otcit 
dále ke scholastice a pak až do.' naší doby: Třeba jsou,bo1iužel, výklady 
křest'anstvi,které se, vzdaly vitálníchprvkit evang6lia,/ákt, že se takové 
omyly stály~ neZbavuje cený v'secko úsilí 'o výklad. Kraemer uznávd, po~ " 
Úebu diskuse o "přirozené theólogii"(s. 114), kt~rá je stáÍev začáÚ;ích, . 
a předpovídá,ie takovd diskuse~ukáže rozpory mezi ritznými školami 

, myšlení.' . ' 
Otázka přirozené theologie, je ditležitá, neboť, vyznačuje 'ro~díl mezi 

. dvěma'ditležitými školami" Barthovskou a., římskokatolickou, jak, ,je: vy
tvofenaTomášem Akvinským. Brunrter (s: 32"-35) odsuzuje římský sy- " 
sté~, poněvadž se ~naží položit základy v přirozenosti, na niž mitžebýt -

'zbudována. zjevená vůle boži, překlenujíc celek. "Dobro v člověku 'je do': 
plněno milostí aBith ičlověk'spolupÍlsobí na díle-vykoupení." To pokládá ., 

~ ~ -. - . ~ - ... 
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Brúnner~za nemožné, "nebot' poměr mezi obecným a zvláštním zjevením 
, nemiMe nikdy být komplement/irití," ježto Kristus-nenísuplementární; 

nýbrž jedinečný. Kraemer. uznává, . že· roium ma správné . místo, tÍle, nede-' 
finuJe to místo.' Systém Tomáše Akvin. se vlastně rovná popření "exi

. stenciálního a dynamického charakteru biblického zjeveni", ježto má 'zato, 
že zjevení přineslo jendodatečné pravdy;jichž nemohl dosud dosíci rozum 
sám od, sebe. Zjevení v Kristu se _ nemá k lidskému ,náboženskému životu 
jako další vývoj, nýbrž' fako ;,čiré bláznovství"; nebot' ~,opakem milosti 
není přirozenost nebo rozum, nýbrž hNch". ' ". / <,' 

Uvedenémunázo~~ o obecném zjevení můžeme porozu~ět,když si' 
uil)ědo~íme, žé se;jím'teliproti .tomu humanísmu, který' by .chtěl' po~' 
kládat 'všecka náboženst~í z~8tejná, ježto popírá přímé ' boží . zasahování 
do světa a' podkopává tak celou stavbu, křest'anství. Přes to potřebujeme 
takové' formulace přirozené theologie, která by uchovala víru neporuÚnu 
li přece byla práva mimo biblickým náboženstvím. ie. šk~d~, jestliže se 
celé křesťanstvo rozděluje zcela libovolně na' humanísty a kalvinisty, jako 
by nebylo střední cesty pro ty,kteří jsou věrnieva~geliu, ale přejí si také 
být plni lásky k druhým. 

'ď Klíč k situaci lze nalézt ve Farmerově , výroku (s. 83), že "každá ná-
boženskd: zku§en~st, je"Íiživá a tvořivá,má v sobě kvalitu ~ zjevení, md 

: v sobě pocit, že boží Ty se dává člověku poznávat 'v jeho osobní situaci". 
, Je přoto ~ nesprdvné mluvit o zvláštním zjevení,' Jestliže se výrazu užívá 

.. jen ó ikušenostech-náboženských geniů. N ábo~enství právě neni druh po~ 
~znání, :nebo stanovisko kpřiroděa 1iíst~rii; nábože~ství je osobní vztah 
. kBohu, který mluví. "Objev" nějaké p;avdy by byl nemožný, kdyby Bůh 

nebyl 'ochoten ji ,,zjevit". Každénábóienstvíje zjevitelskéaspočívá.na 
základním faktu, že patří do kategorie osobních'v,ztuhů:Proto neníná~ 
boženství pouze subjektivní, 'nýbrž předpokládá reálnou 'aktivitu-a Uii-. 
Ciativuboží. ' ' 

Zdá se tedy;'že poÍřebújeme revidovat,význam' výrazů: obecné' a 
'zvtášt~í zjevení,. ve světle osobní povahy každého' náboženství a v~, světle • 
odlišných znaků křest'anstvtMezi obecné zjeve'ní lze : řadit náboženské' 
projevy mimo křesťanství.' Nejsou'pouze subjektivní a nejsou to pouhé 
lidské snahy budovat babyl~nskou věž a stát se . božským. NC/'opak, jsme 
povinni uznat ve vší upřímnosti, že Bůh k nim. opravdu mluvil. Kdybychom 
,'to popírali, znamenalo by to; že se bojíme faktů a takový strach by mohl 
Znamení;,t porážku samu, nebot' pravda prorazí. Je také nebezpečí; aby
chom neupadli do určitého druhu deismu; můžeme věřit; že Bůh pemluvil 
nikdy.k lidem mimo, Izrael a že seodvraeel od těch, kdo jej opravdově 
'hledaÚ, jak to světcové ostatních náboženstev vskutku činili? Či musíme " 
'vidět, boží: ochotu ke každémuJ'pravdovému hledání osvícení a· přijímat 
svědectvi takových lidí, že Bůh k nim opravdu mluvilY 
", : Mnohokrát a různými způsoby mluvil .Bůh k'našim otcům,- ato . 

. miÍžem'e nazývat obecným zjevením.Iníciativa jeu Boha, on zjevuje sam' 
sebe. Ale v Ježiši Kristu máme, zjevení, 'které nejen ptevyšuje viecka 

'ostatní, ale je bez obdoby; odlišné kvalito~ i druhem. Věčné Slovo, kt~ré " 
osvěcuje, každého člověka, přiCházejícího na světj < přišlo samo na .svět 
'lako člověk, Slovo se stalo tělem. Zde Janovo svědectví oSvětle,' které 
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i" vždy bylo na světě, vrchoU'v zázraku' vtělení. Tormižeme ,nazývat'zvláSt.;. 
'ním zjevením; je .t~ jédiný,jedinein3í zázrak,'který se stal jednou pro 

.. vidy: Zde se miižeme připojit k Brunnerovi ve v8eCh jeho žhavych tvrze-
,níchvelebnosÍi a jedinečnosti'na.§eho 'Pána: " -,: .' .. ' , ',' . " . 

.:: .:' Takové nové určení výrazii:. obemíéa zvlá8tní zjevení nás miižev8e-
. stramiě. upokojit. Jsme tím' právi pravdivýma zjeveným prvkiimv mim,O- ' .. 
křesťanských' náboženstvích,', jejích nejvy88írozvití: ukazují ke:. Kristu~, . 
neboť tato rozvití jsou od, ÍJoha a jsou jeho přípravou pro přfchodKri';' 

'"s~1Ív;' M iižeme ,také' pewtě . držet v8ecku podstatu. své víry' a'. v8ecku . inten
_ situ na8ímisijnLhorlivosti. Neboť. máme víru, kterou miižeme hlásat. 
, : 8'/)ět~;Ježí8 irrisi~s, iednoroie'-ný SY~ boží,při8el na svet jednou pro, vždy 
',' pro; nMi spásu;' Zemřel. za' ndsa vstal z . mrtvých, poraziv. mocnosti hfíchu . 
asmrÍi. Toto evangelium; 'jehož}snie svědky věrou, md naléhavou aži
votní diiiéžÚost pro každou lidskou dÚ8i, anám.jé ulože~o,.ábYchom 
poslouchalfpřikázání na8eho Pdnacá ;,ziskávaliv8écklrnárodyzaučed~ 
níký:'" .,:," . ' "č.'·' 

...• ·:The, 'Expository 

:-. ~ -
Vfraa nevěra~_ 

~'. '>' 

Prol.' Dr. Martin DibeliŮ8: 

'Rozhodující oÚÚ:kou jest, ,měl-li ,Ježí8 'skutečně pravdu, nespočívÍi~W 
jeho dílona histo~~kém omylu. N(j t~to otdzku nemiižeodpovědětzjí8těn(
vědy, nýbrž ro~hodnutí vírY.ď Ale. historická úva1ta miiže určit hranice, 
v nichž je odpověď možná., " , 

" ti středí J eŽí§ova díla tvoří 'hlásání království božího, které se při- ' 
blížilo. Neler" jehoskútky, ale ijeho,'slova,~no cel/jeho vÝstoupeni 

. v. déjinách jso~ ~n~mením k~álovstvi božího •. Kr(izovst~íboží' je cflem jeho 
hlásání, zpiisóbilost' pro, království boží jé obsahem· jehopožadavkii;ieho'ď 

, hlásání'· bezpodmínečné.boží.viile' má přidpokladem"příchod království'~ 
božího,', zpmob, jak' stavUidi' před skutičnost boií, j~ založe~ ;vná;~ru, , 
že táto nebeskd skútečnost se má co itejdříve.státi 'pozemskou skutečností. 
, ' Neznamená-li příchod království .' bo~Úú)nic jiného než kosmickou. re~" 
vol~ise zaiméním'slunce a padáním hvěids nebe, válku,' odpad a 'pře; 
vrat na:zemi, 'konečně •. pak .příchod.Syna' člověka ,v.:oblacích.'aposlední 

. Boud" ,pak bylo kdzání . o blízkém .• ,příchodu . království'. božíhonesmírnym 
, 'omylem.', AV8ak (tatq ""apoka,zyptieká«', očekáváni.' jsou' jen předpoklady~ • 
které. jsou s oče'kdváním království božího 'spójeny, a pro onu dobu ne
rozlučně. spojeny. ,Ale v Ježí§ově'piisobení nevystupují viibec.Zde dávit 

, zvěstování království' božího, spíM možnost, vydávat svědectví 'o:, absolut: 
~sti . boží: o' ábsolutnosti' jeho· požadavku beze v8ech:" ohledii "na ieho splní-

" telnost ,v . lidských poměrech;, o absolutnosti jeho .slibÚ beze 'v8eho dotazo~; 
vání" po .' jeho: možnosti. Skutečnost . boží ve ,V8í' své .,' radikální, vážnosti' se 

, jeví .v ~ ča8nosti 'jen ve fórmě' znamení, a jejím •. podstatným' znamením jé 
. 'Jižf8iiv zjev>" . : ::< . ... " :,'., ".. . .," .. 
·:".~I zde je omyl možný':..:::.:. a zde se~žádápravé rozhodnutí víry nebo ne~ 
věry; Jenže přitomto rozhodovdníužnejdeo to, pokládají-li se ony'apoka-' 

, lypticke ňaděje za vhodné, nýbrž (}to, uzná~ii se' v . radikálnosti evangelia 
, .'.' :,- . - -. ""'.\ , ',.. " .~ 



a'v, osobě jeho hlasatele pravé znamen( boží <skůtečnosti. Kdo odpovi 
ď kladně;' vidí záróveií,. že.' tato skutečnost., ještě' v· čase .' a '. v 'prostoru. není; 

., ,ale'tfmtaké'ví, že existuje, a:věří,že'jednou- at} za jakýchkoliv zjevit 
"~:musípřijit, ~jinakby'Bfth nebYl'pánem:světa. a dějin. Kdo však 

'.',', ,v podání o Ježíši Kristú,;jak jí/ obsahuje ,No.výzái(,on~spatřujepravé 
,:znamení boží, ten. zároveň " ví, že:. t~to:skútečnost' už . započala' -'- právě· 

. '!IJ.tóm děníi, jehož, usazeninou je Nový zdkon. Ale bylo to lidské dění, 
_~ a ,jako jistě. tato skutečnost e~istuje,tak jisťětu dosud nenf. Mezi udá::-' 
"lostí jejího· příchodu a ,událostí : onoho ,historického 'započetí v "znamení" 

leží. život : lidstva po Kristu. To jesmysl.eschatologiepro v {r u; viřící 
stojí veď světě jako' "ti, ktěii nic nemají a kte:fí přece všeckomají'(. Více . 

. vědět ;n~ní dáno ani víře; ta se spokojuje s historickým 'znamením v Je-
žíš'iKrištu; '. . 

ď: "Jé"tohistorické znamení,tedykus' ~ějinlidstva,ž,ádnývýjimečtíý , 
ptípad . vděn( '8věta . . V tom spočívá- jak možnost nevery, tak i možnost, 

,vědeckiho~' t.: j; . krÚického prob~dání Úchto dějin.N e v ě ;. a. mispočíVá' 
'u'pochybovdní ~jedné nebo více věóiich"onichž Novýzákon·vypravuje. 
: Nebot' i kdyŽsé ,nestaiy tak, jak se tam Účí, mllže přece' tocléní a to' vy
'přavov(Í;"í __ ' byt} . i' mezeroviÚ a: dobóv~mi . představami .' zatížené ,-> byt' " 

" "zruúriením božim. 'Ne~ěraspočívá spíševzdráhání,uznatonoděníaono<, . 
"vyiiráv~vďní' za právé. znanuini boží skúte.čnosti· a z~řidit 'podle 'toho ~ivot . 

. .. " 'Při ďt~m·-je mo~no: p~kláďat 'Evangeli<{ za' kraSné; dOÚ'é,: zajímavé a, čtení .. , ' 
. 'zasluhújiéi' knihy; je·,:mó~río jimi tómumuŽ'Íjo 'němž vypravují,dávat ~ 

v§ééky Údské čeStné' tituly; Alejádnátdkóvq 'hod1{očení' seňedotýkají 
';o~hodůjícíotdzky;dávd-li tu;Bfthsvé'znamení. :Bllhse mllžeprójevit . 

. ~ • . 'i 1;:c'hudičicém'a: nez~jímavém ' kusu'iÚjin/a je~li to: bož(projev/dáva mu< 
't~ " cén~ nad. všecky význ~mnia z<Íjímavi'událósti· historie . . Aiev k'a~~" 
dém případě -.::. i pro víru ::.;:. to 'zllstavď histórii lidsťva , li ,ty zprávy z.-i~ 

,stávají lÚlskýmdílern:' tedy mezerOvitým, -omylemzátiž~nýmá: 'už ná- ' 
, sledkemlidské" mlúvykonec koncft ne veď Všem.pNlhledn~m.' . '. ~ . ';; ~':' ~ 
-c~ :Jako.l{dské'zprávy o lidskt§mdéníjšoupfistupnyb add.nLBadání· 

" : neře~í ~ žádné' otázky ~ozhodování, na' kté~e mllže' odpovědět len'. víra: . Po
,C,něvadž však víra.vidí v jedilOrn kusudějinSvěÚctví a'záruku'boží; má 
,'potřebů:: vidět před sebou, ten ;kus dějin co mo~no~iejzřetelněji.A poně:
:vadžse'ten kus dějin vírou ~ialdějinnýmčinitelem neslýchanépi1sobnosti 

. do~dálky;'patří mu účast všech, kdož přem~šzéjí o 'dějinách a osudech, ,'. 
'iidštva; N ebot', i budoucí osuďy lidí budóú z velkiČásti urČeny tím, jak' ..... 

-'se budé: 'Úvářet zápas mezi vírou a nevěŤo~ - obé v právě óztÍačé;"ln; ~. . ' 
kje8ťáňskémsmyslu~a~jak se r~zhódite.- ' :.: ' : . 

~ - .,' ~ _ ,'.' c_ > -. • .' v • 

~,:Ná'hi8ióriije~íšověse kdysi rozhodl osudžidovstva.8větnovozákon- : 
.ního~ivotci/náslédek' a ,účinek oné hi8tořié, se'stal.činitelem:při duchóv- .' 
ď~f~' utvÚeňfidpadu.Retormace, anglosaské probuzeni,' pietismus a . čet- .... ' 

-ná -ji~á hnuti 'byly apelem' od existující éírkve lCťšilámoněch prvních dějin . 
'kfest}(inství. .'Vždy .. znova'vychdzelí:í, od' historie' Ježíšovy vyzva ·k iózhó: 
dovdní. Kdo'bere vážné přítomný boj a křest}anstvi, dovede, ,at} přítel:či 

,.nepřítel, řiči, že ta výzva dosud nezmlkla.:' , '. - ~ " " . : - , ,: 

. ď, " .:','~':pos;~~nía~iorovy' knihy: Je;~.; • (~a:n~lÚng , (]oscÚn 1939)., 
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Evangelium ,ne~í nEl'přátelské" životu. 
,WalÍ;erBiilck. ",' . 

. '.~ ,/-

'Evangelium by nebylo k potřebě pro náš život, kdyby bylo nepřátel- , 
ské životu. Ale eschatologický posiojnevede 'vepángeZiu nijak' k ži~oÚlí' 

",:únavě, jak ji ~á ,buddhismus., Diisledkem blízkého 'očekávání konce světa'. 
. naprosto: není resignovaná, nálada starozákonního kazatele:: Všecko· je . 

marnost. Z kázání ná hoře dýše spíše víra ve' Stvořitele, ze které mluví 
nezkalená diivěra v účelnost a dobrotu. řádu stvoření. Tato víra ve stvo:' 

, :ření ďnepřipouštížádné' opovrhování přírodou a přirozenými řády života .. 
Uzdravování, která J e~íš' konal, 'úkazují, že si cenil života;' a že byl dalek " 
všeho asketického nedbání tělesnosti. Ježíš uznává zcela bez rozpa7,ii' -
takt pohlavnosti a uznává pOhlavní'životv manželství. Ježíš nežádá od 
lidí,' kteří 'přijímají jeho radostné" pos-elství, aby se' vzdali svého životního 
povolání. Sti'ízlivou odrmvěď, kterou, dal Jan Křtitelvojákiimna otd,zku, 

" co mají činit ,(Luk. 3, 14), byl bymohl pronést také Ježíš., Pokládá za 
samozřejmé,že diistójník i celník ziistanouve'svém povolání. Rovněž ne- , 
žádá' od ÚCh, ktefí v ~ěho uvěří,aby se, odloučili odrodi'liy, tím méně 
ovšem od svého národa. Nezakládal' žádné 'klá§tery' a' neshromáždil svole 
stoupence do žádné zbožné poustevny.' Také nežádal, od svých stoupencii, 
aby se' zřekli -svého majetku .. Lukášovo Evangelium vypravuje' bez róz

'pakii, že' Ježíšovi a jeho učedníkiim přispívaly na živobytízdmožné stou-
',penkyně JLuk. 8, 1~3).Z podobenství plyne, že Ježíš pokládal věr~ost 

a vytrvalost v pozemské práci, pilnost a hospodářskou zdatnost za správ
né chování. Státní ,řád ,uznával. 'Askesi ve smyslu útěku ,ze světa neučil. 

,K viili, svému povolání se musil odloučit od svazkii, které, mu v něm, jako, '" 
jeho rodina, biánily. Ale asketou Ježíš nebyl (Mat. 11, 19). Od ,užšího 
kr~h~učedníicii, který povolal k šířeni své zvěsti, musiÍ rovněž žádat, aby 
se odpo~tali od "domova, a od' pozemského povolání. , Ale, nikdy ťakových' 
požadavkii nekladl' všem svý;n stoupenciim.· Strohé požadavky,zřeknutí 
se, které v evangeliu nacházíme,'majíbuď,jak~ V historii o bohatém Jino
chovi"speciálnídiivod duchovní, péče, nebo směřují k tomu, že Ježíšiiv 
učedník' se 'musí ,vzdát všeho, co mu brání v ,plném 'odddní se' BohU., Ta: 
kovou překd,žkousé" moho~ člověku stát přiroiené pudy, majetek' a při- ' 
rozené,spólečenství; Samy ó sobtnejsou zlé, neboť jsou "to dary a řády 
'Tviircovy. Tolstéhovgkiad Mat; 5, 27a násl. jako' popfeni smyslovosti 
viibec 'je úpl';ým překroucenim ,e tohoto mfsta:' 00 se tu', žádá, ~ je, že" se·, 
učedníci nesmějí nechát ovládat s~Yslností. Stejně je tomu i s majetkem: 
Je-litu nebe.zpečí,že časné si čini nárok na věčné, že se stÍivd ,otrokem 

• pudii, majetku nébo~odiny, pa7csé musí učedník jasně rozhodnout. Je, ' 
jasno, ,~e to nemá, co činiti s' útěkem ze světa a s popíráním přirozených , 
základii '~i1.Íóta •. ; Tento život je 'místem, <kde' se má 'křeSťan_osvědčit., 
,Máme:jej žít se stanoviska, které :nám ukazuje Ježíš. ',00 máme činit 
v jednotlivostech, "to musí1rie poznat znárokii skutečnosti, kterou nám 
Biihříká svou viili., Základní postoj, ke kterému nás evangelium vede, 
je· ten, že máme svou prá~iv tomto světě konat jako službu Bohu a bÚž-

, nímu." - Z" autorovy' knihy: Die' christliche' Botschatt in der heutigen 
Welt. (1939.) ..••.•• ' F., K. 

~. 
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'ROZHLEDY PO THEOLOGII. 

It:;_~ 

Novinkýz biblické archeologie. ~'.J;'\-k. c Ic 
;, . ' ./ '. 

'Mnoho světlá bylo vrženo na umětii hebrejské doby . ik~álovské nej
novějšimLnálezy (1931-35) staré slonoviny v počtu několika set kusť'1 
na mistě stárého Samáří.Některé kuSy jsou zčernalé o.lIDěm, ale mnóhé 

'lsou bílé, jako by byly nynivyřezány.podleslo.huřezeb a podle povahy 
'písma, které bylo na některých nalezeno., po'cházéji z.9. stol. -jsou tedy 
,o něco starši 'než 'samařská ~straka -a; pravděpodo.bně z· pro.slůlého ' 
"domu slono.viny": (1., Král. 22, 39) krále Ahaba, ikde sloužily. bezpochyby 
k výzdobě vykládáni stěn, lehátek, lflžek a jiného nábYtku a snad i ma-

" ď .y lýélÍ skřineka toaletnich předmětfl. J. W. Crowfoot, který právě prQvedl 
" . jejich pečlivé a' podrobné zkQumáni, tvrdi,i žese"velmi Úzce" PQdobaji 

'sbirkám z Nimrudua ArslanTáshe, které Pocházeji asi z téže doby, a že 
vypa~aji, jako by pocházely z téže dUny. Předměty do nich Vyřezané 
jsou velmi rozmanité:egyptšti bohové;-sfingy, okřídlené postavy, lvi, prfl~ 

,_ vody zviřat, bájeslovni tvorQvé s hlavou ptáka nebo:jJerana, lidské byto
sti s křídly, a rflzné jiné představy. Sfingy jsou zobrazovány jakomQcné 
nadlidské bytosti·· se ·zvířecimi těly' a uponiinaji. na niista· bible, 'kde. se 

" .mlúvi o JahvQVi, sedícimna cherubinech (2.18,10;2. Samo 22, 11). Ně-
kfeři ze lvfl jsou zobrazeni 'jako skrčeni nebQsote~řenými, tlamami jako 

"řVóuci 'a'ti patrně zdobili opěradla trnnuÍllebo stupně. k němu,' jakmfl-, 
ieme,sQudit -z Salomounová :.trflnu' ze slonoviny, který měl o.pěradla po. 
každé straně sedadla; Qzdobená dvěma lvy, zátinl co 12 IVtl stálo nac 

, každé straně šestis'tupňfl (1. Král. 10; 19. 20).Cetné figuryzé slonoviny, , 
pódQbné Jěm samařským, kryly také, stěny 'SalomounQva chrámu. Četné 
kusy maji ozdobné o.bruby, obsahujici "posvátné". či "palmové" stromy,· 
'av některých případech:palmyse střídajise sfingami nebo sokřidlenými ' 
postavami; ,kterážto. poslední forma Qzdob je v EzecÍlielově chrámu 

, '(Ei, 41,18): Oblibeným předmětem je "žena.u okna", která patrně před-:
. stavuje Astartu a která, jak se zdá, se opakovala v určitých, vzdáleno~ 

._~.stechÍla vykládáni'a na náb~ku. Jeden kus slonoviny. má dva hrub~ 
'hieroglyfy, které podle Alana Rqwea znamenaji vlastní jméno. Eliašil; 

bylo to asi jméno některého. kněze nebo předáka v,Samaři. 2e se tQto . 
-jméno vyskytuje v době tak časné, dokazuje nesprávnost názoru někte
rých badatelfl, jako by se tQhoto jména bylo uživalo; až v době poexilové. ~ 
'.' 'Uměni na. těchto předmětech lZe slonoviny je uměni egyptské,.ač pO-, 

cházi· Qd . o.bratných umělcfl z· Fenicie. Samařské . předměty ze slonQviny 
. jsou svědectvím nové vlny egyptského vlivuná' Palestinu, který započal 
: nastoupenim.22. dynastie (kol '947 př. Kr.) za Sešonka I. (v bibli: Sišak) 

a. který skončil ,před pQlovinou, dalšího. stoleti. Podle slov CrowfoQtových' 
trvalQd více' nebo méně legendárnich dnfl' Salomoimovýchdo kQnce vlády, 

,Ahabovy. Je to, nový dflkaz, že za vlády Sišakovy nastalo. znovu()živeni, 
'egyptské-moci' v Palestině. Je zajímavo mimochodem připQmenout, že 
před nédávnem) objevil prQfes~r Montet v Tanis (San el-Hagar V dcltě " 
Nllu) zlatem pOkrytý n~hrQbek" Qbsahujíci mumii tohoto ~iara~na, at;' 
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>v"hrobě, kt~rý 'patřil jeho kiálovskémú' předchfJdci'Pasebkhanu(Íwl 
'97a-:947 <pf. 'Kr:); jehož dcera byla maIÍželkoú'k'rále Saloniouna a':j'éhÓž 
náhrobek' dosuďn~bylnalezen. Praví se, že pOklády,naiezené v hrobě, se 
druži k'těni,ježbyly nalezeny' v hrobě'TutanchamonoVě: 

, :<~řed ,121ety, uveřejnil prof. ,Kurt Sethe několik,egyptských.textfi,' 
psáných hieratickým písmem,jeŽ byly nalezeny v jednom'i:hepskériJ.'hro7 ~' 
bě. Pocházely 'z konce ll: 'dynastie (koÍ' 2.000 př. Kr.) a ~bsahovaly se:'; 

" ;znam'okresO,měst (také Jeruzalem) a národfi v:'pálestině v době tak 
dávné: Nyní :prozkoumal aďpřeložilG: Posener několik dodatečných' te'xtfi, 
psaných' na'hliněných ' figurkáéh,-Ikt~ré: ,ležely zapo~enuty 'v' 'in\l~eich ' 
ďv BruselUavKa.iru, akterépočházejiz12.dynástie(ko1200~í788př.ď 

>ďKr.); Figurký předstawjiřfizn(typy vězňt'1 nebo nepřátel, ď;vázanýcha., 
"ď 'přichystaných kza.bÚ:.i; jejich'majiteléasl,věřiÚ, že máji ma:giékoumoc. 

',O t~xtech íie':shiědalo~Ú >-, jako' Setheovy ~obsahuji s~zn~myjmen; 
některých z ' palěstiny: a: vyskýtUjícíCh . se '.,' v StaréÍn zákoně." V textech 
,~SethéovÝch' je uvedeno 20 krajfi SÝrie a P3.I~stiny a: 14 králfi:v nIch; ale, 
V novÝch nápisech ď je: jiclÍ uvedeno, víc než 50; zároveň s~ jmény j~jich 
vládcfi;Jsoú mezi 'nimi Amurru,' Jeruzalem, Sechem,(Skrilimi),'Áphek;'. 
Migdal,Haso~ď' CHasuri: tabulek Amarnských), Bethšeíne~; SÍl'ne~n ' 

, (Smw'nwL a jiná. Uváděni těchto, jmen, zvláště 'jména Siineon,cv,době 
ták dá~é je zajímavé: Výraz 'Aperu', ('Prw);' který pOdlemnoha:'učencfi 
'je egyptský výraz pro slovo "Hebreové", ~vořiprvek v pětivÚistnfc~jmé-

; ne~,h.Až dosud nejstaršidoklado výrazu 'Aperu máme vlidovénlvypra:' . 
'vovánÍ-o vítězstviJoppy za,Thutmose llI. (kol 1501:"'-1447př.,Kr.);'ale ' 
jestliže to'jméno, jak se zdá pravděpodobnýnl,odpovidá"babylónskéÍnu " 
"Chabiru" a bibiickému ,,'IbÍ'lri",: pak, tu', máme, egyptskoti zmmkuo" He~' 
b~ejích' z dobýri:edlouho po, Abrahamovi. Poněvadž ještě nejsou všecky 

," textyrozluštěny,ďmfiže~e oč~kávat další objevy: je jasno; Úvtétodávné 
'době' měl' zahrÍtnični' úřaďfa:rao~fiv výborné" vědomosti o pÓlitiokéxn:, země

pise Kanaanu až~' udržoval stálý styk s t~rimim v~ojem.: To vŠe před~,. 
, ,'pokládá.:·systém'ť dobřezorganisov!lných '., diplomatických" stykt'l,' 5. '!lebo: 

6. století před dobÓuel-amarnskou. '. ," 

, >"'. p~četÚUa,· 'kte~~h'I~r~eiité obecně iIživallpro' osvědčenídokumentfi ' 
", nebo zabezpečeril cennýchphidměttl; měla~fcirmu razítek ,(siov::'Gen~ 38, 

, 18). V 7: stoL př;Kr.'většina zemí přijalátento prostýzpfisob.:Ale~vdi'i;; " 
vějších dobách,' už' od' 3.tisiciIeti,převládala pečetidla cylindrová,~válé~ko; , 
vá;,zvláštěv, zemích mesopotarnských. Malé 'a' cenné před~ěty byly, uklá

. dány do džblUlkfi, kuslátky nebo zviřecíkost byla:pl'OstrčenahrdlemďlÍ. 
-' přivázána šňt'1rkou kolérn dokola hrdla. Na: totó připoutáni bylo naneseno 
t~()chu vhlké hlíny a přes ni se přejelo vdlečkovým, pečetidlem. Pak bylo , 
nemožn:o s obsáhem džbánkuněc~ dělat, nezlomiÍa-li se 'péčet. ,Větší: za-',,' 
vazadla nebo balíky s majetkem,. zabalĚmým 'v.' rohož~~sé, zabezpečovaiy , , 
týmž' zpfisobe:m;' Podlé: D~.i;: Frankfci,rta, který se věnovalSPeciálnimu:. 
'studiu', těchto: cylindrfi, "obsáhovalapečetidla četnékresby'---, • bohy a~ bo~ 
hyIÍě, 'lidské' bytosti, zviřa~" geometrické obrazce, 'lovecké • scény;. bojujíCl 
I9kupiny,'rittiální obřady a jiné, některé mají také krátký nápis'nasobě. 
Něk~eréz těchtokresebne~o 'nápistl ď vrhají dobré světlo na některéstaro;; 
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~zákonnítexty.Takje na příkl. kněz zobrazen, jákdržÍnádobus posvát
nouvodou akropidlo a stojí nakryéhlo~itéžidíi nebopOdiu;: Četné vy- ' 

.lSkytování se tohoto ·Zóbrazení vnuká, myšlenku, že to.bylona takové 
ď' ,židli ane na sloupu; co stál IkrálJosiáš,:abyďučinilsmlouvuďpředHospo-

. ··dirie~·(i. Král. 23, 3). Snad ,v magicko-náboženskýchpředstavách oné 
dOby,se takové židle užival~, abY'uctivačse .dostal '"na úroveň boha" • 

· a. vystoupeni na .ni . k~ězem. mohlo. být závěreČným • aktem "obřadu pře- ." 
'. chodu", kterým' opustil nečistotu' svého pozemského: prostředí a stal se 

t;pt'lsobi1ým přibližitse božstvu.. . • 
. ~" Mezi zvířaty, která se obj~vují.v bojOVÝCh scénách na asyrských pe-' 
:Četi(nech,.nalézám~ lvy>býky, koně (s křidly'ibez nich), rti.znédraks 

.. a,nev1nnépštrosy, kteří se vyskytují také v loveckých scénách:-Taktento 
pták stojí na stejnéúroVÍli správě vYPočítanými zviřatya obludami, což ' 

· nás~upomíná na misto~ u Deutero~Izaiáše, . který mluví. o z~iřateoh polních, 
'. d~acích á pštrosech (ls.43, 20). Na některých egyptských pečetidlech se .. 

vyskytuje. Mh- (patrně' Assur) , s'· okřídleným. kotoučem' (což představuje 
mraky) a' zdá se,. že poskytuje svou ochranu králi a lidu dole. Touž před~ . 
stavu máme zobrázenu na "zlomené~ obelisiku" v: BriÚlkém museu,. po~ '. 
chá-zejicím z 11. stol. př. Kr., kde hlavním znakem je pár křídel, taksesta
.vených, že' představuji mraky a.z nich jsou vysi:rčenydvě ruce,jednazř~j-

. .měžehnajicLkrá1i,;druhádržíci luk. Takové cylindry iÍustrujistarozákonni- .'. 
· ideu :,Jahva, (Ulciho v mrakll. Když vE!dl Izraelity na poušti, byl.zakryt 
mrakem; když :'sestupovaLna horu Sinai, mrak jej. zastínil; a' v star6~ 
'zákomli .poesii. jeZdí. na mracích .... (~alni 18. a tabulky z Ras-Šamra). 
"A tak,'jak ukazuje. Gunkel, idea Jahvova· trt'muv nebi mohla vzniknout 
ze starší' myšlenky mrakt'ljako' místa, kde dli božstvo.: Některá akkadská 
pečetidla". zobrazují boha, sedícího na svém trtlněv mistnosti s vodami 

• nahoře, dole i postranáoh.Takové kresby asi představuji Eu'" b<Íhalůubiti, 
kterému se pOdlé: představ nejstaršich dob: poda.ři1opře~ociprvoini ' vod-' . 

. ,stvo "(ApslI) a který podle báje o stvořeni pakzaloži1'vně~ své tajné ' 
komnaty. Taková kresba podává výlÚád známého textu ~íÍlmu104, 3; že 

· HospOdin založil krovy svých komnat ve vodách.' . " , 
. Po pólitovánfuodné smrti J: L: Starkeye,' který byl ředitelem vykopá~ 

vek v .TellDuweiru· (staré Lachiš), pokračJlje práce na tomto dfiležitém' 
····lDistě.pod vedenim C. H. Ingeho .. Nejnověji byla tu obrácena'poZornost 

'na objev chrámu, který bytza.ložen asikoléÍn r. 1550př. Kr., jak lze 
soudit zpolychromované vázy, nalezené v nejspodnější vrstvě. 'Zdá se, že ..... 

. '. byl znovu stavěn na počátkllvlády Amenofise llI. (,kol 1419 pt. Kr.) . 
a pák znova asiza vlády Seti I. (kol 1322-1301Ja jez~ámo;žeexistoval 

.' .. ·~~~~'je~tě:.v ~obě. Ramsa 11.>.(13017"":"1234),_ skoro 350 let po ·~svém.· zaióŽenf.
"'Pří tomto chrámu' stojí za povšimnuti tří dť11ežltá fakta. Za prvé, chrám .. 

- - :- stáÍ _.na' _úpat1. pahorku, mimo #hra~bY~'městaJ TO ... se mohlo' stá~"proto, -ž.e -
•.. vzriiklodt'lležité, p'ředměsti na. tom .místě, při hlavni silnici. Ale ,třeba si 
.. tákéuvědomit,že ve všech dobách bylo zvykem budovat svatyně a po-~::; 

svátnámista mimo DIěstSké bradby; U Jeruzalema' na pf. byla jedna' 
u pramene Gihon, .. jiná na ,vrch'()luHory' Olivetské (2. Samo 15, 32); 
VPetře:bÝla dt'lležitá obětní n;ísta na pahorcích kolem města; Je,prot() 

'možno,'Že dt'lvodem; proč v okrscích palestinských měst nebyly, nalezény,·' 
-. . :... - , '. ::. - : " '- ~ 

· . . 

16 Révue CČS, roč. XI.,. čís. 4., srpen 1939. 
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, ,svatyně"byla okolnost"že. ,vykopávky. byly omezeny pouze na pahorky, 
kde stála města sama. Za druhé, jinou zvláštností chrá.muv Lachiš je,:že 

, v něm nebylo nalezeno žádných stop po zvířecích obětech, nýbrž jen 'po 
~ obětech obili á. kadidla. To se zdá podivnýiri,stali-li se H~breové pány 

" města: po dobytíPalestiny~nebo ovládali-li tam kult Egypťané, neboť 
v', obou těchto' kultech obětování zvířat patřilok:nejdOležitějším obtadfiní~ 
Je to instituc~ ták stará jako lidské pokoÍenÍ (srv. Gen; 4, 4): Je 'ovšem 
možno; ,že krvavé oběti se v Lachiši, konaly na' některém' přilehlém ná~ 
'dvoří, ,které dosud nebylo zjištěno nebo v některé svatyni v městě sa~ 
niéin; "V ,takové. věci, nezbývá než, oČekávat vysvětlení 'dalšil1li vykopáv
kami. Za třeti,bylilidé při vykopávkách překvapeni velkým množstvím 

. toiletních předmětfia špel'kfi,.objevených vstaršíchvl'stváchchrámu. ' 
, ,Ač to. mfiže býtznameÍlím 'zbožnOsti a' ~láštni štědrosti žen,' které se 

tam,' zúčastnily' kultu, přece' to. také' mfiže, znamenat," že ,'chrám v' nej
starší době. byl' zasvěcen některé bohyni, . snad Elatě , (později' mí~to ní na
stoupilaAštart, biblická Aštoreth),'jejíž:jméno je napsáno na jedné váze, 

. nalezené na místě: ' Je známo, že byla 'velmI rÓ~šířena lidová. víra . ve 
,,'zvláštní moc této bohyně, které Salomoun zřídil svatyni, již, pak z'íličn, ' 

Josiáš. 
,e ,,' Z nejzajímavějšíchobjevfi, které Inge uČinil, je objev hrnčířské dUny" 
umistěnéve velké jeskyni' a pocházející z doby kolem r. 1200 př. Kr. BylO' , 
nalezeno mnoho 'hrnčířských nástrojfi a materiálu,' jako kú~yčerveného 
a žlutého okru, obláskya mušle pro leštěni, kamenné sedadlo pro hrnčíře 
a dvě kamenné osy pro jeho kolo. Hotové zboží byloukládáno v ,~alé 

- postranní Jeskyni, přistupné spirálovitým' schodištěm; zde bez pochyby 
si kupovali návštěvnici chrámu své obětní misky bohyně Astarty. Zde je 
,to poprvé, 'co bylo v Palestině objeveno zařizenihrnčířské dUny; podává 
nám zajímavý pohled do řemesla, které tu ,bylo vykonáváno v prvotní: 

,izraelské 'době, dávno před první zmínkou o hrnčířství v bibli (2.,Sam. 
17, 28 nádoba hrnčířova). Nemfiže být lépe uctěna památka Starkeyova,~ 
než bude-li pokračováno ve vykopávkách v Lachiši, tak štědře, podporo~ 
vaných sirem, Ch. Marstonem. ' ' . 

Další doklad rozsáhlýóh obchodních~tykfi mezi· P~estinoU: a~ ostat..; 
'nim světem :poskytly vykopávky, kterých se znova ujal sir Flinders Petrie 
v Tell~el-Ajjii1 (stará : Gaza) . Byly tam objeveny četné přednlěty z irské..' 
ho zÍata', air~ké práce:' náušnice, spirálového stylu, skvělé vzhÍedem 
a s' pečlivě, upraveným okrajem. Přišly tam na světlo také značnépo
klady zlatých ozdob z dalekého severu. Některé z nIch jsou zcela totožné 
s těmi, které byly nalezeny v stř1brném' džbánku v Maikopu, 13 mii na 

VÝChod,odA-zovskéhó jezera, na sliIriém konci Kavkazu: Cetnénálezy 
byly zabaleny v tkaninách nebo v balicích. Byly tam také4balíčkystří
brných předmětfi (také některé zlaté), pokroucených, připravEmýchk roz
liti., Je zřejmo, jak mysU Petrle,že Gaza byla hlavním střediskem vý- ' 
měnnéhoobchodu;zvláště mezi dalekýms~verem (počítaje v tó i Krym) 
a Arabii na jihu. Bylo to centrálníemporium, obchodnistředisko, přijí
mající zlaté ozdoby i z Irska a vylněňující je za takové věci jako .koření, 
vonné lá.tkya jiné předměty, ne přilištěžkéknošeni. Tosezdá'být po- . 

I tvrzeno faktem; že. namístěbyla~nalezenajen malá závaž( prfiměrně 

242 ,. 
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.. pfů.unce. Je možno že cestující 'obchodníci zeseve~ a·z'jiných.strán, sku~ 
pující sta~é ozdoby, přinášeli je pravidelně' do Gaiy a: odná.šeli·. z ní . zase 
předměty ~ jihu. Strabo. praví, že,byio takové. množství vonných látek 
a koření v' Arábii, že domorodci jich užívali j~ko holi a paliva. --- Dr. J • 

. W.Jackvčasop. The.Expository Times,červen1939.· F.,K., 

.. 
'ROZHLEDY PO ŽiVOTE 'NÁBOZENSK~M A CfRKEVNIM. 'C~ 

"<:, .,' " . '.'; .... •... ·C· .'. • ~i't.,fc lC, v-r..r-
1; Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí. , ' .. , '.~' : . 

. Poslední Bulletin Svazu svobodného křesťaitst~í podáVá o této otázce 
'~krátko'úinformaci z pera sekretáře dr. Bleekera; Praví 'se V ní: ,;V po-·· 

'slední' době byla, vedena korespondence mezi našiÍn sekretariátem' a gene
rálním sekrétariátem zatímního výboru Světové rady církví, aby byl U:jas~' 
něn vztah mezi svobodným křesťanstvím a ekumenickým hnutím. S obou 
stran je nejvážnější vfilevytvořit užší spolupráci. Avšak nemohou být 
podceňovány obtíže, které je nutno překonat. 

v: této· chvili Svaz svobodIÍ.ého křesťanství už nemfiže učinit dalších . 
'. ·krokfi.Musíme,čekat, ll.žzatímní výbor rozhodne. otázku,. mMe-li být 

): Svaz 'svobodného křesťanství zastoupÉm,v.shromáždění Světové rady svým 
. pozorovatelem. To bude r~zhodnuto příštího roku... ."'" 

. Zatím majísvóbodné církve. odpovědět na po,zváni, aby se staly členy 
Světové rady. Angličti' unitáři a čs. církev už odpověděli: záporně,obóji 
zdfiVodfi, že čestnost. jim zakazuje přijmout dobře . známou basi Světové 

"rady (božství Kristovo). Rem~nstrantLv Holandsku se rozhodli pokračo-
. ;. vat ve spolupráci, ale s podmínkou,' že base. bude' znova.; podrobena . úvaze. 
, ~ Mennonité také, přijaÚ pozvání podmínečně. . .' 

Snad z. toho někdo vyvodí dfisledky, že výsledky našich snah jsou 
hubené:. Snad je to pravda pro tuto chvíli pokud jde·.o viditelné, výsledky 
našich prótestfi. Aie' je také druhá stránka na.šehojednáni se Světovou 

'radou. Svobodné křesťanství prochází obdobim reorientace. Musíme nově 
,'formul()vat svou víru a· nově zbudovat S'Vou ~rgá.nisacL Přitomná situace, . 

nám ,nedovoluje získat překvapujících. úspěchti .. Ale' muslme pracovat pro. 
budoucnost. Proto je velmi dfiležito, aby 'naše principy byly správné a ,ď 

'. na.šezáklady pevné. To znamená, že.musíme také.nalézt theoreticky odfi~ 
vodněné stanovisko k takovým hnutím, jako je hnuti ekUmenické. Co mť1-

"žeme 'učinit V této chvíli pro objasnění tohoyztahu, posílí naši posici 
v budoucnosti.: Posili. nás, bucÍeme-li~mit jasno pro sebe i pro jiné v tom, 
co nám křesťanství. znamená a jak dalece máme právo se naZýv'at křesťa-

;. ny. To jé Část naší historické úlohy: obnovit tradiční·'hOdnoty křesťanství." 
.' . ... F. K .. ::. 

2. Resol~ce českého křesťanského studentstVa " 
'. ,..(, 'siednocení církví. 1t~ft'Jt:.-tl&.,;d...:;:''' 

- ." - . -~ 'I 

'. ,'Konference ·křesťanského studentstva, konaná v Jimvamově ve,dnech' 
29 .. VI.-S,: yrr.· 1939, pociťujíc živě .. óekume'nickou·. výzvu "utomnés . 
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· tiniun:'sint",a ~zpOmiriajicna vÝznalll "Ceské konfese" a naodkaz iA~· 
Komen13kého,~itá vl!echny snahy po sblíženi a 'sjednoceni českýchev~- .' 
gelickýclf cirkvi. . ProtQ: vysloVuje. přáni, '. aby . Svaz, evangelických cií"kvl 
v'Cechách,ana Móravě byl co nejdříve reorganisovánajehočinnost obno~ 
~eria .. Vedena . přánim, . přispěti. k b~zkému. a . úspěšnému zakončeni' sjedI1o': 

, éó~aciho'úsili; . doporučujé 'Konference- ktesť .. studentstva Svazu: k ,úvaze 
~ jako programové body pro nejbližl!í dobu: '. '. , . . 

. . .1. Provést koordinaci činnosti ev. cirkvi v praxi' (výměna kazatelen, 
soustředění vYuČování mládeže, misijní. práce v jednom miátě a pod.) ~ 
V tomto jako"v mnohém jiném' možnočerí>ati.poučeIli zesjedn()covacUio 
procesu českýchevangelikO.-za' světové války. . . . .... . 

" 2 .. Organisóvat,jel!těletoá konferenci kazateltl:astarších. všech deno\ 
.:" ..,. ' ....• .... f.·. '. ....• .' '" 

minaci' k duchovnímu 'prohloubeni,' k vzájemnému poznáni i sblížení a", 
k misijnimu' posíleni. . ,- '.. . ••. . 
.·:,.:~3.,,vydat ke dni 8. listopadu jmén~m:všechnašich ev. cirkvispolečné. 
evangelisační prohlášení '( vyznlÚ1i) a výzvu k věřicim a k celému n~rodu 

.. ' pod. heslem: "Pokáníčiňte; nebo'přibližilo' se království nebeské" (Mat~, 
. ·:,m.,·2)~ ...... , .•... ' ... ': . '-,'. . .. 

'.'.' 4: Starat se programově spolu s Kostnickou jednotou, která na poli, 
sjednocenívykonáJa jíž značnou práci, 'abyKostnické jiskry uveřejňovaly. 
přispěvky:člen'fi jednotlivých ev. církvi a směrfico možná pravidelně. a 
rovno~ěrně a dbát o to,~ aby v cirkevrÍich časopisech všech denominací se 
\rěnovala otázcesjedriocováni soustavná pozornóst. .:'. 

" 5. Hledat spolupráci s'cCS. ' 
" Křesťanské studentské sdružení (Akad.Yni,ka),Jeronym'a jiné slóŽ~. 
'kykřesťanské' mládeže, organisované v jednotlivých církvich' a zastoú~ , 
pené, na konferenci, slibují uvědomí. odpovědnosti, kterou má v dnešní 
době . mladá generace a inteligence' zvláště;. že přispěji': cirk~iÍn i, Svazti 
modlitbou i·" skutkem'"v jejich' oekÚIrienickýéh snahách v přesvědčeni, <Že , 
tak' plni, závazek' pracovat ve' smyslu hesla své konference: ;,Pió' národ, 
posvěcený.v Bohu/O: . '. ':' -.. .' '. >. . F. K~ 

.\ . "~.' , ,ce"...... 'I (;..,; 

'. 3.:.t'írke~~íJ~~vrstVe~í -v Říii~~~~?Jlti ~~~:.'~\í7JL-. 
Nedávné sčítáni lidu "'Řiši nám teprveúinožni':až budou· uveřejněny' 

jeho výsledky,: vidět přesně, k ja;kýinzměnámdoěJó"' za poSlední dobu: 
'. v~" obÍásti náboženské:.' Z~iini -uveřejňujeme· odhad. cirkevnllio. rozvrstveni;.· 
jak:jej přinesl Pra'testaÍlte~bllitt ze 16. dUbna:1939, tedy před EÍčitánini; . 

• . :" ;·"Ké konfesijni statistlceNěmeeké· fíšepřináší Dr. Nieus·čhe ve 4: Č:· 
.. ' čaaop.Wartburg pftspěv~k,. který se pečlivě . Pokouš! uchopitóbtižné" věct 
Pfed.ptipojením Rakóuska, bylo v Řiš!. okroúhlé 41miliontl prótestantfi, 
. 2i~: miliontl _ římsKých' katoliktl,· 26 mil.· bezkonfesních ... Připojenim ~stoupl .~ 

• ~. - o' _.". ,_,/ • _ _ • 

počet katoli~t1· o: 6 mil., počet protestanttl jen' o 330.000. Po. včleněni Su-
· detsk.a· bylosotvainoŽno zjistit" čislá.:Sudetskem;Cecl1ami, Moravou a 

Slezskem 'přicházi. asi 10%.· miL·'obyvateliik Řiši. Dr. "NietzSche pOčitá .. 
8,2 miÍ.<římský~hkatoliktl, 850.000 člentl Čs. církve, 3'00 tisic člentlčesko~ :;. 

· bratrskéC1rkve,. Í40.000 člentl němécké evangelické· cirkve,· pro ·vš~chen . 
p~otestantismus v·Cechá.ch·.a·n~Morávě asi •. ptll mií~ónu," starokátolikri 

" ,'.244 
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'.' 22.712. Počet próte~tantflv celé rUši čird podle 'toho okrouhle 42111ilionfl, 
, " '- • . • • . - ' ~ '. .. 1 - . -' -

:. počet katolikfl· 36, milionfl .. Ze 150~000' obyvatelfl' Memelska jest·. jen něco 
:.ptés MOO katoÚkfl." . ' - " F. K . 

. . ROZHLEDY PO prSEMNICTvt~' . 
, .', ď, .", . 

, . Pro f. dr., Al0 i s S pisa r: ,Knfuš.,:óbsalúlje·, 7' obsáhlýéh k~- . 
,Úvod do věrouky v"duchucírkve,;pitol. Prvá 'z nich jedná o theo~, 
: ČS. 'Edic~ Blahoslav, sv> 13: Pra- . ~ ľo g i t 'Nejprve,' pOdává": k~átk:V: 
ha~ Ílákl. Ústtedni rádY čs. cirkve, . 'přehled dějiI?- theologie~' Vysvětlu-
1939;Stran~245. K 20.':':". , -, je,. pokud' lze mluvit 'o theologii 
.~ Bflhdopi'ál br. prof.' Spisarovi ~v ~pohanstvi a. co zna~en~lathe;'-" . 
tělemého.i ďuševniho zdrav! do po- : logie v, Žid()v~tvi. .'. HlaVně: ·triů ~ 
Úhnanéhověku, kdy mflže uložit ~ovšem'jde' o"ptehl~d dějIn: theolo
myšlenkovédtlo svého života pro gie ki'ésťanské; Sleduje jeji 'vývoj 

.. budouclgenerace vkniÍly, obsahu_od, východní i Západni,theol()gté . 
. jicisoustavný . výklad náboženské 'starověké;přessti'edověkóii:scho~ 

n.auky ktesťanské, v' duchu; církv~ IÍlstiku;'" pi'es' renesanci 'a"hún1B1~ 
.. , ':Čs.Ki'esťariskávěroukacírkve čs.;illsmus' i reformacipó theologii~no_ 
,'Vysvětléni a zdflvódněná, nenl' dí- . vověkou .. Pak určuje' o})écný ráz' a 

, 10; ktetébyse dfÚO vypsat krátce; . 'Úkoly" theologie a: zjišťuje,. její 
'. BUde"obsáhovat vice knih.--BÍlde ~e .lblÍlvni .... s)něrYi ' .• katolickou, lPI"ó~e;.· 
dělit hlavněnaďdvěčásti,:věrouku stantskou;, hUlnanistic}tou, angli
obecnou 'a věróukÍl ZvíáštnLDiillu\'kári~koua pravoslavnou.Nakonec ' 

., musí : být .' ptirozeně . obsáhlejší', nežstanovi . Zásady ':. theologie církve 
, 'prvá. 'Prvé. z ' nich 'právě' vyi!la 'čs;Pi'ehlédlÍuv I t8k: dějin)' . theolo
ti~kem. jako lB. sv. Edice:. Bláho- : gie, zjišťuje jeji': rozsah> stanoví 
sláv: Autor ji nazval Úvodem do . Cjejfpojěm,::- pi'edmět, metodu·, a 
věrouky v duchu církve ČS. Je' to ·úkol.·Nato·vYmezuje'pomě'r:theo •. 
název: správný, neboť tu jde o vý~iogie knábožénst~í, k' cirkvi:~a . 

. klad, otáz'ek,'pojmfla. myšlenko. :'ZVlášť, ob~írněk vědě, klfilosofii, 
vých proudfl; které musí mít já.SnY'kfilosOfii' náboŽenstvi,:k -sociolo-

· a:. zdflvodněný . každý, kdo' . chce gii a k sociologii náboženství.' Cást 
'pev~ě zaujmout 'určité věroučné.o the~logii 'končí výkladem,kter;V 
sfanovisko~ Autorovi 'tu jde o zd'li~,odpovidá;naotázku, je.U theologie, 
:vOclněrií 'věroučného. stanoviska čs. _věda: Samo' vytčení' hlavnich '. bodfl ' 

· církve, Jalt' byló zaujatoUčeÍ1im, . ~obsahu ,této' partie, knihy ukazuje, 
· 'schválenýmnásněmu r.1931. Ve .. žejde o ,výklad obsáhly ,(na ,60 
ď.Yěr()ucé'~ samé, "která vyJde ,pozdě-' _ stran) a. dflkladný, jak toho ~ -:ěc . 
,·:ji,:'podá.,atitor 'soustavný: výklad ,zasluhuje.::B~alať' vn8.ši

c
církvL 

.e .' ,obS8.hu : . ki'esťanské . virY v duchu' nechuť, k'· theologii;' •. ale' . ná. štěstf 
, ';c!rkVé· č.s;,~t.j. V:,duchu.JeŽišově.to už ,patři . minulosti. ,Výklad o· 

'. ,Co se vykláciá.,V knize právě. vy- theQÍogii' " v této - knizerozptýll, : 
>\":~lé~' >je ... :-··nutno~··,předběžně ' zn~t ,~a doŮfejnie,~ p~sl~n( Pt?chyb~os~~ ,.'0 .

,oyládát, .mállle-"U mit bez obtiži poti'ebě,: ano ,nutnosti theologiElvA-' 
'vé~ : věrouce. samé. '. bec 'a. thelogie čs. církve zvlášť .. 
: .. ' ,- -! '.' ' - . - -' ,". ~ ~ - - '-""".' -" .- -- .., 
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D~há kapitola' knihy jedná (, ,výkladpojetícfrkve ČS. ,.Ujasňujé 
, věr o II c 'e.' To je velmi, správné, ' pojem azPflŠQb zjeveni, jeho ná. 
neboť není řidký zjev, že lidé za. božensk:ou povahu; jeho úč~l a obol 
měňuji. a ztotožňují' věrouku', a -sall, rozbiráotázku' přimého Zje-
theologii.Autor proto nejprVe vy-' veni"vyvraci námitky. proU~zje-. 
světlujenázev, pojem a úkol vě-' veni,konstatuje poměr meZi mrav

,rouky, '. Potom' charakterisuje 'po~ nosti' a zjevenim, mezr' přírod-

'1 

" . j~tí . :věroukY v" cirkvi . : i"ímsko_ ' nimděním a zjevenima. k~nči . vý~. 
katol;;a v protestantismli a na roz- kladem o kriteriu zjeveni.LzeoČe~' . " -. " :' . . . . - ". ':. ~ , - . 
díl od.nich vykládá zásady věro- kávat, že tato část knihy nalezne 
uky cirkve čs.' Dále, podává vý- mnoho pozorných a vděčných' čte-

-,. , -,' -. '. ,.1;1 - • - "', .' -. " " " 

klad o': pramenech věrouky, oPis.' nářfl, . kteřitouži mit jasno o tom- ď 

-mě"a o.Tradiéi a 'o tom,'co je dog-to základniinpojmukaždéhO nábo'~ 
~:ma a~o, je vyznáni. Velmi dflle- , ženStvi a ivlášCkřesearuítYi. 
žitý je pro . nás po~ledniodátavec 
této:: části;,. probírajíci' otázku' '. z4~ 
;yaiIl:Osti věrouky. Celá .tatokapl~ 
tOla, ,zabirajíci, asi 20 stran, mflže 
V na.ší .církvi rozptýlit mnohé, ne
dorQZumění, a ujasnit ' 'mnohé' ~e
jasnosti. p tom" co jeď :věrouka ,á 
jaký je její význam. 

. Třetí kapitola 'je věnována vý· 
,kladu pojmu, který v naši cirkvi 
Učením zdomá6něl, ale který neni 
,vždy a všude jasný. Je. to nábo_ 
žeJlská zkušenost.: Asi-na 
10 stranách _ vysvětluje prof. Spl-,' 
sar, j8.kse rflzné cirkvestaví,k to
muto' pojmu a pak obširně mluv! 
o ,tom, co' se náboženskou zkuše
nosti rozumí:v theologii čs. cirkve. 

Výraz náboženská 'zkušenost bý_ 
vá ; často' zaměňována ,S' výrazem 
zjeveni. Proto' '. věnuje autoř' čtvr
tou kapitolu svého Úvodu výkladu 
o'ďzjevent 'To je pojeni:daÍeko 

", běŽnější 'v náboženstvech a cirkvich

Totéž'lze říci také:,ó dalšii_pátě 
,kapitole" neboCtaje, věnovánavý~ 

kladu o: v i ř e .. : Autor vysvětluje 

nejprve, viru 'obeCně jako' základňr 
duševní funkci a pak podstatu vi
ry 'jako . přesvědčeni. Potom., te- : 
prve' mluvi speciálně o viře nábo:" 
ženské a určuje poměr víry k' roz
umu a k vědě, zvláště také k' théo- . 
logiijako vědě. Dflle~té jsou další 
výklady Q tom, -jak chápe viru' 
cirkev. římsko-katolická, jak pro
testantism;' jak ji chápal katolický' 
modernism a jak ji' rozumí cirkev', 
čs,, Hlubším "výkladeffi: se', potom , 
ujasňuje svéráznost náboženskévi~ . 
ry, psychOlogický i věcně., Alltor 
vdalšim také viru· zdflv()dňujea 
konstatuje silu viry i jistotu po-· 
znáni' vevfře á rozmanitóst ~iry. 
,I bito část, které je věnovl1~~ na 
,40 'stran, je, s to,' abYi vnesla : svá,,: 
10' tam, kde,je dosud tma nebo::
'přit~L" ' . 

nežPQjemnáboženská zkuŠenost.' c:V šesfé kapitole své knihy po-;, 
Proto je výkladu o něm věrióvánojédĎ.lÍvá- prof. . Spisar . o ~ n á b. 0- '.' 

/na: 30stran~Proi: Spisar . určuje <ženství, 'ovšem jens' hlediska. 
poměr. mezi zjevením a' nábožen- potřebÚvodlldó:věrouky: Podávil" 
stv'iiri,'ZjišCuje,jaíi' chápciů- pojem .výklÍid o'nábožěnskýclÍvlohách lid

'zjeveni éifkve 'katolické a. proté- 'sk'ého' ducha,' o svéráznosti ď nábo
. stanťské; 'jak ~ 'jer' 'chápaC katolický : žÉmství jŠko' samóstatné' složky~ du-

- mOďernismuš,ďa,pak iiodávtobSáhl:sr Í!evnnio živóta,~a:uvá(Íidflvodypró 
.\ ~ ~. 
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význam, a, potřebu, náboženství. Ač 
jde o věci, o nichž, se , často pi!!e; 
nepřečte nikdo Spisarovy výklady 
bez1Ížitku. ," ' , 

, ., Posledni kapitola knihy jedna. 
o k t e s ť a n s t v.i, . ověem opěť' 
je!1 ,pro potřeby Úvodu; tedy' po· 
,měrně krátce. Autorovi jde, o' vy~ 
tčení svébytnosti křesťanství mezi 
ostatniÍllÍ. náboženstvy a o, výklad 
o'významu a hlavně o; podstat!! 
křesťanstvi: . 

,,' 

, systematiCké theologie čs. '.~ církve 
lla Husově~ fakultě, a jako autor 
Učení čs. cirkve je nejpovolanějšl 
autoritou, abý psal o otázkách, 
které jsou obSahem. této knihy a: 
budou obsahem Věrouky. Nenl 
snadné:' dorOst k zkušenostem a 
vědomostem; .které on má a neni 
lehké psát s jasnosÚ a zdfivodně-' 
nosti, 'jak on to dovede~ Musíme' 

, mu být vděČrii za jeho dílo a musi-. 
me si' přát v zájmu posláni, jernuž 
sloužinie, aby, u'ám zanechal co nej. 
více ze svého duševního' bohatstvi. 

'Ke konci knihy je na 30 stra.; 
nách 'otištěna obsáhlá bibliografie 

/ li: jednotlivým' kapitolám knihy:' Je 
v ni uveden pečlivý seznam domF 
ci· i Cizi literatury k jednotlivým' 
otázkám,. o .nichž kniha jedná. 

Posledni Spisarova kniha. má ve •. ' 
!dle ,svého významu pro budouc~ 

nost naši věroučné a· theologické 
práce ještě" také' význam' aktuálni. 

TEm to , dodatek přijde vhod hlavně 
mÍítdši . generaci ,duchovriích" kteří 
tu najdou seznam pomticek 'pro 
dalěí -studium a' seznam příSluš. 
ných' článkti" naši církevní ,litera. 
tury. ' 

, Ctenáři tohoto' referátu ,', stačl 
, jistě tiž 'tento přehled obsahu nové 
, knihy br. prof .. Spisara ktomÍl, 

aby poznal; že jde o knihu, bez 
, které, se nemtiže obejít žádný" dll,· 
'chovni li učitel nábož. čs. cirkve. 
',Myslíme věak, že se bez ni neobejde 
ani ',žádný náš uvědomělý laik. 
I ten chce mita potřebuje mit 

, jasno: O základním stanovisku své. 
církve, aby, jeho vira a nauka byla 
pevná' a odtivodD-ěná.' : Nemusi se 

, ' bát, že jde o knihu odbornou a 
snad těžko srozumitelnou.' Br; prof. 
Spisa~ "počítal is čtenáři, kteři 
nemaji· filosofického "nebo theolo-
gic~ého yzděláni, a pod čarou jim 

. yysv~tlil " všeckacizi slova, bez 
" D:ich~ : ~é, ~řirozeně, odborná' kniha 
" <obejít nemfižé.Alev: této knize ne. 
,třeba se,: této,obtíže; obávat. 

Spísar jako profesor 
." '" 

· Připravujeme "se pro sněm V· r. 
1940. Učeni přijaté na sněmu 1931 

· s~ jeětě nevžilo tak, jak by toho 
· v zájmu poslání cirkve . bylo po
třebi: Sněmvr.1940,přijm~ pa:
trně ně~teré dodatky k ,Učeni. ve:: 
dle toho .hudejédnato- předmě
tech, pfinichž bude nutno Dlít jas~ 

.; noo všech těch problémech, po· 
jmech a proudech, o nichž' jedná 
Úvod prof. Spisara. Kniha-je' dfiie~ 
žitou'připravou pro ,sněm a proto 
by ji mělfpe'člivě prostiidovat'co 
nejdřive nejen všichni br. duchov-

, \ ,~ 

ní a učitelé' nábož., ale' také, členó-' 
vé ,všech sněmovnich komisi a po':' 
kud možM nejvicesněmovních de. 
legátfi. 

. Kniha' je . určena předevěím, pro" 
vnitřni potřeby čs,. cirkve.Ale ne;; 
ni neskromnoBti,tekneme-li, že by· 

. chomměliprávo na,to,abyknihy 
tohoto druhu,. represeÍltujíci nRill 
cirkev, byly známy.také mezi váž •.. 
nými pracovniky:. ostatních. církvi 
a že bychom měli také právo oče·' 

kávat, že od nlch,budem.e čísti v 
jejich)istech vážné a nezaujaté ú,,: 
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'sudky o ní. KnIha prof. Sp 
- "slouží ,aby byla známa t jíných 'zmOKralovst:Vl."" 

církvích a také, v' necí kevních Reálná.·· kdtika . dnešnrho' světa 

kruzíc~ filO~Of!Ckých' a. yslite1_ círk.vÚ) Y. ede k rO,zpozná.n. í. :.'. p.:. avlo~ 
ských. ,Předevšlffi .ovšem J ,určena ,vu, že -lidé·čraději slouží stvořenr, 

: pro -: nás a: hleďme jí vy~Jt, ,jak než, stvořiteli (Řím. 1,:' 25) ;'", 

_ tohoiasloÚžt~-' ,F. K; . ~ VsouČá.sném--~eútěšňéníst~vum4. 
: ROěimká" Huso"vy.fakulty Í988jS9. přeče cIl·lte';zbráiÍě své práce, ahi '. 
K d~éníu desítiletí " svého' trvání probojováváÍa' znovu· obsah křesťan::;. 

,výdala Husova ,fakulta v,praze roz< stvíjako' záv8.ZÍ1ý.'a plitbiý pro 'dne~, 
,šířenou, ročenku :óbsa.hujIcí práce' šek. ' Proto'séiritÍsípředevším 'při:'; .' 
ď profesOrfl. <a docento. f~ulty ~ P~o praviti: L na úkol mÝšlerikovéhó 
n.aŠí' 'církev.- je Sb<lÍ'níkv~značný vMcovství;' 2. úkol buditelský, smě:,

, tiin~ že ,značnou část v řozsahú ,a. ,tUjícikpottebě pokání, á obratu' . 
,významné, místo:: v obsahu 'zaujaly , . ,; ,'myšlení· i:v: životě' křesťanském;, 
práce Členo. ·mišísekce na Husově', 3.: úkol' budovafelskýa 4. '. těšitel~ ~ , 
fakultě '-:-:-, br. patdarchYi br. prof. ský;:k<lyž na' troskáchnadějiďa že 
Spisara a br. prof. Kováře, ",:; votních forem' se' dostavuie'C.zoufal~ď 
:Ve zprávěproděk~~vě '(prof. dr. stvi a'je nutno budovati nový svět; 
Fr. 2ilka) ( v'další vědecké části ; ,Podstatná stať,prof.;Bednářemá 

: sborníku se obráží součaSná dobová svou cenu i v tom, že upozorňuje na. 
. problematika i tam,-kde jde' o práce řešení:úkolU církve v České, refor-
odbOrných ,věd '(,vědy novozákonní maci.:: - • .... 

'B. čirkÉrvni historie):' "," 'SvýnÍzaměřen.ímpříbuzná hořej-
Ze statistických dat búde naše ěí stati je obsažná a vyčerpávající 

. čtenáře za,jímaUn;.atrlka student- studie' prof. dr, Fr. Kováře: ,jEk ... 
, 'stva,jež ,vykazovaiav iIrlíňiIlise- klesia v: Novém zákoně"., , ď~' 

, ' mestru 'ze 108 posluchaČÍl tá.dnýc1i'~ Mode.rnfkřesťanstvi oživUozájém 
, 'a 9 mimořádných 63 tádnÝch' po- ~. ocírkev~ jako společenstvL N ovo~' 

slúch.aČo. Čs'.' církve a 4 mÚnotá.dn~{ dobá' hnutí, ekumenická; litúrgickll. : 
·V .. letním·.semestru:pak~~. íoi·t:ád~ . i poučasná; t,heólogie.·znovu 'cbjevujf 
ných a 5 mimořádných ·67 řádných význam' církve Pro křesťanský' žl~'" . 

'. pOSí~ch.ačtič~.~qírkve a 'i:~imořád> vot~ V theologii 'se mnoho diskútujé..: 
"", .' '. '" - .. '~. " : O:podátatě;' funkci"a úkoluccirkve; 

Vědeckou část sborn'iku zahajuje . v praxí se církve' snaží o životnost 
" děkllnskátéč prof. dr. Fr. Bedná.te ,., svých'obcWo'zúrodněni duchací~ .' 
na·thema:č"Poslání církve v krisích kevni: společnosti "duchem :-živého~ ,;' 
národo." .. Naléhavý. a', bYJStrýro~bor " po.sobícího-ducha Kr.ist9vá~ ",' " 
duchovní' situacé· .. ;oučasného •.. ·SVě~\.,·: Pr~ theOlógiclčo~: disk~sl:jé!ovšem, 
určuje'.~církvím.: speciální' ':úkoly,: do.lež1tovědět, ·ja.kóu: hištorii' má' za .', 

. které; plynou ze dvou' podsta,tných sebol.l: slovó'ekklesla : ,,: N :Z.:3o ja~ ď' , 
funkcLcirkvé, vMi ~světu':: z 'funkce kýIÍ1' obsahem. é bylo ~ plněno. České 
reálně kritické,'';' níž církve přid~ŽŮjf .... slovo' cirkev sa.:móosóbě:nenlsýín: 

",. '. ·~vět~zrcadlo-p~avého:·:~ebepóznáníď bOlem' svého ďobs8.hu;~nýbrž . musl , 
~vé' světIeevangeUa.: a~funkéepQ:: b~ p~výkladU·'Opisováno~~·výrazý " 

~'ce' sitivněvfidcovské;' jež Ukazuje cesty·ďjinýnÍi.:. _." . .Cď·' . • 
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" 'Novozákonní 'výraz cekklesia je míru a, války. Je tu zdfirazÍlěno, 
sice pfivodu héllenistlckého, ale ko: ' ' církve' křesťanské nesmí resigno':~~ 
teny,.jehoobsahu sahají do, St. Z., vati na úsilí tvfircfi'pokoje'anl: 
kdekorrelát1eho jeďkahal':':':'s"o~ V době, která ve stálé krisi se po_ 

:,láni~Nejde tuofakt pouhéhoshro~ hybuje nad 'propastí válečnékata~ 
, máždění,' nýbržó' akt; jímž se toto'· strofy. Je povinností církvi, aby na 
shroÍnážděnisvoláVá;' ~ Deuterono;' • ,', všech:úsecich' své práce pěstovaly' 

.,' mium ' dalo' tomuto pdjníu ' určitý" mirotvornésmýšíeni. ': HlavnI pro
,,' obsah:jde okahaLIzraele,svolané~, ,blémje stále týž:, mir mezilidmL 
'ho samým 13óhelU k smlouvě, (kahal , záleží: na smíru člověku ,vhřichu', ' 
.Jllhve) •. Bfihsámvyvolalspolečen-' s Bohem; A pod~~kou Božího od~ 
stv:iIidu k: plněni. duchovního zá_, . puŠtě~i a; smiruje mir člověka s 
vaz~u_ smlouvy .člověkem;~, 

t --,. - ._ . 

. ,'Theologická diskuse, ,kdo patří Docent dr. R.:Říčan kreslí mono_ , 
, .ke kehal Jahve, se přenesla i doktes- grafii evangelického faráře a histo- , 
'<ťanstvf,kdeheiíenističtižidokřesťa- rika Josefa Dobiáše. Jakjiž"z pře- ' 

né prVní', rozpoznali, , že ~pravým: dešlých prací autorových, je zn.ámo, , 
Izraelem jáou 'ti, kdož uvěřili v Je~ : nejde, mu o pouhá životopisná da~' 
žišejako.v MElsiá~e., '" , ., ,ta;'ale o zachycení hodrioťných'du~ " 
'N. Z.: shodně • liší křesťanSkou' chovních sil.:ktérév, osobnostech 

ekklesii,'od ekklesie '(politického vedly i Sílil; svou dobu:' 
fora) světské j8koduchovníspole~" . Krátkástudié~doc .. dr. J.B. Souč:' 
Čenství/.vyvolanésam~:Bohem , , ka o kráiovstVí~:BožíInú· apošt()lá~ 

. skrzéJežíše Krista. (EkklesiaBo- Pavla ·resultúje.v zajímavé rozdě
:ži,n~bo' MesiášOva;): Příslušnost" ke' 'leníkrálovství' Božího,' jako,v'eličl'.. , 

",': křesťanské ekklesii' je dána duchem '" ny. eschatologické a 'království' Iir1-' ' 
'KristoVým,' kterYjezároveňdu-stova~ jako souhrntoho,.coje~.vy,~ 
.chemBožím,nikoIL vnějšími, okol- kupiťélské skutečnosti Boií dáván() 

, Ďóstnii. Clenové ékkelšie v Účasten- v Krtstu již nyní. " ' 
~tvi,duchaKristovaŽijí v 'úzkéín ' Z tóh~ pl;;nevš~"z~~čná po tiž ' 
• bratrském' společenství: ,v problému pojmfi král., Boží,: král. 

,..Ježišdějinně cirkev nezaložil. Ale Kristovo,' církev a zejména ,v otáz-' 
'. ,vznik clrkveodpovídá jěho·duchu.ce: nepi'inesl ,tedy,JeŽíš·Kristus 
:,O~a J;.nástro)em pfisobenl Krisťo- plného> království Božího?: 
, va 'ducha, proto' je to církev Kristo- Prof: dr. A: Spisardiskutuje s Jo-
,va,·cMesiášová. ,;,Jejímúkolem"je ,sefem, Fischérem :0', vzájemném~ 

.,vés(~dušě 'ke-Kristu,ztěÍesňovat poměru,náboženství"vědyafiloso_" 
".ďJ~žišovaďduclÍa'~e. formách pfisobF fie.' Vysvětluje ,stanovisko čs.' cír~ 

'yýCh .pro' jednotlivá obdO~i. a pro. , . kvek' náboženství . dogmatickému; 
středí' a činit lidi,zpfisobilými pro rozebírá'naše; pojetí zjevení a virY: 
králoystvf,130Ží ná'~emi;'dokudne- a ukazuje; kterak svobodná theolo~. 
přijde"; , . gie zcela 'jinak určujeSvfijpoměr' 
"Sn~y o mír'!' jeďnázev statibr.. k, vědě. a' filosofii, než theologie" ' 

. patriarchYďTh. ·'dr." G.; A. Procház- ,dogmátická. ,Zejména: pozoruhodná~ 
: ky, v~ělll! autor. aplikuje principy jé' ta část článku, která naznačuje 
:křesťanSkého 'svědomí na problém nové ,'možnosti.vědy 
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pfidě svobodného křesťanstvi.< sefa Sedláčka a dr. Rudolfa Dvořá- ' 
Celek sbÓrniku jesvědectvim ka:'Kporovnáni obsažnostlst8.či, 

myšlenkové energie theológfiHuso- ; "uvésti 1260 stran Zalmfl Sedláčko_ 
vy fakulty á faktu, Ú naše ,sekce výčh vedle 21 stran Zal~fl Hegero-
plni: na fakultě svou,dflležitou' 'vých.Mezi.katolickými spisóvS,teU 
funkci.' " , ,R: o. je ,Heger, : pokud vím,' prvni,. co vY7 
, ,.' Zalmy: Podl~' kritičky, upravené. dává překlad' jen 'z masoretského 
ho '. textu hebrejského přeložil dr. hebrejského textu. Sedláček i Hejčl 
Josef' H e ge r,' Brno, nákladem přek,ládaji z Vulgatya'. překlad' 
,Moravana" ,1939 80 stran 215' ce: z, hebrejštiny uváději' buď. ,ve srov
~aK, 37.-,:'vé.z.' K' 48.-'--. (~diCe náni·nebo v poznámce." " ' ' 

Akord svazek šestnáctý.) " ." Heg;r překládá do dnéŠni Češtiny 
'Kniha ,~bsahuje překlacÍ~šech\ a Um dělá hodně pro zriaiÍnóst bible. 

'150 žalmfl, ,slovo k překladu • po~ v: katolických .kruzicli; Mysllm 
'. znáriiky a nóvějši Íiteráturu.Vy'dal 'však, ,. že. na jeho, češtinu pflsobt" 

ji "Moravan", spoÚlk'kátolickýcli jéštědost často hebrejsky~ originál,", 
akademikfl i zřejmě má být "nábo- jak je to vidět na opětném kladeni 
žensko_výcho"nou přiruékou inteli~ p~isvojovaciho' zájmena n~bo.při-: 
gencea' nikoliv' círltévnim'kómeÍl~davného jména za podmět (otcové. 
tátemnebo' vědecký'm zpraéovárihll vaši, ruce jeho, dflm boží, cestu'ne~ 
obsažné Íátky žalmfl. Bez jakékoliv dobrou ... ). ,Vyniklo 'mLto,kd~ 
předmluvy je čtenář postaven před jsem .,současně četlZilkflv překlad 
. text nejživějši knihy Starého záko- Nového zákoná. , 

na; 'je to dobře, prqtože Často' pře- Někde zapflsobi nový překlad čl~ 
dem uvedený katolický výklad má zim, nezvyklým dojmem, napříklád' -. 
vliv na čtenářoyo hodnocení.. I slo. v ŽalnlU čtrnáctém' (a, stejně tak v ' 

. va k překladu ob~ahujejen nejzA- dubletě Z 53)':- "V, srd~i svém ři
kladnější údaje o žaltáři. ,V PO-' kaji pošetilci: Elohima"neIÚ". Ne~ 
známkách (str., 197-;-214) pak uvá- vim. proč Heger ,nato~tomistě 
dí Heger emen~acetextu, pro ně~ -;,elOhim" nepřekíádá'auživá.apela~ 
serozhQdl (anIž by' však napsal tiva jakQpropria,když všude'jinde 
z ja~ých dflvodfl); tyto opravy jsou tak čini; zvláŠtě Z 10;4, kd~ stojI 
v~tlíIDOU z.kritického aparátu. Bl •.. výslovně: ,;N e' ni :B o h"a".- : 
bhae hebrrucae, .vYjdané Rud. Kltte-, .', .. ,' ' .. ,' , " '" , ',' 
lem . ' , ' , . " VcelkujeHegerflv překlad vhod- .', 

. '" ',' ným 'přiSpěvkem prodnešnl dobu: 
Zaltář' byl ze, všech starozákon- Uď" 'mi' 1 " ',' "i Ý • . '. ,. "pozo na ~ v ,pramen VIry a. 

ních knih nejvicepřekládána, od naděje a nepřeberné množstvi du;: 
křesťanfl kladen na roveň s Novým 'h' i '1' ~ d bě ďkd ď t h" b' " ,'. ".' c Qvn poSlyV. o ,Y. o o y-'. 
Zákonem., Iu nás neJstarši překlad '} j'," tř 'bi V šl ", bř' '. , , '. . Q a, e, zapo e ." y o v eznu 
z Plsma (do sblrobulharského ja~, léta Páně 1939" ., 
zyka), připisovaný Cyrilovi a Meto.' 
dějovi ObSáhÍNOvý zákon'a žaltář; 
,V'" české ~boženské • literatuře, tak" 
chudé na, komentáře, ke' 'knihám' 
Starého zákona, ',máme' "dva velké 
komentáře ,k žaltáři a-to oddr.;r:o- ' 
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" PIa to n,' :rrotagoras~; Přeložil 
,Frant., NQvotný.PlatonovYl spisy 
sv. -13., Práha;~~Laichter;1939; Str. 
,79;' K 18.""::, váz. K,33.':"::;' 

,~ 
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-' 
Laichterovo nakladatelství vydá-~' 

vá 'již několik let. Platonovy spisy 
v.českém překladu, mistroyského 

"'. odbórníka, profesora Masarykovy 
university dr. Frant. 'N ovotného. 
Ke každému překladu jsou připoje~ 
'riy poznámky, _vÝ~větlující hlavně 
,jména' a dobové . okolnosti, pOtřebné 
, k porozumění textu. ,Překladu -kaž
. dého spisu' je také předeslánúvod, 
poučující o vzniku, obsahu avý~ 

·znamu spisu.- Jako 13.~,svazek Pla
<tonových ďělvychází' překlad vy~ 

pravováného dialogu, nazvaného. po 
řeck~m .' . sofistickém. filosofu Prota-

, . -

muž: vědecké kni1Íy,' je u~; předem
možno očekávat, že to ne,budou kni· 
hy' všedni. K takovým knih~ patři 
i tato ,nejnovější Kroftova' kniha. 

'Obsahuje čtyři statě. Prvé dvě byly 
napšs:ny ještě za trvání, první ,re~ 

. publiky, druhé vznikly· po 'událo_ 
stech říjn()vých' ano i březnových. 
Stať '"Idea státu. československého" 
je V podstatě české " zpracováni 
autorovy německé přednáŠky.z r~ , 

~ ,1937. ,Je dokladem toho,. jak byly 
autorem a s nim i veÍkou' části na.
roda chápány smysl a ,poslání repu~ 

,. bliky" a umožňuje dnes posoudit 
",gorovi;' s'nimž tu rozmlouvá, jeho' slabosti, omyly'a chyby tohopojeti. 

mladši' vrstevník Sokrates., Prota~ Druhá stať, s názvem "Dvacet let ' " 
,goras je znám ' svým '. vyjádřením nové Střední Evropy" je' autorova 
-,základní zásady subjektivismu vě-. franc'ouzská', přednáŠka . 'pro letnl 
.tou: ,měrou' všech věci. je člověk~' ško}uv Tatrans,ké LOmnici v ďsrp~ , 
,Pak. ovšem neni objektivní pravdy - nu 1938~ Objasňuje dOležitou slož_ 
ani nezávislé jistQty.V dialogu " ku 1. tehdejší _ zahranični poÍitikY, 

,rozmlouvá Sokrates s Protagorou autorem řízené. Třetistaťmátitul: 
-o' . výchově" a občanské:' zdatnbsU.' '"Ceskoslovensko a Německo do :já- -
Cnem jedokázat,že zdatnost je vě-' ra1938;'a šI~duje vývojstykftmezl • 
děni o dobru. SokratesJe' tu jasně, oběma státy od počátku až do při
odlišen' od sofistO: Jakoyšecky pojení Rakouska k Ríši. Posledn! 
Platonovy dialogy jest' i tento ne- 'stať,,"', nadepsaná ,,,Anglo-francoúz_. 
jen' myšlenkově . ~enným . filosofic~ , ské zasahováni' do" našeho poměru 
kým 'dílem, nýbrž i umě~ecky do~. k NěÍncOm", je nejdelší z celékni
konalým dilem. Platonovy spisy hy a tá.ké nejdOležitějši. Nepřináší 

,'jako klasická díla. duchovni tvorby sice celkem nié, co by nébylo býva
lidstva patří do knihovny každého 10 už přístupnoveřejnosti, ale 'po_ 

_ dilchovniho riaši církve, zvláště dává 'podrobný a postupný přehled, 
. jsou-li tak, dobře přeloženy a pěk- události pro nás tak ,významných 
, ně vydány Jako je tomu' ve sbírce až 'doříjna,1938: Historii této doby . 
Laichterově:íř&v.....-lv' ... '"1 ~:rtJ'-F.K. bude sice možno' napsat až po určÍ" 

Kamil Krofta: Z dob naši témodstupu 'od události a po pro-
. studování, všeho: máteriálu, dne's 

první. republlky •. ' Laichterftv výboJ' 
. nedostupného. ,Ale. Kroftova knihanejlepších' spisO poučných, kniha 

, ' 'jedOležitýri1' příspěvkem k té' hi-
-lXV·, Praha, Laichter, 1~39. Str: storii.Třebaje více výpočtem dra_ 
~348.KA5.-,váz. K 60.-. matického/sledu' UdlÚostinežjejich ' 

, - :.' Je' to řídký zjev, 'aby -osvědčený výkladem, přece zapOsobl na čtená-
, -historik byl zahraničním ministrem. " ře, hlub?ce a nutí' jej _ k mnoha úva-
- Stan,e_lí _ se to přece, jako v. případě hám. Historia byla,. je a' bude vždy , ' 
dr~Krofty, á ,píše-li pak takový magistra ýitae.' A _ tato ,Kroftova 

I ~, 
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kniha má v' sobě -nejen mnoho'po- tvich umělcllv život,.jelÍo'tvorbu, 
. :učĎ.ého,alehlavně,innohoVÝchov~. :jeho prostředi,:~jého' tragiku, jeho .... 

- ného; Nemělo by býtčéského vzdě- radosti ibol~sti,. jeho snahy a hláv-' 
'. láii~e,,:který:~~r neče~l.: F.K.r ~ ně v pozdějšichletech života jeho ' 

.' . ,C' ~ .. ,' ,,:0-CJ\,A-..,:.:'IL ~I~~utrpeni; ,Přitom jste svědky, jeho 
"C.--F, ,Ram UZ::, 'Mua člověka,' .. . ' ,...... .. 

, ',:. . .. , .''':. ' žhavého 'češstvi ,a jeho nezlomné· 
.' Essaye, ' . PřeloŽIla ,JIřina Rybářová. i ď "tě t i "j h' .'. á" d" h"d 

: '. '>ď ..... .. ' , ' . ... v ryve VI za v e o n ro m' u • 
,Otázkyanázory,kn.LXXV ..... Pra- b 'D b '. kt.é "'j , ám" č··.·!' . .... '..... . . ..,.. '.' Y' o a ve er ",1 eme . n . ln 

ha, La .. iC.hter,.1.9 .. 39. ' S. tr.135. K 15.-;- k' "h d ~"ši' ýml·.· ě"š' .... ·.b' .' . '... ...., ',' m u rou. .av uvn J ľ ne", y. 
:,Svý~arskÝ: ~ysliteIďa spisovatel' tomu bylo'lÍ:dy'jindy.· Nenidlvu, 
pOďl'Obuje v této knize kritice mar- .. ~vyšlazakrátkoudobu již ve 2. 
'xlsín: akč>núlnism~Čini to s hle- vydánt Doporučujeme ji. conejvře- :' 

,diska, .které ie"nÍirnblizké:Je:pte- 'lejF~Šem náširribrátřim:a sestrám, . 
, 'svěďčen,: žé;dokudčlo~ěk,věřil,:Že zvláště ,také do ,knihoven' Jednot 
jéstVQřeri. k' obrazU. božirriu; ňlělmládeže( mllžev'ykóÍlaLvelmi dob. ' 
miru:: kteroúmohl'měřit' sebe,svět, . ré výchO~~é ," sluŽby: při večerech 
dě?!;,' Po. ztráiě té"virY' nemá miru " mládeže~ ·ri;J ..... P.' ~ v::;; F~. K.:; . 

" a. proto bl~udi.Autor. sesn~i,· Jl1ě-' . Paměti --babičky 'Kavalíro'Vé; . VyJ 
fit ,zase tou osvědčenoumirou ',ml·dalJOIiefJa:n,F'riČ 'za . spolupráce 

.• ' nUlosti,a jepfirozeno, že jeho sou •. : Olgy Zielecké. čtvrté vydáni;, Prs.-
dy .seliši od. ~ěžných soudil dnešni:; ,ha" Topičova edice,i939.~ - . 
hO'světa. Autor je vice básnik než" .::.. . , 
fiiosof;proto jeho 'soudy nemají Už fakt, že kniha vycháziv ně· 
Í>evnéfilosoflCké miuvY.A.le , , za:' kolika málo' let~ch ve. 4. vyd., ~e • 
ujmou čtenáře .·a osvětli mu . mnohé d~brým. svědectvlffi pro. česk?u . km_ , 

ď 'novýni světlem. ~ 't'<" ;, : F:' K. . ..... hu; A jde~ vEikutku o knihu mimo,-
, ,... ,<0'11V~, .. 2.,t:.p"tW;., .. , řádnou. Napsala ji prostá žena, mat. ' 

.!,metana ve vzpomínkách a ~6J.>i~ka lO.dětÍ a napsala' ji nažádóst 
8e(lh.. UspořádaL Františ.~k~B ar :-svých děti; ~eziněž patřila také 

· to,š< 'l'0pičovyBilé knihy. Praha, žena:, spisovatelea,revoÍucionáfe' 
T.oPič, .. 193~.·Str.~244 .. K: ,3~.~; .váz. 'JosefaVácl~va:Friče, 'j~h~ž rodina.. 
K42.~. '. . . " sepostárala~:~.~i9290prVéVy. 

> Taťo knihajenovým;'překva.pujl~·· dáni pamětí. ',Babičk~ .Kav~irov~, 
cirii a. :úČinným životópisem' našeho . vypisujesvt'ij životvdč>bě bídy: 8 . 
velkého' hudebniho' genia.J e' to'vel- ...... ' ,hladu pO.:napoleonskýc~, ~á.lkáčlÍ:, . 

. ···ké . množství .. ' Úryklli •.• šěstavenýéh:. z. v, revoJučnich lětech :,48. ::až' do"fo .. 
,denikll,C'z 'dopisll,zvýhatkťi zteh~. let,niln.'stoleti .. Měla životvéiml- " 

. C. dejšich. časopisll, ze vzpomínek a . .těž!tý. Ale.osvědčila se, ~ něm jako ' 
, ze svěde'ctví současnikft, á : to v~ pč>~ ,. žena, r~n~; statečúá.,prllbójná.; ale: 
řadi ':leLSmetanovaŽivota: Rózho~, při:tom: čistě ženská; Jeji pevná. 
dující. uchÚosti a. éhvile jeho' života pOVaha: ·,byJa:,z~.kotvena:ve' viře' v . 
jsou . tak ó'světlovány, soudóbými Boha a: ta Činila: ~ ,ni ženu' harmo- . 
svědé~tv'í.mi a lidmi, kteří naprosto: nickou; ,:m(>udrou' li: lÍledíct : ne:; 

". nepomýšleli, na: to,: psát Smet~ftv. ochvějně' vpřed 'přes . všecky: obtíže 
. . ,. ," ' .. :.' ,: . I . ' . . ,. ',. ."..,: " . " • 

· životopis 'nebo k : němu přispět: Prá;' . arány.života:·'.Svojepamětinapsa-
, 'věproto 'jsou :,ty ~úiyvkyď ta.1ť účin:. la' srdcem: áinluvóu' prostou, plnou 

né. :Slěďujete' v' soudóhýéh :svědec;.: pravopisných' :'chyb; Íi1e provanutou 

'" 



č'eskýmduchem.' Její paměti jsou bOdných ':církvi, a bylo~:vidět, :že 
, knihou hluboce výchovnou, zvláště znají, dosto naší ČS: ,církvi :a že> 
-: y dneŠni době. DoporučUjerne ji sympaticky sledují její' vývoj. 

všem našim bratřím duchovním a,Vydávánímsbirky pracuje unie" " 
učitelftm ,nábož;a J~dnotám ~miá~ ,ve 'smyslu ::svých 'ciltI, z nich~' 

'deže:~i"pro,knihovnynábož.obcF· uvádí~ aspoň tři: hlás~tiKrista a'; 
Patři ji zařadit hned ,vedle 'BabiČ~' 'jehoevangeliuinve světle, moder_~ 
ky B.Němcové. Stálo by také za níhopozÍlánf,-prokazovati,že žád_ 

'to:aby někdo srovnal óbě ty ba~' ná pra~da 'nenít1že odvádětI' 0<1:80-
bičkypostráncenáboženské a'na-ha'· a brániti, svobodu vědeckýéh~ 
~?sal o,to~ ~~.~:,t-"'~~u~~ K:, 'pracovníktI, duchovních :i, laiktI' v 

,'C. ,F; Ram u z: Adama Eva., jejich badatelské čh~n~sti. 
, Román.: Přeložil'Jan 'Čep. LaJ.chte- , Název "Po 400" Íetech" vztahuje 
,'i-ová ' sbírka" krásnéhopíseÍnnictvi; se 'k' dtIležité Událo~ti, v 'nábOžen-". ~v:- XLV. Str.' 232. K 2-4.~,"' váz~ - ,.: '.' ,- .. ' . . " 
, ' " ' ", ských dějinách, Anglie. V roce 1538 

K ,39.-'-:. , " ,~ poručil Thomas ,Cromwell, jednajt~ 
Vedle'essayí Míra člověka vydá- cí za krále Jindřicha VIII., 'aby v : 

vá,Laichtértaké překlad románu 'každém farním kostele byl VYložen' 
,~výcarského spisovatele, a myslite_ 'aIÍgÚcký'ďpřekladbible,ježse sta_ 

, le.,Neni to' běžnýrománproprt1~ lá' absolutnfmzákoníkem've vě
" ~ě~élio' čtenáře. ,Je psán s vyso- .c~ch/nábožeÍlskÝCh ' i světských. 

kého ,náboženského stanovisk~ a' je Časy, se: změnily. ' DIlešnímu' člově
psán • vice ,'. bás~íkem ne~, romano~:.ku přestala být bible světským zá:' 
piscem:,Jeho 'děj. je prostý~ Mladý koníkem ~a učebnicípřirodovědya": ' 

"múž ,seoženiI,' ale žena. od ,něho" proto '.také,'ustoupiIa do' pozadí je:', 
.odešla. Muž připravuje všecko, prohozájnrfi. Církve,' kterétrvaji na 
její. návrat; na nějž s~ těší:' Když absolutní platnosti blble i: mimo 1 

,. se žena vskutku v~átí, shledá muž! ,l>ólenábože~ské, zho~šúji ještě j~ji 
žev 'něm není, láky k ní., ,Autor je postavení. I ' 'bibli. je nutno,,' podro~ 
přesvědčen, že lidská láska' obstojf, bit kritice, a.by její pravda, očiš-, 
jen je_li.ďzakořeněna V. lásce bož! těnáod dodatktI: aomyltI" Um více 

, a' je-li spojena s, odřikáním ,a, obě, - • vynikla. Poznáni" jehož bylo dosa-:" 
'ti.M!uva románu je krásná -i v:ženo,omezovalo"se dosud na malý 
pi'e~!adtl· Kn~ha stop_zapřečtent okruh zasvěcených Uieologtl a ti 
:, ,,''j\iwh~Ll\ ~,0i).. F. K. '-, z ,nich, kdož byHnejdále ,vpředu, 

A:fter Four Hundred Years(Po byli'často -nazváni" bludÍl.ři 'áto ,od ,
-' 400 'letech) je název sbírky lacl-" těch, co jím nestačili; 'Sbirks'laéi_ 
nýčh br~Žur (Sixpenny, Booka" -'- ných brožur,' jejichž' autory jsou" 

, po' 3,korunách) o, bibli ve _světle však vynikajici odbornici, "m4ď pře-
, lDodernivědy; Vydává ji 'The Mo_', klenout, propast mezLfakultouá " 

'dernChurchmims' Union, unie mo- věřicimi.~, Knížky ,nepřinášejí nic IÍo~ 
derních', cirkevníktI, jež je svobodo~ vého pro theology, zpřístupňuji 
myslně, 'orientovaD.ou 'skupinou :an-, ,póuze' prostou a, srozumitelnou ,for~ __ 
glikánské: církve: Se členy této 'mou.odfivodněné' poznatky, o bibli;
skupiny ,jsme se ,- niohli často', se:' , zemi' a' lidu, ,kde vznikIa:,o archeo': 
tkatL na konferencichmládeže svo- logÚ:kýéhObj(We~h, Palestině i 

,'.-,:" 
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" mimo. ,ni, a o dějinném .'vývoji po~' Messianic' Hope (Mesiá!!ská :nadě;;, ' 
,stoje k bibli. PrvIÍi serle obsahuje, je), ' 
těchto'!!estknižek:" ,,6. G;,:G.Coulton, The Bible 
,,1~ J. C. Ha r ti w i c k; TheBible 'and the ReforriÍation' (Blble a re-
~ -.' . , 

" andScience (Bible avěda);. fo.rmace)~ , 
2. S. H. HG o k e, Archeology V ná!!í cirkvi s veIkýnli 'obtížemi' 

a~d' the' OId Testament (Archeo- provádíme převýchovu, statisicd ' 
logie a Stáry zákon), 'přísIU!!níkt'l"kteři k nám přest~u~ 

3.R:B. ,Bend e r s ori, . The . pili z římsko-katolické církve. Má_ 
Battle oftheOldTesG~ent (Boj me zku!!enosti, že levné • knížky, 

,o Starý zákon),', ,které jáoú srozumitelně napsány a' 
4. Sir ,Cyril :Ň ó r w o o d, ',The levně prodávány, konaji nejIep!!í 

Poetry ofthe Bible (Poesie bl- službu. ,Proto mťlžeme akci unie 
ble) , ,"" . roodernich cirkevnlko." po,zásluze 
:5.P; P. Levertoff,' The ocenit. -mn-

",' 'RŮZNÉ. 

'Dvě cestyfilosofie.Dvě
mazpdsoby .se,' filosofické my!!le
ní ode dávna pokou!!elo vyrovnat 
s problémem: svět a člověk v něm. 
Jedna cesta, kterou kráči světská 
moudrost,-se podobá, uzavřenému 
!t~hu; věří 'se, že mysliteIské úsm 
vystačí 'pouze se' ;S:větem, člověk, 
má, být postaven", zcela.' sám ~a, 

sobě." Drúhou 'cestou moudróstí' 
jdou v!!tC::hnl ti myslitelé lidstva; 

,kteří se neOdbytným dotazovánim 
, . 8.ždokonéé dávají, vést, li odpo~ 

vysvětlit náboženské vědomi, se 
často zdá; že jsme' je zničili .. Ne-

"namítá se v!!ak nic proti tomu, 
zkoumá-li se náboženství m'etod()U 
introspekce. Ale, mělo by se uvá-' 
žit, že náboženství. nikdy nelze, 
porozumět touto metodou, a 'bez 
vztahu, k ' té,' reálné a, objektivnl 
"danosti", ~terá' patři k nábožen-. 
ské zku!!enosti.' 

'Náboženské, vědomičlověkovo . 
'jej " odkazuje' na ',něco' nebo tÍán~' 
koho, kdo je mimo něj ll. nadnlm, 

vědi, že hádanka světa .se neroz- '8. úji!!ťuje jej Ó existenci toho ně; 
ře!!i jen uvnitř tohoto světa' a že ,koho: Alé' pro poznáni pováhy' to~ 
tajemství, lidského, života,' se ~e- 'ho. někoho se musi člověk divat nad, . 
!ljasni jen: timto 'světent.:,Jsoufo své ~vědomi, k, tomu, co nazýváme J 

dva póly:: svět -' nadsvěť čili: zjevenim.· Nerii reálného rozdílu 
immanence'-: trans~endence; kte-" Ínezi přirozenýma zjevenýÍn ,ná,~ 

, 'c, ' ré všecko filosofické badáni stále ,boženst~im. Clověk~ nalézá.' Boha. 
, udržují v nai>~ti.A. Gúggenber~" ,//přirodě,v historii a veyědomi, 

ger~'~ (Stimmen der Zeit, ,květen, neboť tamBdh je ,a tam., mluv!. 
1939.) . Ačkoliv je pravda,:, Že' člověk ne

" Nábož'enství :apsycho- ,mdže,'hledáním B~ha vyna,lézt, je, 
, log i e:;Casto setíká, že psycho- stejně pravda~ že ,Boha lze nalézt, 
'1ógié ohrožujeďaleko vážněji ná- jdenie-U: za pravým impulsem hle~ 

boženstvínežkterákolÍv;jiIi.á věda. dati·jej. - Sledujeme-li ten 'impuls, 
Ddvodem je, že POkOUšime:li se objevL se, nám člpvěkova' příbuz- , 
, ,:1 
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nost s B~hem: Barth a Brunner ství.W, 'B.Selbie. (The V~lidity of 
, 'tvrdí, že~člověkje neschopen po- Christian Belief, 1939.) 

znat Boha a ž,e c,elá idea přir<;lze- N áo v: r a t ,'Jt, n á b o žen s t v i. 
ného náboženství' je ilusorní. Dia- Racionalismus a; materialismus se" 

, 'lektická theologie,' tvrdí, že' žádný" musily", samy sébou' shroutit;, když 
, " odlesk Boha nelze ~alézt áni v při~ člověk pronikl 'do hloubky posled

rodě ani v historii an( ve svědo- ních otázek. Lidé byli prostě při-
" mi. :Náboženství spočívá jen a jen nuceni' vrátit sé k stanovisku a 
",na boží, "idanosti". ťAle' takové k pozorováni života, které:je;ote~' 

tvrzení jde příliš daleko aje~li do- vřeno nadsvětnu. A zatím' co 
" vedeno až k logickému konci, mu~ měšt'anštíbásnícÍpoÝálečné, doby 

sí odříznout pMu pro 'zjevenLCin1 většinou holdovali modlám, úpad
něco takového' jako je psychologie : kové kultury, přistoupildělnik, 
náboženství zbYtečným ,~o ne- kráčeje pomalu. a namáhavě, ale 
možným. s nutnou jistotou : svou ' cestou, 
:< Patii-ír t~dÝ " k, lidské přiroze- před boží práh.' V. Tinnefeld. 
nosti ' hledat' Boha a mflž~~U jel (Stimmen derZeit, květen 1939.) 

L 

, Ííalézt;C nesmíine' zapomenout, ,2e . P r a v ý' p o k r o k.N evětící lidé 
podle svědectví křesťanského evan~ nazývají svou, nevěrucpokrokem a., 
gelia také Bflhsesv~ stranY' hle- namítají:, Ve:,všem je pokrOK: 

'dá,' člověka. ,', Tato, pravda ,o bo2ľ proč ~flstáváté při: té staré' křes~, 
iniciativě' je jedÚlečnýznakkřes- ťamíkévíře?, ,Odpovězte ',jím . 

. t:anstvC A Barthovcl měli prav~', Slunc~' také už sVítí tisíce let a 
dU, když k' němu ~brátiU vice po~ , nikdo nepřinesllěpší. Jen se mfl-
zornosti: žeme naučit užívat' vždy, "lépe je_ ď 
,', Probíémzjevení, není dnes' ani hopaprskfl. ,Tak svítí i Kristus, 
tak otázko~ jeho' obsahu jako spí-, 'slunce spásy, všem ,dobám. Na " • 

nás, jest, ' abychom: stále jen; lépe šé otázkou toho, jak uchovat ote-
vřeny ,cesty, jimiž přichází. Pře-, úžívali jeho' paprskfl.' To je,' náš, ' 

to je 'p'ravý pokrok. -'- F,r.,Ahl- ' 'devšim je třeba, aby člověk ve ' , 
, věcech náboženství ciliI k jasné- ,feld. ' . 

mu myšleni a ' k absolutní upříni-, Jež i š ,o va" s p o leč no s t. 
',nosti; hledáni pravdy musí být, Jediná společnost, která by Ježíše 
prováděno beze strachu, nebo Ten, ,uspokojila, 'by byla společnost" v 
který -je ~ Prayda, sama, zflBtane níž by kázání na hoře bylo'nor: 
pro vždy skryt našim očím. Je mou lidského života. Dr. W,R. 
dále! jiná cesta zjevení, totlžMatthews. (Christ, 1939.) 
v~~tickémyědom~ nekonečna,' Nové. 'vy j á dře n L kře s_ 
a ta je zvlášť, mocná u některých . ť an s tví. Kyselina ~ 'modernosti
povah. ' Jinou 'cestou zjeveDí je člo- není tak, ničivá; jak někteří lidé 

',věkflv mravní' smysl, svědomí, pu~ 'tvrdí, a pokus, vYjslovit pravdy a 
zeni"k ideálu.Cím více 'se člověk . hodnoty křesťanské Víry,v moder:: 

: snaží I činit boží vflli, tím hlubší je níchvýrazech je, i oprávněný ,'I 
jeho vhled do té vflle, ,ale záro_ nutný.' Címjsemstárší, tím jaS
veň i 'jeho, poznání Boha vzrflstá. něji vidím' neb;zpečí vtom, zto_ 
Světec je odborníkem v nábožen- tožňuje-li se křesťanst~i s někte~ 
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rouz. těch:' dogmatických forem, Pro uč i ť eďl e. II á b o Ž e n- , , 
v nichž' do!ilosvého vyjáciření s t:v í. První podmínkou pro každé:,' 
v miD\ilosti,~aJim více jsem pře. ho, kdochée dávati, je; aby sám 

, svědčen,: že' theologie, se musí učit ď něco měl ; to plati zvláště ó nábo-:. 
, ,~, mluvit řečí,' srozumitelnou lidu. Je ,ženství, kterému nemMe nikdo, dobo':" 

praVda,že všécko naše ,mluveni' ře vyÚčoyatl, kdo' ho s~ nemá.: Pou-
·0 Boliu'ao božích :věcechjea' hé věděnl 'zde nic neznamená; ne_ 
, musi být obrazné: .. Ale jSOÚ, obra- boťnáboženství jest život -:-: život 
'zy'a: obrazy, a ,učiníme dobře,. z Boha a v ,Bohu. ,~, Jean PaúL 
vzpomeriéÍne:li si, že ten,' kterého . " , 

,nazýváme,svým Mistrem a Pánem, ' otá z k ykat o li k a: :Přijde": 
'odíval všéckósvéučení do, nejjed~ me-li z náměsti a,uIicvelkoměsti 
ňodušších Údských , výrazfl>::"" W., do tiéhéhodomuďbožího, kdě není. 

':'B .. Selbie; (The,Vali<lity of chris~ ,'nic slýšetz hlukuullcé" nepřipa~ 
tian- BeliEif. r' '"" .,' dá nánÍ, jako bychom přišli do ji-:·,· 

.' ", ,,' " , ného' světa, kde se nic' neví, o sho_ 
'T o 'Tn:y • ch c. e m e;- Člověk, nu a'ruchu pózemskéh'Osvěta? :A,: 
kterýnevěrí rád to, co m.flže 'vě- vezmeme~li si na hodinu ,volno,," 
dět, a který nikdy ~épředstírá, že ~bychónÍ:zašli ze" svých továren,"., 
ví, co mflže jen věřit, a přece člo_ kaÍléeláři' á . pracovních'mist . 

. věk, ,jehož vi~a i věděnísrflstaji do kostela, nepřipadá nám; jakO,ť 
v organickou jednotu, neboť obě bycllom přiŠÚ'do zcela jiného' svě-' 
prýšti z·téhožbožíhoťzdroje, to je ta? Má náboženství .má : kře;': , 

~ ne-l.i podobizna, tedy aSp'0~náčrtek " ťan~tví ještě' nějakÝ' ,vztah; , má.' 
t~lckéhO č~ena' T~OmlStlCké ro- vflbec vztah k, tomu, 'co/plníkaž-: 
dmy. - Etlenne, Gllson~ (R~ason dodenně 'svět?, K našemuvšednt~' 
and Revelation in the Middle mu, pracovnímu dnu?' Knašem~," 
Ages, 1939.) pracovnímu dnu!' Našedomác!.' 

Ná rod n 1m y š I en'k li. , nad e radosti,; starosti, mrzutosti, život· 
" VI š e. '"Německo, 'nOVé Nělmecko, 'našeho; povolání' ~a místech'naši' 
; še ,roZhodně , nmohénul, naučilo, . a práée,v "továrně, v ',ka~celáři,' náš" ' 

to jak vlastlÚmi chybámi,' totiž styk s <lidmi, "náš, obchodnl; živót; : 
chybami' prvéadruhé1'Uše,táknáš život'obecni astátniado~:, 
zvlášť chybami starých' světových • konce: velký život ,me~inárodÍli~ 8.:: . ' 
mocnósti.Po'Ďejbolestnějš{cli'zkú-, 'zápoleninářódfl,má to ,všecočÍ-' ,., 
šenostécli na 'VHlsttíim, národnim,' . nit s náboženstvím? Má'tunábo': 
těle učinilo', koně'c: starýnl,žěnstvico řici? MácnámcoI1~';'_ 
přežitým ,', představám ' křésťan~~ bidnoút pro náš pracovní" den ?ČL 

. sko-evropské tradice, na jejich~ to ~ení nic jinéhO než '~iz( krásIiác: ~ 
'koncinestálo nic než zotročeni, po~nálada,na: kterou' jinné'upomín~~/ 

hrdáiii;a "vÝhlaZení ceiýchnarOdtl, rii,'.kdYž' slyšÍIl1e znitnedělni' zvo.: 
ve ~všech dílech světa, ale štyan! 'ny?' Ale 'to je také všecko,že sly
právě těchtosvětadílfl;8: ra~prot1 šimé' 'iÍedělní zvony 'a: život ,jde 

,němecltému,národu v srdéi'Evro- pak dál svým chodeřn~' nestaraje 
, '. py' samé:, Takového bláznovství se ' ',se' Q nedělní zvony. ' P. Lippert' S:-

nemflže>a 'nebude' nové Německo J; (Stimmen derZeit, ",květen '. 
nikdy účaStnit:· ,. 1939.)' . F., K. 
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I. 

, Nad knihou Spisarovou. 
1..k'"1.::: 

'. 
Pr()f. Frant. KalowJ. 

I . 
. " 

.' ..... Brah-Dr . .AI.ois Spisar;profesor Hus.ovy fakulty v Praze, vy~ 
· \ dal v .E.B. XIII. (Edice Blah.oslav) V Praze 1939 knihu: "Úvod 

do věr.ouky v ,duchu církve čs." .. 

..Kniha tat.o -podle P.oznámky na úvodním listě---, 1e určena 
k studijním a vědeckým účelům pro duch.oVní a bohóslovce' cír- . 
kve .čs., nikoliv širší 'veřejnosti. Ale už· v .. přédmluvě' autor.ově 
z r. 1938 uvádí se, že "má namysli i netheology, a nevylučuje 
ani. čtenářů z jiných církví, ba ani veřejnosti' mimocírkevní' 
vůbec". (Str.' 6.) " 

' .. Obsahuje~d. stránky 8-215. .osm částí (I. Otheol.ogii, 
n. O věr.ouce,' lIT. O náb.oženskéZkušenosti,. IV. O zjevení,. 
V. O víře, VI. O náb.oženství, VIT. O křesťanství) , od str. 216' až 
245 literaturu k jedn.otlivým Qástem a konečně .obsah. 

>Úk.olem spisuJ~ "podati s.oustavný výklaÍlnáboženské 'nauky. 
křesťanské 'v duchu. církve . čs.", tedy "Křesťanskou věr.ouku cír-
kv v " ' . e cs .. ,; .'. ..' . ; .' . . . ' 
I 'HÚvod do věrouky" jeprvníčást spisu,.Iiterý v jiných spisech 

....-'.. bývá nazýván "věroukou obecnou','. Druhá část spisu, nazývaná 
.obyčejně "věroukou zvláštní", bude "Věr.ouka"; rozuměj církve 

. čs., která jepřipřavena.· O práci praví' autor s bolestí, že vydává ji 
- "ne svou vinou - až na sklonku života, a .o které neví, zdali 
ji dokončí'.'. . . . '" .' 

'" Autor 'stěžujesi, že práci vydává až na sklo:iucuživota- ' 
'd.oUfejme, že po tom 'svahu bude ještě hezkou chvilku kráčet, -' 

'.' álepráce takového rázu uzrávají teprve v pozdních letechlid-: ' 
· " ského zivota, kdy člověk po dnech . mladistvého blouznění,' stu-, 

" dia, r.ozpětí a usměrnění,vybuduje sipev:úý a jasný systém, 
v.němžsuverenně .ovládá ar.oztřiďuje látku danou, aby jiným ji 

· . : . mohl, P.odáti jasně, přehledně; výrazně a spolehlivě. . . 

Proto ··na tuto pozn~mku 'dí~ámé se· očima '~pokojeného 'di;, 
váka a sledovatele, který vidí, jak .v . čs. církvi bratr Spisai ~vy- , 
mstál z prvních článků časopiseckých, podnítil Směrnice církve: " 

'. čs.,. zabýval' se historicky náboženstvím před d.obou Ježíšovou, 
'a osobností Ježíšovou, jak přemýšlel o Ježíš.ovi, a naší době, sle
doval ideový výv.oj církve čs., pokračovál s tvůrčí činností v uče~' 
ní církve čs.; jež předložil a odůvOdnil sněmu z r. 1931, jak hájil ',' . 
svéráznost a samobytnost naší církve, které konečně dává ideové' , 
odůvodnění a r.ozli~.ení od jiných církví křesťanských. . . 

17 Revue 'cčs, ro<!. XI., č1s. 5., i'ijen 1939. ·.:257 
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'II. 

Zrodili jsmesevrevolučnf době. V té nestačily hloubavým 
',-duším dosavadní názory. Toužily po jiné p,ravdě.Hledali jsme 
" . jiné uspokojení: Bouřili jsme proti starému světu a nalézali jsme 

'. ,nové uklidnění.- Vrátíme se tam, odkud jsme vyšli ?Nebo zblou~ď 
díme v neznámých krajích? Nebo najdeme cestu dozemězaslí~ 
bené? Ovládneme bouři nebo ztroskotáme? ď. .~. " i .' , ',," 

.-> 'ZklamanfumÍ . člověku· nestaČil dosavadní' řád. -Proto., b~atr' 
Farský vydival Stručnoúnáuku ve zpěvníku, proto jsme vydali " 
katechismus, aby pohnul širokými vrstvami" proto pracovali. jsme', . ", 
se Spisarem na těchtO základech, z.nichž vznikalo Učení církve 

· čs;, přijáté sněmem,r. ,1931.' _ .. , '. ,.' '. ' ......... ,., ". 
.. . 'Toto učení zdůvodniti a v 'rámci volných úv8.h a roZprav 
',stmelených v. pevně, spjatý vědecký systém rozvéSti usiluje, kni':' . ' 

, ha Spisarova. Vní dostává se naší církvi i české literatuře nábŮ7 '. 
, ženské knihy systematické a modernímu člověku lrritickéhoróz~ 

borunáboženskýchotázek ". . ,:" ; ", ď ,', 
,:Revolučnost hnutí trvá jen určitou dobu;. po ní třeba sou~ 

· stavně ~racovativýsledky revoluce, roztříditi a usměrniti. 'Jeto 
nejlepší obhajoba dílli" ke ·kterému jsme sepřihlásHi. _ 

KritisovaUnás jiní .:..-. dnes - mimo sebe - můžeme kriti
sovati i my své odpůrce 'i přátele. Nejvíce útoků na naši zboŽIiost 
a náboženské názory . bylo se strany těch, kteří sebe pokládali 

· Za jediné křesťany a církév svou za jedině platnou. Spisar zna 
, tyto názory, předvádí je ve své -knize, zkoumá je, posuzuje. a 
přehodnocuje: Nezatratí ničeho, cov starých církvích je hodnot- - '. 
neho a lidsky platného, ale. odloží vše, co je -překonáno novo';; 
dobýín.·myšlenÍm' a . přesnějším vyjádřením. 'Vtom je klid učen
ce; který vědecky' hodnotí dosavadní názor; .vyVraCí jej a, buduje' , 
nový svět na: starém věčném základě. Očišťuje tQjCO je iatemně7'ď 
no nánosem doby i osob. ,:,.', ,.J ,.', ď.,.,' 

o'. Spisar je křesťan, který ovládá vědeckou·literaturuná.hožen- . 
skou,uvažuje o všech' problémech křesťanských, hledí' pronik';' 
nC)1:iti k podstatě křesťanství a zvláště k duchu JežíšoVu, k smyslu 
Ježíšovazjevu, díla a života. . _.) , '..., t. . . 

"':~KrÍítkýniislovy" jednou větou :vYjadřUje podstatu; křesťaÍlstvÍ, 
Ježíšova: J;Podstata křesťanství - toť víra yBoha, Otce všech 

" lidí (boží' otcovství) li život .boŽíhosynovstvívŠech vkrálovstvL '.' 
božím skrze církev. (sbor Páně) pod vůdcovstvím JeŽíŠe'Nazaret;;...- . ~ 
ského, Krista' (PolIÍaZaného; Vyvoleného)." (Str. 215;). '; ...... 

. :. Spisaí- .umí. formulovat. jednoduše a •. Výstižně.' Y zPomínám ,na 
, jeho kredo, které stalo se kredemi naší církve: ~"" VěříÍné v Boha; 

který jako~věčnáPravdaR Láska je'TVlircem.všeho.Věříme; že 
Bůh v 'Ježíši. Kristu, '. synu· Svém nejmilejším; Sebe nám zjevuje / 

..... R,skrze' ducha KristoVR'k Soběnásvede.V~říme v životdoko:' ' 
· nalý" který zdena zemi 'se začíná a Y Bohu.své naplnění má." . . ., ".', ~ 
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';.' Jen tři věty, jhniŽVy~tihÚJe~ podstata mlší viry., Zde j'ednoú . 
větou vyjádřena ,podstata' křesťanství. .,' / .. ,' . . 

To možno člověku, který svůj předmět ovládá; mnoho o, da
ných problémech' a otázkách '.všestranně uvažilje, znovu a· znoVu 
je '. ro~b!r~ : . ...:.- :'1. p~ dlouhých úvahách' pronáší '. konečný. 'soud 
v zhustene styhsaCl: .' ' .' . ' ;.' '. '.' . '.' ' 
, .'. Projděte úvahami ulOženými v knize o theologii, věrouce; riá;. 

,')" . boženské' zkušenosti, ·zjevení, víře, náboženství a· křesťanství.--"::' 
• vevšecn sednli částech stejně postupuje, stejně uvažuje, rozbírá, 

· znovu 'a,znovurprobíráproblém - a vždy pokouší se o krátkou" 
r. srozumitelnoustylisact . . , " r 

'. 'Vedle světů mimokřesťanských rozebírá tři 'hlavní. směry 
křesťanské: starý svět ··křesťá.nský, katolický,' zvláště 'jednotný 
papežstvim na západě evropském, reformační' směry křesťanské' 

. : od '16. století po. naše dny, a myšlenkový názor naší církve" již 
. jedni potírali jako nekřesťanskmi (římští spisovatelé), druzí jako 
, přechodný zjev, jenž splyne s jejich názory (mnozí protestanté). 
. ~ Spisar ukazuje na neudržitelnost dogmat ;starých církví, ná-.. 
zo:ro o Ježíšovi, o 'zjevení božíni i víře člověkově,rozebírá náb<r 

· ženskou zkušenost a hledí proriiknoú~ikduchu.JeŽíŠovu 'Y bibli, 
v'evangeliích i ostatní křesťanské tradici. Nezastaví se. ani u re:" r 

• formačního úsilí ozduchovněrií křesťanství a . odložení riánosů.,· 
, pohan!?kých zestáré, církve,' jiné chápání pojmů, týmiž s~<?vy 
vyjádřených ~ a jako syn 19. a: 20; století néustrne ani tu, a ač 
podržuje ze, starých církví, co náboženskému duchukřesťa.nSké~ , 

" mu je přijatelrio, přece jakósynkritického století a. mravního' 
usilování' novověkého' přijímá· to" co zbystřený. rozum, cit a vůle 
ínodernihočlověkapodává pravdivého, svatéhó;a krásného. 

, :. I moderrií člověk má právo· na . lepší život, vyšší. spravedlnost· 
a klidnější mysl v Ježíšověkráiovství božím. Tento svět Ježíšův 
může si osvojiti i v nynější době, a bezprostředně vycházeje z. ná
boženské zkušenosti své i jinýchístanouti před soudem Hospodi-

~ot~t je' Jeho dar aúkól. NesmÍme jeri~ěmě přijím~t/ale 
spolutvořit, a život svůj. povznášet na vyšší úroveň. . " . 
,. ., V Spisarovi probouzí sé často učitel. Kolikrát vySvětluje :cizí . 
'pojmy: a směry v textu a, zvláště podčáz:ou.Nemluví tu suchý 
vědec, který předpokládá znalost uváděných pojmů; ale učitel, 
kt~rý) několikrát vysvětluje slovo i pojem v styli~aci 1:"Úzna::' 
tvarne. / .... r ~ '.' r . .' ' .. '. ' , .' • 

:,.' Učený'~ebatér, přemítavý' hloubatelrspojuje 'se"se snaživým' 
.' I učitelem, aby látku těžkou učinil pochópitelnou . a .přístupnoú~ '. 

· Rozvážný' historik nezatlačí ani rozbírajícího filosofa. ani jasně 
myslícího theologa,' který nedá se. vésti, jen ·rozumem,·, ale' který' , 

· zase činnost rozumovou.neodloží při poznání citovém a 'úSilí 
. ,vůle.'Harmonie, kterou často porušují rozumáři i theologové; je.· 

spojena v. člověku podle Spisara. v '. jediný celek,' jenž ~ přijal' .. to; 
co . dáno z vyššího světa." . . . 
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" /" " m. ' ',' , 
Jednotlivé' charakteristiky historických' 'zjevů, hnutí, a ,osob 

podávány, j!3oU: často mistrně .. Čtěte např. o .Augustinovi (str.' 
'. 1~16), dejte se uchvátiti úvahou, jak "zjevení náboženské lze 
ch,ápatiještějinák" (str. 67....:-68), nebo zastavte se II lITitikyka:" 
tolické věrouky (str. 77...:-.-78):, ,,0 věrouce katolické jako vědě 
nelze',vůbec mluvit, protože nemá svobody a volnostibadání" 
(str. 77);, "Vyhovuje těm, kdož nábožensky jsou pasivní a tra
diční'" (str. 78). Rozeberte pedagogicky stať ° autoritativní :víře 
(str. 136) a víře autonomní (str; 137), proberte kritiku prot~ 

"stantského pojmu víry (str. 151), a odstavec 8; "víra v pojetí:'" 
cÚ'kvečs.":(str; 157~160) a'posléze Poslední; stránky' (zvláště·' 

\ 

od str. 210) odstavcellPodstata křesťanství" -a poznáte všecky (, 
přednosti díla Spisarova., " ..', . "'" 
, 'Nás; příslušníky'církvečs.,knihaSpisarova naplňuje p,okor,;,. , 

ným sebevědomím,že názor náš,který každý ,člen čs. církve" 
může' hájiti proti komukoliv, néstojí na vratkých základech, ale 
věčriýchpravdách ducha Ježíšova, které 'budeme stále hledati 
a nalézati v' odkazu' své církve i, našich předků,' 'zVláště z dob 
husitských' á. českobratrských, že jsme zakotveni pevně v'světo
vých hnutích náboženských, v osobnosti Ježíšově, jehož, duch 
bude bdíti nadnámL' " ' " \, ' . 

Je to ,duch, který stále povzbuzuje' k bdělosti a činnosti, kte-
rý .povznáší člověka do" duchovního světa, který spojuje jej: 

. s Otcovým zjevením a dává sílu a tím odříkání k pochopení toho 
,myšlenkového světa" jejž každý člověk může pOchopiti svou 
vlastní· náboženskou zkušeností i ze zkušenosti 'jiných osob, pře
devším Ježíše, jak je zachováno v. Písmě svatém i tradicL Vyjít. , 
ze své osobnosti, subjektu, av společnostfduchovm '....:.- zvt du
cha'Ježíšova -nalézt kriterium své pravdy, je úkolIÍašeho du-

, cho-vníhoživota. Tomuto úkolu slouží i kniha Spisarova, pode-. 
přená jeho badatelským duchem, a celou' vědeckoučmností, v~ 
denoúv duchu Ježíšově. '" , " ',,' 
• 'e ..,;.,,;,., 'Křesťanství· Spisarovo ---..: a tím i naše v čs. církvi ---: na';" 
bývá tím nové 'formy" která, nedávajíc se oslňovati anizat1ačo,:,,' 
váti historickými "systémy, křesťanskými, utváří' svou ,fornlu . 
vduchuďsvé doby a svého národa. Neodmítá,široky základ, zině..' ' 
hož ,vyšel, ale obhajuje své místo, na kterém stojí -.-.:. lépe jímž-' 
procházLJeden vůdce jej nikdy neopouští, do jeho, myšlenkové
ho světa více a více proniká - to je Ježíš., Proto nezpyšní, proto', 
-:pokorněslouží.Ne jako otrokvševládriémuPánu, ale jako spolu- " 
chodec obzírající velkolepé krásy okolního světa. ,,' " , 
, , " " Cítíimanenéi boží vesvém nitru, ale transcendentno přlpomí-' 
ná.mu,.skrovnost lidsk'ého 'života, který svítí, ozářen leskem 'ne
Známé záře: Poznáváme; zkoumáme tuto' zář, 'cítíme její žár' a. 
teplo, jednáme . y jejím světle a' teple jako bytosti svého života 
atvořeIlí;kteréumožněi:J.o',je pomOcí . (Iriilostí) _tohoto vyššího', 
světa. ' , " 

. 
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.·fSpisarhodnotía přehodnocuje pojmy' a úkoly,o,nichf jedii~: 
,úkol, cíl theologie je,,,budovat moderní křesťanský světový a 
životnLnázor'" (str. '37) -.::. "theologievědecky zpracovává nábO-; 
ženskou zkušenost" (str. 47), aproto musí býtsvobódná, the~..: 
logie tříbí pojmy a očišťuje (49), je,,,vědeckézpracování myšlen;.; . 
kového ,obsahu náboženství", "nesmí být.závislá na,autoritě CÍr- " 
,kevní" (str. 64), "musí sama vésti, ne dáti se vésti". "Práce; 
.chápání 'pravdy, boží,' její výhled, její zdfIvodňování je úkolem· 
theologie" (str. 67) ~ "NesIllÍse lišit od ostatních věd ničím ji"; 
ným"než předmětem", (68) a její předmět je náboženská zku::: 
šenost(str.70). . ',' . '. . . . . " 

Theologie "nepřijímá bez zkoumání a kritiky žádného hle:' 
diska, žádného obsahu. Princip poznávací má společný,'s ,ostat: 
ními příbuznými vědami, předmět má jiný, svfIj" (str. ,71). " 

Spisar v:druhé části rozebírá ,název, pojení a 6kol věrouky~ 
',. která je mu."vědecký, systematicky uspořádaný výklad křesťan-o 
., .' skévíry a. jejího. obsahu" (str~ 74), sleduje, a kritisuje' věrouku 

. círKve římskokatolické, věrouku protestantskou'.a zásady věro-, 
ukycírkve(čs. Zkoumá její prameny (Písmo) a závaznost. "Je 
jen jedna boží pravda, a to jeta pravda objektivní, v Bohu mimo 
člověka. Člověk poznává tu boží pravdu Ci ve zjevení) jen nedD7 

. konale, . částečně, ne cele a úplně a chápe~ ji podle stupně svých 
schopností a možností kulturních" (str. 93) .. " . ,.' '. . 
. • Zvláštri.í 'čáStí ~ a snad nejoriginálnější - je třetí.' část: ~,o' 
náboženské zkušenb8tiU 

-;- "pojemodnlítaný formálně i obsahově 
v theologii katolické a částečně· i. v protestantské"(str~95). Je 
to "prožívání osobního vztahu k předmětu náboženství,k sféře 

. náboženské" (str .. 100). "Akci na nás vnáboženskézkušenosti,:; 
akci z vyšší sféry, nazýváme zjevení. Zjevení palcI se zmocňuje-o 
'me, odpovídáme na·něvírou. Kdežto ve zjevení je činný. činitel. 
z vyšší oblasti, ve víře uplatňuje se i činitel lidský. Místem ·zje- . '\ 

. vení a víry, jejího vzniku je nitro lidské se svou náboženskou 
'zkušeností" (str. 106). "Normou, směrnicí je pro náboženskou 

zkušénost církve čs. duch Kristův~totiž podstatný hlavní smysl 
, jeho díla a života. Z takto orientované náboženské zkušenosti 
'poroste pak křesťanská víra a její natika~ formulovaná ,theologií: 
církve čs., ,jak. dovedeme dnes chápat ,'zjevení boží ·,'v. Kristu" -. 
(str. 108).' '. . 
. Spisar v čtvrté části rozebírá pojem })zjevení{{;"Zjevením' ná-, 
boženskýffi se rozumí v,nejširším smyslu vliv z nadlidské oblasti 

, na člověka, na lidstvo za účelem poučení a posílení člověka, aby 
"' poznával základ veškeré pravdy a mravní dokonalosti ažil v sou- . 

hlase s tím poznáním" (str; 109/10). A zasé rozebírá, kritisuje . 
. tento. pojem v církvích katolických,' pr~testantských, katoHCkém 
modernismu a velikou péči věnuje mu v církvi čs. Stačí uvě..; 
domiti si tu výinamtří vět: "Zjevení boží neruší a neomezuje 
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samostatnosti a plodnosti lidského ducha,protože Bůh, jenž pll-
, , sobí na člověka ve zjevení, je zároveň tvůrčí příčinou toho du- , 
,ch~, původc~ jehoďdarůlúkolů, , dárce ď schopností i podmmek" 
, dárce předmětů j cílů" (str. 131). "Bůhsvýnizjeveníin rozum, 
j svobodu člověka- ,které znamenajíneomez~nou' ,vlohu: pro 
pravdu a dokonalost~, posiluje;ale neruší" (str: 131). "Křes
ťanství znamená v podstatě pchranu lidské Osobnosti a její' doko':' 

" . nalosti" (str. 130). "Pravda,závaznost,zd{)konalování, moc, po
krok, vzrůst -: :nemá původ svůj v ,naší obraznosti, je poslem' ' 
a účinkem jiné oblasti"(str"\134). ' ',; ,>', ,,' ' 

, Virou (pátá část _ O víře) odpovídá člověk ,na boží zjevení '" 
(str. 135 a 145,151). Víra je ,;základem a předpokladem veške-, " 
ré lidské ,duševní činnosti" (str. 138),je to ,;duševriíďčinnost~, ' 

, která Zmocňuje se ,skutečnosti bezprostředněa. přínÍ.o" (138) ,;je , 
, to;;snáha po pravdě, dobru a kráse" (str. 139), "je to duchovní' 
" podstata čl{)věka, jeho rozumu, citu a vůle" (str~ 141) .'-,', _ ,
, ,',' Spisarpojednává,jak/víru pojíiná církev říinskokato1ická,\ 
, protestanti,katolický modernismus' a posléie církev'naše~ "Zje~ 

vení, náboženská zkušenost a.vírajsou tři různé složkynábožeIÍ
ství" (str. 151). ;,Vírou zmocňuje se člověk zjeveriív nábožen-

, ,ské zkušenOsti" (str.' 151). ,,,Bez rozumůnerií ani víra, rieniá~li- , 
býtslep~, a pověrou" (str. 152). j,Víra 'je lidským výkladem bo
žího 'zjevení skrze náboženskou zkušenost" (str. 158) . yěřící 
vytváří -víru za pomoci. boží (milosti' boží) v' náboženské zkuše
nosti" (str. 159) ; věřící církve čs. "měří duchem Kristovým Bo-
ha i svět" (str:160); "víra dává dar i úkol zároyeň" (str. 163) , 

'-::- "člověk rozhoduje se sáni před tváří boží- a s boží pomocí 
. v duchů Ježíšově" (str.'167), "víra křesťanova má véSti člověka. 

',_ nad přírodu (činí ho svobochlýmvůči světu); ale při tóni neopou- ' 
, štět půdu světa" (str. 169). Víra má býti přésvědčením;'. "',,' 
" ~)láboženství (se<ImáčástO n~božeriství) vzniká>: nábožen:" . 

skézkušenosti a.stává se vírou, číinsi již vědomým, co působí 
, na celý život člověka" (str. 183). Náboženství • není jen 'jev, " 

osobní, individuální - ale také sociální. "Neníjen víroú ve Vyšší .. 
--: moc ave"vztah jednotlivce k té'moci, nýbrž zároveň obsahuje" 
. 'z té víry pramenící mravnost, požadavky a předpisy mravní,' tedy , 

nejen'povfuItosti k té moci vyššÍ. (uctívané a obávané), nýbrž i 
IPovinnosti k,člověku" (str. 188); Náboženství je "snaha po prav- . 
dě a;po mravníinzdokonalení' člověka", (str. 194). "Cíin secítL 
člověk závislejší ria své nejvyšší příčině,'tíinse Cítí svobodně}' 

, šínivůči svému okolí a vůči přírodě", (str. ":i92).' "., ,. ~', " 
" Sedmá část knihy Spisarovy pojednává v třech úvahách-(sv~ 
ráz, zdůvOdněni, podstata křesťanství) o 'křest'áitstvi.'Křesťan:" 
stvÍ jepředevšíin ,náboženství; ,náboženství vykoupení, dáno, 
osobností. Ježíše Krista, -jehož, náboženstVÍ ,;Zevšech náb., dosa- , 

, vadriích je' nejdokOnalejší" , (str. 201) ; Ježíšovo náboženství však 
nelze ztotožňovat skřesťanstvíID té kterééízm:ve, jak činí církev 
říinskokat~lická,prohlašujíc se za jédině pravou církev, Kristem - ", 
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'::" zál~enou; Církve -IIÍajLúkolusilo~á.ťoUSkútečňování Ježíšova' 
. náboženství" (str.~201}.Úvahutřetítétočásti, z·níž jsmecit~ ,: . 
·vali.nejdů1ežitějšfvětu vpředu, měl by si přečísti každý křesťan, 

i náš 'věřící, uvažovati, o. ní a' uskutečňovati ve. svém' životě.· Spi-. 
sar.nám tu ukaiuje,cojeto křesťanství Ježíšovo. 

,'. 

v. 
, 

Bohatý 'je obsah knihy, Spisarovy, z níž.uvedli jsme některá' 
jen zrnka. Kdo pročetl Učení církve čs. z r. 1931, poznává tu jeho. 
ohlas, ,ale zároveň Odůvodnění; vysvětlení' a vědecký rozbor krát;. " , 
kýcli' vět, které ,vyžadoval požadavek· Učení. Spisar.o nich roz-

.,práví, staví si nové a . nové problémy, konfrontuje je s názorem . 
. ,'jmých; rozebírá; kvituje tento názor .~ ale vedle názoru' opuště-: 

. ného .. neb. 'z . části přijímaného. staví . n~or svůj, který· zdůvod
ňuje a životní praxí ..:-. náboženskou zkušeností svou vlastní :-
dává procházeti. . .,.' .. ' '., ",. ',' . .' ... 

Vtom je síla a ~votIiostjeho práce. Nezůstává utheoreti~ 
ckýcp úvah, ale jde k praxi života a zduchovňuje ji. . '.' . 

, ' Je .to úsilí,. které se' stalo základem naší církve. Theorie a 
_ praxeniěly sevní doplňovati li jedna druhou.ovlivniti. Bylo 

, ·miíoho' čekajících povolaIiých,ale málovyvolených~'Proto br~ , 
-,:Dr:'Farsky·účmi1 pokus o ujasnění našich příslušriíkŮ"ťouží::-
. Cích po "něčem novém" v své Stručné nauce., to cítil i br. Spi-' 

sar a snažil sei rozumově 'zdůvodniti naše úsilí. ,To jsme Cítili -.:. 
a. : cítíme :- všichni, kdo jakkoliv pracujeme v církvi, :zejména 
my duchovní; abychom stáli na pevné myšlenkové půdě,která 
nám bude vždy oporou v těžkých Zápasech vezdejšího . života. '. -. - \ 

Mně ~obně bylo dopřáno setkati se a spolupracovati ---,. vlast-o 
. ně podnítiti - tyto naše tvůrce . a vzdělané theology k pz:áci, 
která měla býti duševnfm základem· pro káždého příslušníka dr-:
kve a zároveň každému podnětem k přemýšlení,zkoumání,na
~e~í, uspokojení a' snaze' pronikat do hloubky,' života· a ,božího 
dem.. , . . . ' , ..... 

, Kvádry, snesené v obou katechismech - učeních :- jak'br ... ' . 
Farského, tak br.Spisara, ,které vytěženy byly ze ,skály věků~, , . 
učení a. osobnosti Ježíše Krista, stávají· se látkou'. -materiálem, 
zIiíž buduje seduchovní,diIm naší církve, našeho sboru Páně:':; 
, . Těmito spisy ujasňuje a upevňuje se smysl naší církve, ; šíří 
její význam, úcta u ostatních a I>0kornésebevědomínašich pří-

\s!ušníků. Cítíme, že duch Boží dává nám sny, podněcuje k tvůrčí 
práci a vede pokaždé stránce náš duchovnU hmotný život, ,.' 

.' ;Čláriek tento není vědeckým rozborem ani kritikou,práce Spi-" 
sarovy, je jen úvahou, vzniklou ze. čtení spisu Spisarova, 'je .mro- . , , 

'. veň . obdivem. Spisarovy -tvůrčí činnosti v poměrech. velmi svízel- . 
. ných(jen mimochodem řečeno, ' autor byl operován na jedno 
oko a.'očekáváoperaci na druhém oku); je zároveň díkem Ústřed-, 
ní ~adě, že ,umožnila vydáJ:lítohoto ,spisu; je spolu p~o8boUJ aby 

" <',' 'c ._,\ ._ I " i 

',263 

, i 



",\.' 

j 
l" 

I 
II 
li 
f', 

i,diuháčást~- vlastníVě~ouká- autorem připrave~á, byla co 
nejdříve vydána~: a : zároveň vyzváním ke, všemduchovním:a uči.; 
telům nábo~eÍlství, jiinž předevšíní tato' kniha je 'určená; aby ji 

" pozorně čtU a výtěžků její'práce si' osvojili. . 
. Tímto spisem Spisarovým naše církev dostala dar~ ale j úkoZ . 

probírat zásady naší církve; jež jsou jejím životem a posláním .. ' 
~, / " 

" I .'. '.': 

Pova,ha,synoptickýcblegend. 

. Jindřich Mánek. 

I 

ďl 

I 
I 
i 

. . Mezi typy evangehlích -historií. zaujímají zvláštní m~to le':'. " • 
. gendy .. Pod' tímto 'slovem;'rozwhěl-:středověký" křesťanský"svět ·,·-:-··.·-ďď-· 
'četbu o životě či smrti některého ze svatých. Literárně zpraco
vaná. vypravování se čtla ve dny jednotlivých světců. Pozdějise 
význam tohoto slova rozšířil' na každou zbožnou historii ozoož':' . 
ných .. osob~ch:Novozákonní' kritika poslední <loby zařazuje do .: 
této skupiny řadu vypravování, jejichž obsah má ráz neskuteč
nosti; Původní'událost nebo původní slovo jsou tu prokresleny' 
k vznešenějšímu vzhledu ak lesklejší tvářnosti. Jako vodítko.' 
pro'orientacipři klasifikaci evangelních zpráv slouží také pasivi-
ta nebóáktivita Ježíšovy osobnosti. Legendární oblast není tak 
blízka místům, která ukazújí .na Ježíšovo zbožné·a ctnostné 'jed": 
nání. Vystupuje spíše všude tam, kde nositel radostného poselství. 
a jemu blízcí jsou trpným objektem mimořádné Boží péče a tak 
vyzdviženi z. pravidelnosti osudů, . které stíhají ostatní lidi. Toho 
druhu je u synoptiků vypravování o narození Jana Křtitele, 
~ oznámení a.narozeníJežíŠově, o pastýřích a mudrcích, o, dva:'; 
náctiletém .JeŽíŠi v chrámě,'o křtu v Jordáně, o pokušení napou-" 
šti, ~ o . proměnění' na hoře, o Zacheovi, . o vjezdu·' doj erusalema, , ' 
o prázdném lÚ'obě, o učednících na cestě do ·Emaus. ' 

Exegese připrl1chodu tě~iťo'místy némá: snadnou. úlohu. Je 
ovšem závislá- na kritice tě~htotyPůevangelÍlí historie.Prokri~ 
tiku zde vyrůstá .řada otázek. Poněvadž se dochází k závěrům, 
že nmohéz legenďmóhou mítihistodcké já,dro, je tu v prvé řadě 
otázka, 'je-limoŽllo' k němu proniknouti. Ne-li, mají pro nás tato' 
vypravování nějakou cenu? A. co s. nimi? . , 

Vyjděme. zatím 'z předpokladu, 'že původní" historické jádro 
u legend skutečně existuje, abychom si mohU položit otázku, je-li 
možno k němu proniknout nánosem přibásnění. 'Posloužit nám . 
mohou dobře ta vypravování, u nichž známe. základ i,konečnou 
stavbu. Tak v knize Genesis máme' stručnou zmínku'o Josefově 
sňa.tku 'sdcerou Putifera, která. se. jmenovala. Asenať.' '. , 

. A d~l'Fárao jméno Joséfovi S"arenat, p~each,á" dal mu Asenat, 
. dceru Putifera,' knížete' On, Za manželku. I. vyšel' Josef na.·· zemi. Egypt_ 
ákou (Gen ... 41, 45 7 překlad Kralických).' \ 
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Pozdějšímu židovstvu, nemohlo· být příjemné, že· si Josef vzal, 
, za nianželku dceru pohanského. národa. Midraš z ní udělal alespoň' 
, svěřenku! která byla původem židovka a křesťanská legenda, kte-
rá staví na judaistickém základě, vypravuje toto*)':,' .... 

I ,< " 

Aseneth, krásná dcera kněze Potifera v Heliopolis, žila v domě' své. 
ho otce v přísné' panenské uzávřenosti.Když tam Josef na rozkaz fa· 

· raonfiv přišel, přál si Potifera zasnoubiti svou dceru s. mocným mini~ 
strem.faraonovým. Tato nechtěla nic slyšeti "0 . žádném muži a zdráhala 
se. Ale když spatřila Josefa, 'byla jeho. vzhledem unesena. Nyní však se 
zdráhá zase. Josef; boji se jí přiblížiti, neboť je ctitelkou model. Přesto . 
však prosí o jej!' obrácení. To má' za' následek,že Aseneth, když Josef 
odejde, ponoří se' ve smutek, zavrhne modly a prosí Boha, aby jí od: 

..... pustil. Zjeví se jí anděl a oznámí jí, ,že nalezla milost.u Boha a že bude. 
Josefovou ženou., Zároveň jí dá nebeský pokrm, kte'rýji učiní nesmr· 

.telnou. Pak je svatba Josefa s Aseneth, kterou uspořádá sám farao .. 
··..: .. ·-··..:.;Když·, pozdějbpřijde Jakub do-Egypta" a "Josef-s "Aseneth-'· jej llavštiví;'" ,.~ .. -'--_ ... 

, ·uvidí· Aseneth syn faraomlv a zmocní se ,ho touha po ní .. Snaží se získati 
Josefovy bratry Simeona a Levi, aby vystoupili proti Josefovi a . zabili 
jej. Tito jeho návrh odmítnou; 'ale čtyři jiní bratři'Josefovi, Dan, Na~ 
phtali. Gad a Ašer . se nechají získat. Dojde k boji mezi oběma stran!1mi. 
Syn' faraonfiv je při pokusu' unésti Aseneth těžce zraněn vrženým ka. 
menem Benjaminovým a zemře;,' také farao zemře a Josef se stane 
vládcem na jeho místě. ' . 

Tadynáz6rně vfdíme, jak jednoduchá ~práva knihy'Geneais 
je' přeplněna neskutečnými detaily' a dramaticky. prokreslena " do , 
·vznešené lyářnosti: Kstaré·látce je přimíseria látka nová. a do-

. hromady tvoří slouč~ninu, V. níž je. těžko pro toho, kdo nezná 
původn!hoslova,poznati to, co je pravé aco bylo přidáno. A je., 
ště jedna ,stránka legend. nám tu vynikne: Motiv.panenského.ži
vota u Aseneth není vlastní tvůrci (či lépe tvůrcům, vzhlédem 

· k tomu, že to nejsou jednotlivci jako spíše celé lidové kruhy, kte-
· rým je důvodněji přisouditi autorství). Opakuje' se y různých. 
· variacích v mnoha židovských i hellenistických líčeních. Cize· 

'.. nezní ani Benjaminůvvýkupný . zásah kamenem. Davidova potyč
.' kas Goliášem má zde reprisu v jiném dějstvLTaké rozdvojení 

.' Jósefových bratří známe z knihy Genesis (Ruben).Tak jsou tu' 
, . spojeny prvky různých dějů, které se jinde a za jiných okolností 

odehrály.' ve známých kapitolách dějin. I .přítomnost· sem .však 
přináší svůj díl. Řeč o nebeském pokrmu, se nese jako ohlas tu': 

.. ' žeb, které v. době blízké křesťanskému letopočtu vanuly z vý- .. 
. chodních zemí.' , 
'. . Jsme bohatší o zkušenost,že velké události ze života slav': 

ných osob bývají přenášeny v,le9'endách na druhé, přimíseny do 
jiných dějů, vybaveny i mnohým,'co hýbe přítomností; a v tomto 
spojení jdou mezi lidem.9riginalita r,ozhodně nepatří k znakům,', ' \ 
legendární tvorby. . ":" .... , ,;" ' 

Prórocké pseudoepigrafyďnám poskytují celou řadu příkladů; , 
na 'nichž 'můžeme dobře pozorovat akt přibásnění. Původní .řeči . " , -,' - ,-

*) .E.Schtirer: Geschichte des jUdischen Volkes bil Zeitalter Jesu,' 
Christl. TII. sv; Str. 399-400. ' " 
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božích lidí jsOll obohacOvány' novou látkoú, .vybavovánY podrob
nými' údaji: Kniha ,Jubilejí je pěkným dokladerq. přepracování 
textu, Utrpení lsaiášOvo poskytujepříkladyolně,zbásněné legen~ 
dy •. Osoba je vyňata z kontextu a. v· nov;ém . díle zahrnuta glo.;. 
rioloú. V Závěti dvanácti, patriarchu je' historie praotcu pestře. 
.vybarvena legendárními elementy. Autoři se v těchto dílech brzy 
vážoú na biblické. vzory, brzy zase na řeckou předlohu; Mezi. tě-· 
miťó krajními hledisky je spoustarÍlZností zjevů. .,.,' 
, Na,nov~zákoÍlní. pudě:rialezneme, 'pěkný' příklad. legendární 

stavby na obrácení. Pavlově. Vlastní svědectví je základ, líč~ní 
,druhých je nástavba. Rozdíl dobře.vyniknepři sro~ání: ': 
Vlastni ,svědectvi:' Sk; ap: 9, H. Sk. 'ap, '23,,6-11,' Sk,i8.p, 26, .12-18. 

. " . . ' Když j . . . Když jsem . mezi 

. ' .' Když se cestou' sem se ~ , jiným' šel' také' do ' 
J, Kor, , 9, 2. , ,", . . .' stou bližll' k 'Do. ~'k ' " " "bližil k, Dama.ěku, .' ~ Dam .... u . S. plnou 

,Nejsem já, ď svo~ 'j d "j ozá .' mašku,. najednou moci a se, schvále
, ' '. ", na e nOll,Je " -'kolem poledne za-' nimvelekněži, v 
bodný? Nejs~ a- řllo světlo. i nebe:' , " pOledne na 'cestě; 

štol? Neviděl' ". ., ,zářilo světloz. ne- . králi, jsem spatřil 
,PO .' • ' ,J padl, na zema'be'kolem,mne, já .. světlo s nebe, kte- . 
jsem Jež1!!e,' na!!e· ,uslyěel hlas,.který jsem padl nazěm 'rt nad jas slunečni 
'., , , , . ". ozářilo mne' i ty,.' 

ho Pána. k. němu mluvil. a uslyšel hlas, jenž " kdož se mnou 'ce-
;,Saule, Saule, proč ml pravll:, .. Sau'le,' stovall,'· Vliilchnl 

'I K 15 8 mě ' pro~ásledu: Saule, proč ,mě jsme pad'li na zem, 
, .' or. • • ' ješ?" Od' ěděl' pronáSleduješ?" a, já jsem slyšel 
" ',' ',' pov., " ". hlas, který ke mně,. 
: Pak se 'zjevll Ja- .. Kdo 'jsi, Pane?'" Odpověděl, jsem:' mluvil hebrejsky: 

kubovi potom všem On řekl' J" jsem ... Kdo jsi, Pane?" , .. Saule, Saule, proč 
, . . ... .. Ř • ď mne pronásledujeě? 

'apoětoltLm 8 napo·, Ježiš, . kteréhOl ty JeŽk
j
: miN' .. Já'jjSkemý. Zle. se tl· vYPlatl 

. ' . . . . e" azore s 'vYhazovati proti 
sledy ze věech ja· pronásleduješ. Ale' kterého ty proná.-, bodctlm!" Zeptal' 
koby nedonoěené- vstaň, jdi do mě· sleduješ." Moji jsem ?~: .. Kdo jsi 
mu d1tětimezi a-: sta, ':' bude tl řa- prtlvodcové viděli ~~:ľ:' tkemOd~~, , 
poětoly zjevil se. i ,čeno, co mM čl· sice světlo, ,lIle. ne·, žUl. jehož pronác ' 

mně. ' 
, ,'niti." slyšeli hlas,' jenž sleduješ. Aie, vstaň, ! 

. . ' " postav se na. no-,. 
Muži" kteři B nim ke, mně mluvU. Od· ,hY; zjevil jsem se 

cestovali' stáli oně- pověděl jsem: i,CO tl proto, abych .tě 
Gal. 1, 16. ." mám činiti, Pane?". ,předem ,připravil 
I' ,..' měU, .slyšell' sice Pán"ml řekl:' ,za služebnika a, ZlL 

Ale Bohu, Jen!t hlas . ale nikoho .', . svědka toho, co, jlll, 
.' ,. "Vstaň, jdi do Da·. na mně. viděl, a" 

mě. určil' . j~!t před. neviděli. ,Saul: PO-, malíku, . a tam • tl' 'proč.' se 'tl' ještě 
. , vtl zěmě' 'I 'ď • dám spatřiti; vY-

naro~enim a, povo·· s a se, ': a e bude pověděno o. trhávám tě~· z ,Udu 
. ,lal Svou ml'losti, 'sé . ačkoli jeho .OČ~ by·, všem, co. je ti ' na-. i pohantl,k' nimž 

"zlibll' , j Itl ".' ly otevřeny, ne, vl· tlzeno učlnltl.'~' Po- ,. tě. posnám , otev!· 
o z ev ve ',', ," ' rat jim očl, aby, se 

" . ,děl nic., Vzali jej něvadž jsem pozbYl. ,obrátili ode tmy ke 
, .' mně svého, Syna, tedy, za . ruku a za- zraku' od záře' toho "světlu" od moc.! sa- .~ 

abych ,evangelium vedli' do Damašku. 'světla, vešel .jsem, tanovY. k ,.Bohu; .. 
, , '" d' D ašk aby se jim dostalo . , o. něm hlásal mezi Třl. dni : neviděl,. o am '. u, ,ve- odpuštěni hřichO;' 
'" .",' ,den za ruku - od a dědičného; padnu' 

, pohany. ' .nejedl ani. nepil, , ,. těch, kteři' byli Be. mezi těmi,. . kte'ř!: ' 
. IrlDOU.' jsou posvěceni vi. 

r9U-V~ ,mne." ~'.\' 

, ". ZaliteJ:'árním přebásněním, jak nám je podávajíruznéverse 
,Skutku apoštolských,. stojí nepochybný' fakt Pavlova obrácení. I, 

. \Vnitřní. zážitekje legendárně materialisován ve' všech zprávách, 
kdese'píše oPavlovi (net3.m,·kde píše Pavel o sobě). Ve. formě 
'legendy žije tu událost,která: se odehrála v. Pavlově, nitru. ,Pů-
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, '.', vodnídě,istVí jako ~éně působivé ustoupilo v prVokřesťanských' 
, obcích, po Pavlově smrti,' legendární dramatisacL Při zřejmé od,;. 

r ' lišnosti zpráv není třeba zevrubnějšího komentáře. 
, V, novější době můžeme" sledovati růst prostého zbožného žl-:-, 

, ·vota do' legendární výše na 'německém ' světci Konradu vo!n Parz.., 
ham, který'žil,v minulém století.·) ,Jeho historie a jehojméno se' 
zachovaly' jenom dík legendě. Na jeho životě á jednání nebyló 
nic zvláštního. 'Zil jednoduchým životem zbožného člena klášter';', , 
'ního'lrollegia. ,Teprve ,když zemřel, rostly kolem jeho osoby,pro- , 

,\~ sté 'skutky do nevšedních výšin. ,',"""," " 
. 'Zpříkladů, které jsem uvedl, je:zřejmo, že legendární vypra
vování nebývá bez podkladu'a že se za jeho pestrým hávem" 

, skrývá více či' méně vznešená událost. Každá legenda má tedy 
v: sobě něco specificky jedinečného, co byť velikosti hořčičného. 

, zrna, dává i ze své nepatrnosti vyrůsti něčemu, co upoutá a 
,', vzbudí pozornost. V tomto pestrém, ,širokém, óchranném hávil 

" legendy zůstává skryto símě" které ,by jinak bylo- zašlapáno 
, ~vrdými kroky času. Lidová mluva' i pero se kochá obyčejně jen 

'. tím"co je mimořádně oproštěno od malosti ayšednostL Tak mno-
héudálosti,kteiéprošly minulostíyšatě všedního dne; žijíještě 

"'dnes jen' proto, ,že je jejich přetlumočitelé oděli' do nedělního 
, roucha; Bez něho by'splynuly S šedí.zástupu~Odstup,času tu'má 
" přední úlohu. (Dějiny, psané leta po událostech, způsobily veliké 
, omylY~),·Ale.<i bez'jeho šíře může dojí~i ~ prOc~~i který zbarvuje .. 
,jednoduchý náčrt. A1exandrVeliký,přerostl už ,za svého života 
míru' dosahovanou lidmi. Již od soudobých' ~toriků 'jsou' jeho 
osobnost i činy; označovány za nadlidské.: " ' 
, "'OZIlaČíme-li nějaké' vypravovfut(jako iegendu, je to projev 
nedůvěry, kterou sluší více ,ctít než lehkověrnost; s níž mnozi 

,nekriticky přijímají každou, zprávu. Často svůj kladný ,postoj , 
,:zdůvodňujípodrobnostmi, jimiž 'zpráva oplývá" živostí děje a' 
, vážností úst, do nichž jsou slova, vložena. Vypravování o Za:' 
" cheovi, o slavném vjezdu do' Jerusalema, o prázdném hrobě, mají 

tyto znaky. Neplatí však právě při, kritice slovesného ÚIDění ,pa
radoxní zákon, že každé přepečlivě' vypravené, vyzlacené a b0-
hatě dramatisované líčení je málo spolehlivé? ' (Srovnejumravo-

" vacía záiračné historie.) Všude;\kdetomu,tak je, je opráVněné 
,tušit nějakou deformaci, ať epickou, která dokresluje příběh čet
" nými 'detaily, lyrickou, která povyšuje city, ře~nickou, ,ktera' si 
libuje v pathosu a nezvyklé formě nebo dramatickou", která svá;. 

'dí dohromady události dobově ani místně nesouviSející. Znaky 
těchto deformací nalezneme také na legendách u synoptiků: ' , 
" V'legendě o'Aseneth a Josefovli,pokud myslíme naodstra- " 
nění deformačních přírůstků,' je náš úkol velmi 'snadný.' Známe , 

, " ,základ"i koriečné znění. Rozdílobou nám poví vše. U synopti-
~,<. , 

,*)Uvádí Dibelius: Die Botscha.ftv:-J. Chr. 
< ( ... ' 
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.ckých legend"jsme ,naproti tomu postaveni před ,početní úlohu, , 
o jejímž řešeníněkteří.zapóchybovali. Ne všichni. ' '. ,j:" .. 

. "·Mezi vědou a náboženstvím je positivní vztah. Náboženství 
nemůže nechat bez povšimnutí. výsledky. vědeckého badání.· Proto 
ani novozákonní věda. nemá ve sVé kritické funkci přezírat zá
'kóny světového dění. Ale právě u legend jako typů evangelních 
historií vzali mnozí .celou věc za nesprávný konec. Chopili.se roz
umového měřítka a vedli druhem těchto vyprav:ování rovnou> 
č~ru, která k jejich uspokojení rozdělila legendy ve, dví..Co ne-

. bylo.možno přijati rozumem, to bylo odhozeno; Nehledě ktoinu; 
že tu byl složen holdprvokřesťanské době, když jí byla přisou
zena znalost přírodních' zákonů" bylo také rozhodnuto, aby při- ,., 
mísenéprvky měly za obsahjen~ásahy z nadzemskýchsfér. By
la, stanovena norma': Pravdivé jeto, co zůstává V mezích roz-

, umu. Toutó.·operácí . měly 'být .zachráněriy . evangelní foriny.legen-, 
dárnípovahypro pOdStatu radostné zv~ti. ,Zatím byla I'()zbíjena 
slupka i jádro a celý plod znehodnocen. . .. ,' I,'. ,,' , 

" Novozákonní kritika nenachází svůj předIDětv' tom stavu, 
vja:kém svůj objekt shledává mi,př. geologie. Ve' slovesné tvorbě 

! . se přistupující vrstvy neukládají vertikálně, se známkou. stáří 
barvy, tíže a složerií.Rozpadají se vatómy, ty se. rozbíhají, 
potkávají s 'původními a méně původními; vyměňují ·si: místa 
a nám se představí jen' konglomerát jako celek, na němž' selhává 
analysa, riení-li tu a tam dotčen stopou času. Jakýkoliv řez le
gendou nevede k uspokojivému řešení stejně jako k němu nevede 
faIiatismu.s obhájéů celku.. ,. ." . , "..., 

Legendy u . synoptiků . nejSou historií,. i když za jejich slo-: 
vem a pod jejich slovem je leckde slyšet její .kroky. JsoU: svědec- , 
tvíID., které se neopírá o poznání smyslů, ale roste z víry. Proto . 
cesta za rekonstrukcí historického jádra ri.ev~de'~cíIi.(Úspěch; 
kterého dosáhneme při betlémské legendě, je. zdánlivý. Micheášo~ 
'vo slovo je hořčičným zrnkem.) " ./,... ". . " , 
; , . Za daného stavu .věcí by měl. antagonismus ... ·velikou naději" 
stanouti jako druhý: extrém . naproti ,apollogetisrilU .. Pří~omný: 
i budoucí nedostatek zbraní, který svazuje ruce novozákonní kri.;. . 

• tice, . nemá však. nijruk 'prava, aby ~avrhoval zaVržení.. Přiznání / 
se ·k. bezmocnosti' není také .. slabo~tí novozákonní vědy.·...:.;.;. . naopak . 
děje se pro pravdu a proto ad maiorem gloriam Dei.. .' 

• Legendy,o Ježíšovi a jeho lidech tvořila nezměrná laska, kte-: 
rá. chtěla uspíšiti vstup Jeho poselství na půdu' celého tehdy 
známého . světa; Upnuly se' na méně známých faktech evangelní ' 
tradice. Víra a láska tkala ňit dál. Ježíš jako tlumočník Boží 
zvěsti bylláskóu Nejvyššího vyňaťz pravidelnosti osudu, která 
potkává ostatní lidi. Bůh ho navštívil, péčí, vyznamenal výjimeč
nou láskou a nevzdálil Svého' oka ;t, Své žehnající ruky od jeho 

, kroků. Pro toho, kdo, má uvěřit, jé to důkaz n~d všechny ostatní. 
Autorita svatého je opřena o ,autorit,u Nejsvětějšího. Jenom pro ' 
toho, kdo by přezírwl tento pramen; prýštící z plnosti srdce a du-' 

... -': , ~ < I 
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še jehp ctitelů, jeviIa by se slovesná tvorba t.Oh~to ~uhu 've 
svůcfu~ nebezpečnosti: Buď jako legitilÍlace pro Jeho zvěšt nebo 
zavrženíhodná část evangelního podání. Ani jedno ani 'drUhé.' 

, Jsou to plody;, které vyrostly a uzrály v ' žáru Víry.' Měly z velké 
části historické jádro. To 'však zůstává skrytO II neodhalí je ani 
'~čas.' " I , " ',' , • 

'Křesťanské ,učení ,o vykoupení. 
, .... , 

Zdeněk Trtík. 
, ' Předmluva. 

V dobách, kdy hodnoty, vytvořené lidmi, kolísají, hledá člo
věk jistotu, I která nemůže býti rozbořena, ,a oporu, která nemůže 

,býti odňata. Nade vše hledá útěchu v neštěstí a bídě. Jedlli se 
" ~ uchylují, k spiritistickým seancím,' jiní k tajůplným systémŮlll, . 

které slibují zasvěcení dohlúboké moudrosti východu. 1 psycho
analysa nalezla své stoupence, kteří v ní hledají vykoupení ztís- .' 
nivýchduševních komplexů 'a poruch. 'Rozvrácenost evrópského, 

" duchóV"ního řádu se projevuje v nedůvěře ke křesťanství; na němž 
, byl tento řád ,vybudován. Záliba 'v exotických náboženstvích, . ' 
:která jsou 'příjemná ,fantasii,' zatlačuje kritičnost, která byla 
vždy· znakem západní kultury; Lidé touží Zmocniti se snadilO a 
rychle' posledních záhad života~r smrti. ' Jedni vinou církví,' jiní 
vinou vlastní, neporozuměli, 'že pro naši kulturní oblast není 
spásy mimo křesťanství, které přináší člověku vykoupení ze 

, všech běd. Porozuměti' křesťanství jako, náboženství vykoupení, 
je životním, zájmem západního člověka. ,', Tato práce ,chce býti • 
skromným příspěvkem k. tomuto porozumění. 

, , Pojení vykoupení. ,," 
,Čiověk všech dob,zemí, plemen a národů je ve svém,lidství 

,stejný,' jako je stále stejný řád světa, v němž žije., Za relativními 
rozdíly, mezi lidmi, za pokrokem nebo úpadkem, stojí konstanta , 
,lidské přirozenostL Fysickéa mravní zlo patří k řádu světa 'a ži:' 
vota:; jako: touha unik1Íouti ,zlu náleží k podstatě lidStvÍ. Ale te-

. prve se snahou o, dosažení dobra tvoří tato negativní, touha: po
,.třebu·,vykoupéní. Pojem vykoupení ,může býti 'ozřejměn .jen po-, 
mocí materiálu z dějin náboženství odpovědí na otá:?lky: 1. Z čeho 
je člověk vykupován~,2.,Kdojejvykupuje.3.Jak je ,vykupován. 

" 1. Zlo, z něhož má' býti člověk vykoupen; má V; dějinách ná~' 
boženství, rozličnou povahu. 'Bezmocnost vůči nevypočitatelnosti, 

, a následkům škodlivých zjevů, bída, hlad a nemoc budí v člověku ,ď 
,:touhu po vykoupenístéjně, jako cizí nadvláda a útlak. Přírodní 
a 'sociální zlo 'je omezeno hranicemi času a prostoru. Neníjím 

:zasaženo lidské bytí ve ,své celistvosti a ligská přirozenost jím, ' 
není ohrožena ve svém centru. Proto' i vykoupení, z tohoto zla je: 

. , ,,1 • " 

I I, 

" 
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partiální' a; lekální" 'OmeZené' časem a presterem.', S~ciálnt zle jé 
uvědomováne' ke~ektivně á prote i očekávané vykeupenítýká, se .. 

,kelektiva, které bývá ,někdy representeváno vládcem ,jako, ob
jektem vykeupení zavšechny. (Er-še-mavBabylenii,náboženství 

, v Číně, Indii, Persii a. j:) ,V babylenských er-ša-ku-mal písních je 
'Objektem' vykeupení 'jedinec, který si uvědomuje' seciální zlo 
jake osobní utrpení. 'Zároveň, však' svědčíbabylenskédoklady , 

, 'O vědomí, že člevěk vůbec petřebuje vykeupení z utrpenL I zbož
nest'žalniů svědčÍ-o touze pevykoupenLtrpícíhe člevěka (Ps 6, 
42;69,71,77,86 aj.). ' .,,' " 

Přírední katastrefa; :hlad, nemec a poreba, jsou zla 'Omezená 
a nahodilá. Nutné a lidské bytí u kořene zasahující. zle je smrt 
V' Indii preniká poZnaní smrti jako zle teprve v brahmaiůsmu" jak 
svědčí Upanišady. I Buddhovi jde nejprve 'o vykeupení ze smrti . .' 
Teuhapo vYsvebezení Ze smrti ap6polp"ačování" vblaženémži- , 
votěpo smrtižijevčínskémbuddhisrilu ve, škole "čisté zeměu; 
Již pehanSké' mysterie měly: zaručovati úČaStníkům'.nesmrtel-

, 'nost~ Pro mysterijní nábeženství znamená smrt a nebytí největ-, 
ší zlo., Etické nábožénství Starého' zá;ken81 považuje. smrt ia' zle 
jen potud, pokud jé trestem, za hříchl ), nebó pekudje to smrt 
předčasná.2 ) Názor, že smrt přišla na svět teprve skrze hřích, ' 
přechází i do křesťanství. " ". 

, 'Nejen skutečné, ale i fiktivní zlo má moc Zkrušiti člevěka tak;, " ' 
,že zatouží pe vykoupení. V Babylonii vládla víra y, moc hvězd, " 
které určují život člevěka neúchylným fatem. Podle R. Reitzen

'steinanejsbirší gnostický systém O?oimandÍ'Ův)3) je odpovědí 
, na tutotorihu pe vykoupení z moCi hvězd,kterábyla uznávána 
působením vlivů babylonských 'i v řecké oblasti, kde vzala na se';' 

"be, formu' heimarmené. Bezútěšnost"a sebevražednOst .ke konci, 
, zmírající antiky je plodem této nebezpečné fikce. Stejné 'zlo se 

'Objevuje před Buddhou v Indii vpedebě karmanu ave víře ve' 
věčný koloběh duší (metempsychosa). Vzniká tu touha po vysvo::" , 
bození z bludnéhe kruhu stěhující se duše. Jinak jde v Indii' 'O vy-', 
koupení z individuálního bytí a 'O návrat k brahmanuIleb~' átina;; , 
nu. Individuální bytí je zlem a klamem, ,Od něhož s~ m.á člověk 
oprostit. (Dlusionismus Upanišad, ,systém'Vedanta, .buddhistické 
učenímahayana:) '. V ~ropě 'Odpovídá ~omut~:pejetí ,vykoupení 
pantheismus a mystika; " ,,', " ,,',' "," "'" """'" 

, Vdoběhéllenistic~é dává se do sl~eb potřeby vykoupenU fi
lesofie,l,tterá vidí zle vhmotě,.proto~é hmota nenípodlení pravá,' 
skutečnest. Duše' má 'býti vysvobozena ze, zajetí,těla'a, vrácena 
kpravé skutečnesti (novOplatenismus).Próblém zla a vykoupení 
,jetu problémem meta:fy~ickým. 'Pretiva ~lo-duše, jak se jeví ve ' 

, .,' " , . . .' 

, '1) A 2,'2;4;10; 5,5;9, 4. 10. HÓš. 5, 14. s; S.; 9, ;lOis.; 14, 3:5; 
13, 14.Jbe 33;'16. 's. s:;P~ 73,,18~20. Jrj 5, 14; 22,.14. . , 
. '2) Ps 55,16. 24;102, 25. Jj 38,,10. I 15, 32; 22, 10. .' 

.3) R .. ReitzenBtein; Poimandres,'1904. . ,. :-
, " ,~, I 
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filoSofii novoplat~nské" objevuje. se '. již v orfismu, u Heraklita~"" 
'Empedokla,Anaxagora, v platonismu, u Filona a potom v gno-::, 
'sticismu; ll" p'avla, Augustina, Tertu11iana, ,Origena, Pascala, 
Schopenhauera, Hartmanna, TolstéhO; a j. ' ď , ,', 
, : ,'. Konečně v některých filosofických systémech jde o vykoupení 
i t.zv. intrapsychického dualismu.' Tu' již nestojí proti. sobě, tělo, 
a duše, nýbrž duch je sám V sobě rozpolcen. V ,buddhismu jde 
o vůli potlačiti "cítění, ,čhtěnÍ. a poznání, protože všechny tyto 
psychické fúnkce jsou zdrojem zla, to jest utrpení. VďSchopen-
'hauerově filosofii stojí vůle v boji proti poznání. Vykoupením 'je 
, zbavení se, tohoto vnitřního napětí. .. ' " " 
" Zlo, zněhožníábýti člověk vykoupen, bývá personifikováno 
,rozličnými postavami. v mythu v ,boji vykupitele s Thiamatem, 

, ' ,ďáblem. Vmazdaismu je zlo personifikováno bohem Ahrima- . 
';.nem, který věčně,zápásí s,bohem dobra. Jinak se zlo objevuje 

v 'podobě' padlého anděla, šejtana,' satana, belzebuba,. beliala, , 
ibise v Koranu, maryv buddhismu, knížete světa apod. I perso~ 

, nifikací zla v ženě se setká váme u Tertu11iana" Augustina, Scho-
penhauera,' Stri:ndberga aj.; , . ., , ',,' ' ..', ' " 

,2. Subjektem vykoupení bývá 'buď člověk sám nebo Bůh. 
,Mluvíme o vykoúpení autosoterickém,' které s Bohem nepočítá, 

. a heterosoterickém,v němž je Bůh hlavním činitelem. Toto sche~ 
, ,ma. ,však néstačí k vystižení historicky daných učení o vykoupení, 

,_ v. nichž jsoU: obsaženy prvky autosoterické i heterosoťerické. Ná;. 
Oóženství' bývají převážně heterosoterická,spóléhají na osobního 
Boha. Některé systémy indické a evropské filosofické s osóbním 

. Bohemnepóčítají; jsou převážně autosoterické. ' 
, i Bůh' pak vykupuje' člověka přímo nebo, skrze prostředníka. 
'V pohanských mysteriích vysvobozuje i moci osudu a smrti umí
rající ,a opět vstávajíCí, bůh jara. Současně v Egyptě, lránu a 
Malé Asii ,šíří se představa o možnosti vykoupení, účastí na jed:' 
hání a osudu ,boha. Na konci antiky 'pod vlivy řeckého myšlení, 
.pabyloriského mythu, semitských představ a starořímských ,ná- , 
zorů vzniká, představa spasitele světa, která, je připínána na hi-', 
storické osobnosti římských vládců' nebo jiných významných' 
osobnOstí :(Apolloniosz Tyany"Alexándr zAbon6t~ichos,Mani). 
, , Političtí. sótéres, vládcové a učitelé, jsou vykupiteli ve smYslu 
spíše nenáboženském. Vlastním vykupitelem je perský Saošyant 

, a~huddhistický Maineya, kdežto ,Kalkin jepouze'přédstavitelem 
nového věku. Islamský Mahdi, mající přijíti, není'již téměř Vůbéc 

'. očekáván,. stejně jakov' křesťanství Ježíš~Zhistorických osob~, 
'. nostívykupitelských slušíještěvzpomenouti Zarathuštry a' Mo;. , 

pámeda; jenž se stal prostředníkem mézi. Bohem a lidmi podvli-
" vem křesťanství. Legenda připíná k těmto historickým postavám 
vykupitelů _ stereotypní rysy početí a" zrození za neobvyklých 

'okolností, historii dětství, povolání a smrti. Nejen V křesťanství, 
·álei.v buddhismu (Hinayana) a v hinduismu (Bhagavat) bývá 
'. vykupitel' chápán jako bohočlověk a uvažuje se o poměru' obou . 
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jeho,přirozeností: Buddha a KrišnaVasudeva jsou zbožštěni 
stejně jako Ježíš Kristus. 'Nechybějí ani ženské postavyvyku
pitele, , analogické křesťánské Marii, jakukazujeSri nebo SakU 
v buddhistickém. učení Vaisnavas, slitovnice Kvanyinv čínském' 

- buddhismu a předoasijské požstvo' mateřské. . 
3. Vykoupení, v mythu' se . děje 'mimo' čas a' nad časem. Bož

stvo ,a jeho osudy mají vykupitelský. význam pro ty, ,kdo jsou
. jich účastni. Tato účast' se uskutečňuje v, mysteriích, které sli
bují vykoupení z' rituální .nečistoty těla i duše a ze smrti. Zejmé-, 
na mythus a kult fysického božstva Attise jsou typickým pří- . 

· ' ,kladem. Vztah' objektu a subjektu: vykoupení je zprostředkován 
· symbole~)mysterijních úkoml.' Jde o manželské spojení nebo 

o umírání; zmrtvýchvstání čizn:ovuzrození:s božstvem. Přivlast- " 
. nění vykoupení je prožíváno v'úkonumysterií, které mají k ,to-
muto účelu celý dramatický kult.4

) Význam'askese, objevující 
.se,v mysteriích, nenízcelajasný. V orfismu má vésti k vysvobo~ 
.. zení duše z hrobu těla. Důležitou složkou mysterií je posvátné 
· jídlo a rozmanité. tajemné zkušenosti. ' , .' , 

Poznáním se uskutečňúje vykoupení v brahnianismua,v Z~n-' 
buddhismu. V japonském šintoistickém TénrikyoIn:ai k.tomu 

· přistupuje zpěv, a tanec, jímž se dosahuje sjednocení s nebeským 
rozumem podobně jako v islamské mystice a v, sufismu, . v' němž 
jde zároveň o naplnění zákona. Sufi nebo derviš dosahuje po
sledního cíle sjednocení s Allahem vedle poznání i ,v ekstasi, do ',.' 
níž se přivádí rozličnými prostředky. To připomíná novoplaton
skou ekstaSi Plotinových Ennead, od nichž vede cesta až ke kfes~ 
ťanské mystice. , , .' , 

Vlastním' úsilím. snaží se člověk uskutečniti, své vykoupení 
v systémech autosoterických: Tam, kde je vykoupení heterosote:' 
rické, ustupují skutky a úsilí a na jejich místo nastupuje víra; 
kterou si člověk p'řivlastňuje 'objektiVní skutečnost vykoupení. 
Mimo křesťanství je víra, zdůrazněna v indické Bhagavatě. Ja-./ 
ponská sekta "čisté země" a nová sekta "ráje" byly dokonce pro ' 

" zdůrazněhí důvěřivé víry', v , Boha považovány, za, plod ·lutherské 
, . misie nebo, nestorianismu, p(J.sobícílío Od. 7.-13. století v Čfuě. 

'Miníokřesťanská ,náboŽe~tví ··k ,Určení pojmu vykoupe~í· 
ovšem nestačí. Je třeba konfrontovati je s křesťanstvím, které: 
platí za náboženství vykoupení y prvé ,řadě; HlavÍlímznakem, 
jímž se s hlediska ,učení o vykoupení liší křesťanství od astat..: 
ních náboženství,je}v~domí, že člóvěk ,potřebuje Vykoupení, z hří-' 

( ~hú a viny. V ostatních náboženstvích jde většinou o vykoupení 
, z utrpení, smrti nebo, bytí. V křesťanství jde o vykoupení' ze sku- ' " 
tečností náboženskychamravních, v jiných náboženstvích vět..; " 
šinou o vykoupení 'ze ' skutečností. přírodních,' fysiologických a 
biologiékých: To' platí i o 'ušlechtilé' zbožnósti Sukavathi-b~dd- ' 

;. ",' 

4) Tak veleusinskSch mysteriích bylpředvádě~ únos a návrat pér-
sephony. . . 
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hismu, \ jehož Aniida. Buddha pro svou slitovnou lásku -ke všem ." 
, ,hříšníkům bývá srovnáván s Ježíšem. ,Ale bližší srovnání ukazu

je, jak Ježíšova osobnost převyšuje v každém ohledu všechny 
mythické i historické, vykupitele." ' , 

" "V mimokřesťanskýchnáboženstvích je člověk ,postaven ,do 
jedné řady š ostatními tvory a často i rostlinami a nerosty. Křes-, 
ťanstvfpomávánejen bídu člověka, ale i jeho vznešenost a nad
řazenost ostatnímu tvorstVu v'podobnosti Boha. V minlokřesťan';' 
ských náboženstvích se Uskutečňuje vykoupení vlastní silou indi-

I vidua. nebo, mnohými akty znovuzrození. V obojím případě je 
vykoupení fikce.' Teprve tváří v tvář' Ježíši' Kristupomává člo- . 
věk-ve víře svou pravou podobu i tvářnost svého hříchu a hloub
ku své viny, která jej vzdaluje od Boha. PoZIiává také hranice 

• svých sil a vidí reálně jedinou možnost vykoupení 'Od Boha skrze 
Ježíše Krista. Teprve v 'křesťanství jde v poměru Bóha a člo
věka, vykupitele a člověka, o styk osobností, o osobní, uvědomělé 
, a ,mravní, roZhodování. V křesťanství nalézá člověk' to, po, čem 
touží v jiných náboženstvích,' marně.' 
, '; ,V" historickém, křesťanStví. nenajdeme' ovšem Jedn'otného pó,,: 
jetí "výkoupení. ,Rozdíly východního" a :'západního, katolicismu 
v učení o.vykoupení; pokud se jím rozumí-objektivní akt, jsou 
větší ,Iiéž rozdílyzáPá.dního katolicismui:ť reforniace~: Vlastního 
Významusloya vykoupení") dá se'splným právem použíti jen , 
'0 vykoupení'podle církevních otců, .jimž šlo skutečně! o kupní, . 
,akt zpravidlarriezi Bohem a ,ďáblem, při němž výkupným bylll 
'Ježíšova' krev nebo ;duše. V theologické litératuře, křesťanské' 
není funkce ,slova' vykoupeÍú 'zcela. ustálena. Většinou se vykou-, ":' 
pením nazývá objektivní akt ,Ježíšovy smrti na kříži a přivlast-

, nění vykoupení se,.jmenuje' ospravedlněním, posvěcenímj"znow-
'zrozením. " " 
,', Tato p;áce chce ,ve,' svých "normativních· částech chápati~, vy~, 
koupení jako vysvobození z hříchu, ze smrti, z bídy a, strachu' 

, .bez ohledu na ka~orii kupního aktu, kteranatomto slově lpí.,' 
" . . , 

Ježíš' KristU8. 

, J~žíš' Kristus je p'očátek i konec· !křesťanstvÍ. Tento ~ZÍlam 
'má'pro křesť~nství proto, ,že je právě Kristús. K víře v Ježíše ." 

I .jako Mesiáše se nepřich~í ,historickým badáním,analysou, 'po
zorováním a srovnáváním. První křesťané, nesvědčili 'O Ježíši jako 

:' ,o Kristu' proto, že poznali vysokou hodnótu jeho učení. VírávJe.;. 
, žíše Krista se jich' zmochlla způsobem, který je racionalistickým, 
moralistickým a positivistickým myšlením' zakázán. Uvěřili pod . 
dojmem:celé jeho osobnosti,' života, utrpení, smrti i vzkříšení. 

, " 'Nic by nebylo zac;hováno z jeho evangelia, kdyby nebyla vznikla 
ď tato jejich víra, že on je Bohem poslaný Mesiáš, Kristus, Vyku-

" " i , " 6) SZo ,pdh,g'l. rtz. hé lytrósis. 
,:,,'1' 

18 RévuecCs,i-oč. XI., čfs:5., ff jen 1939. 273 
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pitel, Spasitel. Teprve evangeliUm tohoto;JežíšeKrista mÍí ,pro' , . 
člověka, hledajícího život věčný, 'bezpOdmínečnou závaznost. I Cím -
,výše_křesťanství staví Ježíše Krista, tím více podléhá jeho evan:'. 
\ geliu jako normě; Učinilo-li z něhobohočlověka, vystavilo se tím ' 
v nejvyšší míře soudu jeho evangelia, neboť s jeho božstvím i j&o , 

"ho, evangelilÚn nabývá ceny absolutnt Čím 'zřejmější tedy· bude 
pravda, že Ježíšovo evangelium nestačí ,křesťanské zbožnosti; 
tím' jasnější bude i poznání, 'že toto'evangelhim je autoritou nade 
vším křesťanstvím. Od Harnacka6

) až za orťhodoxii, která vy
Zvedá dogma o Ježíšovi nad jeho evangelium, je toto evangelium 

, oprávněno býti ď normou, ,křesťanského myšlení, ,Cítění, chtění 
", i života. " 

. (Pokrá.čo:vánL) 

Protireforma~e . ve městě Komenského~ 
/, 

(Dokončení. V 

,'Pan Karel Sak z Bohuňovic byl :též jako rebel zapsáD, 
3.J.e;. za zrádcovské služby, podával totiž úřadům zprávy 
o nepříteli, pokutě ušel.3

) ,Někteří nečekali na tyto konfiskace', 
a' raději' uprchli, ,jejich majetek pak zapečetěn na rozkaz kardi
nála Ditrichštejna a zinventován. Tak stalo se s majetkem něja
kého pana Pieria, který 'už' začátkem roku 1622 z Uherského 
Brodu nakvap utekl.4),'Do,městské,'rady dosazeni konvertité, po 

, primátoru Janu . Junkovi z Prusičan stal se primátorem Karel, 
" Kyčka,člověk pověsti nepěkné. Město zbaveno veškeré zbraně" 

kterou měšťané musili ,odevzdati az městské'zdi sundán střelný 
kus.5 ) " " ! 

Nejtěžší rána však stihla město, když 22. března roku 1625 
vydán byl' od kardinála Ditrichštejna' dekret, kterým všechno, 
obyYatelstvo vyzyáno; aby se do svatodušních svátků obrátiló 
na víru\' katolickou, nebo se ze země vystěhovalo. Evangelický 
farář brodský Samuel,Rachotius ,odešel ',ú~ ,·před "rokem '1624; 
odebral se' na Slovensko na panstvLKašpara TIezhazyho zJIlezha-:- . 
zu, do Trenčína, kde pobývalo té doby již dosti uprchlých kněžt6 ) 
Bratrský, správce, který vystřídal Pavla Dubinusa, kněz Jan Za;-

, , , 

6) Nicht der Sohn, sondern allein der Vater gehortin das Evange': 
Uum, wie es.Jesus,verkUndigt hat, hlnein. ,(Das Wesen des Christen~ 
thums, str. 91.) , " , ,I ,,' 

,:' 3) Kučera: . Paměti,str. '128, 129,'220,221; Pobělohorský konfis
kační protokol moravský, z roku 1623 (Confiscations -oderCridaePro
thocollumdes Margrafthumb MahrenvonďAnno MDCXXIII.) , Kroměi'it, 
1920, str. 12, 38, 39,63. ".' ' 

4) Městský 'archivuherskobrodský,listinnásbírka čiS.'526. 
5) Kučera:, Paměti, str., 223. ' ' 
6)' Hrejsa: Česká koIÍfesse, 582/10. 
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por; však té doby jeŠtě .v Uherském Brodě pobýval. ~ ním byl' 
" zde jeho pomocník Jan Aquin, který se zdé v červenci1624 ože

nil. . Téhož měsíce· oženil se i rektor evangelické školy .. brodské, . 
Martin Petrúš.7) Valná část nekatolického obyvatelstva· pak na· 
velkou' škodu mesta' z Uherského Brodu ' odešla: Jan Zapor.ode-

.- šel. rovněž na Slovensko a· usadil· se v Púchově ; zemřel. po r~ 
ce 1649.8

) BratrJ?-n Aquin však města neopustil a působil zde, 
asi tajně· dále., Do městavlo~enovojsko, které mělo zdejší ne- , 
katolíky donutiti k přestoupení; mnohým tvrd~íjným zbořeny 
od . vojska. domy.· Město odchodem nekatolíků· úplně zpustlo:' Pan' 
Maxmilián z Kaunic, který též pro víru musi10dejíti do Uh~ Ska
lice, odkud panství spravoval, osazoval opuštěné domy svými" 

· úředníky, služebníky a židy .. Jiné pozemky skoupil císařský ko
misař, . Jan starší Jakerdovský ze Sudic, který tehdy ustanoven ď 
byl do Uheq;kého Brodu. NěkteréJpozemky potáhl na sebe pan . 
Maxmilián z Kaunic, jako bratrská pole, zahrady, luka a vino-

.hrady,bratrský. dům se školou; špitálem a hřbitovem; bratr":' 
skou modlitebnu, která byla zavřena, ponechalměstu.9 ) " 

;' Ve městě stále přebývalo vojsko, .kte~é musilo město' vy-, 
držovati, čímž se hrozně zadlužilo, hlavně -u. pana Maxmiliána 

· z Kaunic, . který použil této příležitosti a připravil· město téměř o 
všechen majetek.. . . ' '. , 

, Od roku 16~m bylo tedy město katoÍické: Avšak o těchto ka~· 
· tolících máme největší pochyby. Valná část jejich, hlavně těch 

, obyvatelu, kteří ve městě zůstali, .byla jimi jen na oko. Okolo 
roku 1627 dostalo se jim faráře. Byl jím Pavel Kasilius, který se 
ujal "dolního" kostela. Ten však dlouho ·ve městě nevydržel. 
Fary nebylo, ta byla již dávno' prodána, farní kostel" sv. ·Jana 
Křtitele (dnes chrám M. Jana HusL církve čs.) byl bez potřeb-: 
.ného bohoslužebného náčiní a rouch, město' zbědované a plat 
tedy'malý, nebo žádný. Proto .kněz ten vystřídán hned za rok 
novým knězem Michaelem Staršiciem.10

) Tomu již koupila měst-

7)' Rkp. Nár: musea, Comeniana, 1 C·a 1, str. 185, 217. 
8) .Jireček: Rukověť k děj. liter. české; II.,· 209 (Br. Sapor Jan)." 
9) Kučera: Paměti, str. 222-224, 235,236. Maxmilián z Kaunic ze

mřel r. 1632 v Uh. Skalici, pochován byl v Uh. Brodě ... Na povoleni kar
dinála Ditrichštejna směl býti pochován podle svého přáni ve Sboru' brod7 ' 
'ském, ale s podminkou, že pohřeb odbude sev noci ,a' beze· vši okáza_ 

, losti a zjisti-li se, nebyly-li před Um konány' ve Sboru katolické' služby 
.. boži; Snopek: Akta kardinála Ditrichštejna z 1. 1619-1635,' čis.84, 

Č. M.M., roč. 39(1916), str. 187, 188,," " " 
10) Městský' archiv. uherskobrodský, Stižnost Polontiova ... - S. ma. 

, "jetkem chrámovým . zacházeno bylo, v Uh. Brodě' velmi nešetrně.' Tak 
r. 1630· čteme o jistém členu uh. brodského' cechu . literátského . (jehož po
vinnosti bylo pečovati o chrám,školu,"zpěvy kostelni atd.,), že." ... srdée 
ze zvonu dolniho' kostela k sobě přijmouc,. zoumyslně kováři je prodal, kápě 

, obecnl, kteréž při pohřbu mrtvých těl uživány byly, zmrhal a desk ko- ' 
stelnlch . a stolic· nemálo rozsekal,' k . dnu' svému užila potomně .. beze vši. 
opovědi z' řádu literátského vystouplc jinam na cizi grunty se odebral.". 
(Rkp; Nár: mus. v Praze, 1 C a I, Comeniana.) 
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ská rada stodolu s kouskem zélnic~ ado kostela sv/ .Jana Křtitele 
pořízeny městem 2, stříbrné pozlacené kali<;hy,jeden ornát aksa- '; " , 
mitový červený, jeden aksamitový černý, jeden'zlatohlavový ~ 
červený'atd. Ve městě znovu. zřízená škola a obsazena '. kato~ '. 
lickým: učitelemY) Roku 1630 vrátili se dominikáIrl do: svéhó 
kláštera. Nalezli, jej ve stavu yelmiuoohém, neboť po řadu let, 

'nebyl opravován a y době běhů 'válečných mnoho útrpěL Kardi- : 
nálzDitrichštejna svěřil jim správu brodské fary a ,některých , 

. far >v okolí. Učinil tak proto, aby' snáze mohli svůj éhráln opra-, ď ' 

viti, ,a aby víra katolická zapustila ve městě kořeny co nejpev~ 
něji..Prvnímfarářem stal se převor Abraham KalewskUn ~,e 
zde. měli členové, řádu ještě mnoho· práce,': svědčí' svědectví. Ka-
lewského, který píše, že po svéin příchodu nalezl ve městě. sotva' 
10 katolíků; Toto tvrzení jest ovšem poněkud přehnáno a převor 
pfavděpodóbněnově, obráceným nevěřil aza pravověrné kato-

.líky je nepokládal. ď:, :,,".' , ';' .... , """" " 

" ' Panství v této době za nedospělého Lva Viléma, z, Kaunic, 
" jemuž panství po 'snirti . Maxmiliána připadlo, spravovánóbylo 

kardinálem z Ditrichštejná. : Měšťané proto .. snažili "se· nyní vše
. možně ukázati před kardinálem,svoji příchylnóstk víře, kato:;, 

, lic!ré; Začínají se" objevovati dary na' kostel, .' na: nějž' opatřeny 
2 nové zvony, před městem stavěny kříže atd.13) Roku 1633 dána 
od měšťanů faráři Kalewskému krásná monstrance ze stříbra; 

. pozlacená a nádherně drahokamy .vyzdobená .. O. něco později' po
řízeno, jiné posvátné nádóbí stříbi-né a knihy bohoslužebné. Klá
šter akonvent,který~ veliké povětří 'poškodilo, byl, riáklad,em 
obce opraven.14), Kardinálovi však při tom nezůstalo tajno,.že. 
brodšti jsou, stále nakloněni heresi; a. že dokonce '. u sebe přecho
vávají kacířského kazatele, pravděpodobně Jana Aquina, kněze 
brat.rsk~~o~, Proto přikročeno' znovu k· upevnění. církve . ~;ttolické 
meZl,mesťany.15) •. ',' ,l .. , ,", ," , .... ' ;".~ 
. ". V roce 1634 postřéhujeme jakýsi spor mezi převorem, a mě;. , 
stem. K jeho urovnání přijel do Brodu sám provinciál řádu Petr ' ~ 
de Canadille. Převor byl odtud .vyzdvižen 'a za faráře a převora ' ' 
dosazen SigisDlUnd . MiaškowskL16) Proč: byl. první. převór od- ", . 
straněn; .. nedovedeme '. přesně zjistiti. Snad· uškodil si přílišnou ~ , 
lÍorlivostíatinlmepřátelil siiněšťany.Víme o něm, že pustil se 
ido 'židů brodských,; židi si ,.však stěžovali' a biskup' pohrozil· pře- , ' 
vorovi iostátnímmnichům"ž~jezbaví.všech far, ,nebude-li v té-
to věci zjednán pořádek.17) , ~. žáky, katolické školy rozbořil pře~' 
"". .' . ď ,".' '.' -', 'ď' I. . -;, 'ď:-- '. 

> ',''': 11) Městský archiv, ,uherskobrodský, Poznamenáni a extrakt Z knih 
pamětných. ' , . : , ' . 
", ;12) Městský,archiv uherskobrodský"Letocha, Památky, f. 51a,b., 

13). Kučera, Paměti, str. 239., 241., 242.. . . .".' 
,i\:' "11) Městský archiv uherskobrodský, Poznamenáni- a extrakt'; .• 
:./ 15) Arcibiskupský archiv kroměřfžský, KopiU z'roku 1635. 
\ 11) Kučera, Paměti, str.' 242;' Arcib. archiv kroměfižský, Korespon_ 

dence. volná, Ditrichl!ltejn~: -.' '.' . 
17) A~~ib. ~rchiv kroměřfžský,.Parochialia, ~. Brod . 
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, vor dům, z něhož nekatolfkuprchl. Místo' to bylojiž prodáno; 
avšakpř~vor ,nedbal. Městská rada kup. raději zrušila, než by' . 
žádala popřevorovi vysvětlení jeho činu. Bylto dům v Ptylově 
ulici, která osazena byla samými nekatolíky, kteří téměř do. 

, jednoho město opustili. Byl to. kout těch nejpevnějších a převor 
,pravděpodobně· nechtěl, aby tato místa' byla znovu, osazena.18 ) 

, S" farářem' Miaškowskim '1:lčiiJ.ili Brozá.nésmlouvu, ohledně" 
. třicátku"za nějž slíbili Odváděti .svému faráři ročně 350 Zl., 

" 20' měřic ržia, 10 měřic ječmene. Brozané totiž už delší dobu 
, 'neodváděli'svým duchovním správcům desátek,. nýbrž pouzetři~ , 
, 'cátek.K,tétozměně, došlo patrně za evangel.faráře aděkana~ 

Martina Mallobicena v 1. 1588-1600.' Kalewskému" místo' tři-' 
.cátkudávali jen 60 zJ.19) , Leč ani s farářem Miaškowskim nežila 

,vrchnost i město. dlouho .v, míru. Lev Vilém z Kaunic nakónec 
. chtěl zbaviti ,brodské dominikány farya far na svém ,panství; 
'dominikáni se. bránili, až konečně celý spor vyřešen způs'obem 

'. ,', pro obě' strany, nepříjemným; shledáno totiž, že patronátní prá;; 
'. vo na brodskou faru má vlastně' kroměřížská kapitula, jejímž 
',; beneficiem fara odedávna byla. A proto dosazen sem roku 1643 

kanovník Jan' FrantišekVenský. ,Ten však prebendou svou,byl 
, neobyčejně' zklamán. Pán ho zde nerad ,viděl a měšťané rovněž; 

I Hned po příchodu jeho bylo mu ,dáno navědoiní, že"by" nejlép~ . 
'u,činil,kdyby se', vrátil. do Kroměříže ... Uvítání·jistě nevlídné; No~ 
vého faráře čekaly zde, doby vellni, zlé. Přišel 'do města; ale fárý 
,nenalezl, ,bylaťdávno prodána~'Musil se. usaditi. v nájmu,' ale páD. 
naléhaltak dlouho na jeho hospodáře, až mu dům,v-němž farář: 
bydlel, prodal, a tak '" kněz octl' se, bez přístřeší. . Brzy. po , jeho 

, příchodu opanovali město Svédovéačástečně je spálili.Venský , 
,byl přitom také poškozen. Co nepobrali Svédové, to ukradli mu 
císařští,'kteří sem po nich přišlLVenskému,který nemohl 'na-

. ,lézti vhodného bytu, nezbylo, než r.1646 postaviti si zde dům. Farní 
. kostel byl ve velmi špatném, stavu, :qtrpěl mnoho švédským vpádem 
a nebylo v něm ani bohoslužebných rouch, ,anL náčiní, to 'vše 
odnesli si dominikáĎ.i. Farář marně poukazoval' na špatný'stav 
kostela; zajímavo je, že měšťané tehdy' opravovali 'Sbor,pečo.: 

"'valio,hodfuy na jeho věži, ale o svůj farní·chrámse nestarali.20); 

Monstranci' z kostela prodali klášteru velehradskému ; když měla 
býti pořízena do kostela křtitelnice, řekl Venskémuprimas,"že 
jí není: třeba,~když před tím žádné neměli; Počínalisi vůbec tak,' 
jako by nejraději ,chtěli, všechna' znamení 'katolického ,nábožen~'. 
ství z chrámu odstranitL A nejhorší to bylo s platem; Měšťané 

, nedávali' mu anitřicátek"anito, zač směnili, jej s farářem, 

;'18') Rkp: Nár. musea, éorn:~niana, 10 a 1,ďstr~'187 .. ' ' 
19),Městský archiv ..• uherskobrodský,' Letocha:,. Památky:;; 'f; ,62a 

až 64a., " . ',' '. "1 " 

. 20) Městský archiv uherskobrodský, Rkp. >174.; zápisy ze dne 15: čer-
vence,.20 .. a 29. prosincer .. 1641, 20. února, 7. dubna, ,8. ,července 'r: 
1.642 atd.· . 
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Miaško~skim.Hrabě, 'míst() aby faráři pomáhal, ještěměšťariy 
v jejich počínání chránil, ba dokonce bránil jim, aby něco~svému 

, faráři dávali.:Podobně čÍlÍili i osadníci z přifařených obcí. Maje-
, tek fary uherskobrodské byl dávno rózebtána rozprodán,: jak 
se za evangelických farářů ,často stávalo ~ tak kanovník Venský' 
musil zde žíti ze' svých peněz. Přirozeně; že všechny ty s!?óry. 
s faráři, upevnění víry nesprospěly a proto Venský' nenašel zde 
žádnou' horlivost u ,víře. 'Ba, chování velké ,části Brozanů býle> 
nyní takové, že ()jejich katolické pravověrnosti a oddanosticír .... 
'kvimělVenský veliké a jistě oprávněné pochybnosti. Podle něho . 
byli to lidé: '~, ... náboženství (t. j. katolickélio) téměř neznalí, 
tvrdošíjní, ve věcech církevních neposlušní" kteří '; .: nařízení 
církve katolické beztrestně překračují. "21) V nedělích i o svát;. 
cích se ve městě pracovalo, posty se nezachovávaly, do kostela:< 

, nechodili už ani starší .literátu, kteříve chrámu, před bohosluž
bami česky zpívali; o nějaké úctě ku svatým a Panně Marii 'ne':' 
bylo zde takřka ani stopy; Venský přišel do Uh. Brodu pln od
hodlání upevniti zde víru římskokatolickou a proto, když poměry 
seznal, jal se p~čovati o Jejich nápravu. : Navrhoval, panovi: 
" . : .' jakby neumělí křesťané, ovšem spurné hlavy; k zachóvánÍ 

,zákona Páně 'přivedeni bejti mohli.'" Chtěl tO',učiniti takto: 
,j:. ': aby v kostele na jistých místech (}uřadové, cechové a jiní 
lidésedalfpro lepší jichspatření,kdóby v ,kostele býval. 1. Aby 
jeden, každý devátý a desátý všecky lidi v desíti domech jmeno;. 
'Vitě zapsal,to jest hospodáře,hospodyni,' hofera, hoferkyň; če
ládku, dítky a jak by kdo mnoho . let z mládeže měl. 2. Catal9gy 
nějaké, skrovné z voskem na kraji aby sobě devátý a desátý 
nadělali, je do kostela v zasvěcené svátky a neděle s sebou brali, 
a kdo by při mši svatej a kázání nebyl,'znaÍllEmali, ';po kázání 

, paK do kruchty ke mně (t. j. faráři)" přicházejíce, kd~ v kostele 
byl aneb nebyl,óznamovali. 3. Aby devátý a desátý v postní dni 
do dómů a kuchyní svých~desátků chodili, nevaří-li aneb nejedí-

. li masa.'4;'AbY devátý adesatý, pozor dali, nezdržuje-li se kde 
nějaký Zlý,: kacíř. v desátkU jejich a kdo by co' odporného ,víře 
katolické mluvil, aneb ji ;haněl,Bohu ,neb. svatým se' rouhal, 
a neděje-li se co bezbožného' ay domích, také světí-li se neděle 
aneb 'svátky ... '.'22) Po~kazovalpánti, jak na'sous~ím panství 
liéhtenštejnském 's .tákoVými. přestupníky nakládají, ale marně~ 
Pán; ač odchovanec jezuitů; Venského nenáviděl a, proto tento 
marně se svými žalobami obracel se' na regenťanebo na měst'; 
skoiÍ radu, všude byl s posníěchemodbyt.23) Ve svárech uhersko- , 
brodské vrchnosti s brodskými faráři,' pz:áyem ,nalézáme vy
světlení, proč protireformace v Uh., Brodě nlldosáhla v ,první 
p,olovici XVII. století vítězStví úplného;,Vrchnost, po~,patronát-

'ním 'právu toužící, 'nepodporovala dos~atečně faráře,ostatlÍě 
, " 

21) .' Arcibiskupský . archiv 'kroměřížský,' ParochiáJ.ia, ,Uh. Brod., 
22) lbidem.. ' . .,,' ',',. 

'23) Zemský archiv mor., Bočk. sbírka, č. 6855. 
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proti jejívůlijmep~vané, a tak úsilí těchto, be2i pomoci. moci' 
,světské, . dosahovalo· výsledků' nepříliš uspokojivých.', Velká" čáSt ' 
Br02ianů byla k náboženským otá2ikám2icela, lhostejná, někteří 
předpisy, církevní přestupovali, vědomě' a úmysIDě, II jiných pak 
až dosud, neuhasl pocit příslušnosti k oněm náboženstvím, vy-.. 

.pu:z;eným.·:z;a hranice. A tak byli katolíky, jen zevními, nikoliv 
'věřícími. Rozhořčení 'Venského. stále "stoupalo, když viděl, že 
Brozané mu jeho plat tvrdošíjně odpírají. Nakonecnezhylo mu, 
než, město u konsmtoře' obžalovati. ,Konsistoř " roku '1647 ' roz~ 
hodla, že město platiti musí, a to ne třicátek, nýbrž desátek, jak 
si farář přál, a že musí múodvésti i platy zadržené. Hrabě Lev 
Vilém' 2i Kaunic, jemuž měšťané vše oznámili, uvědomil o sporu 
tomto', královský úřad' v Brně; spor" předložen ,docela' i císaři. 

'. Královský úřad rozhodl, že Brozané jsóu povinni faráři platiti, 
avšak pouze třicátek. Měšťané poslechli. a více svému faráři ne-:
dávali, avšak ten s výší svého platu stále nebyl spokojen; kon." 
sistoř dále naléhala na město, aby jejímu rozhodnutí bylo :z;adost 
učiněno. Když pak měšťané nechtěli jí vyhověti, pohrozila mě-., 
stu klatbou. yenský konečně byl z Uh~ Brodu vyzdv!žena do
sazen sem kanovník Jan 'Petr Petrucius.Byl však ne oblíben, 

, protože jsa Vlach, byl české, řeči neználý. Vrchnost opět tvrdila, ~ . 
,že 'patronátní právo patří jí a chtěla sem dosaditi faráře jiného. 
Petrucius musel snášeti všeliká příkoří; takže církevní úřady 
splnily nyní svou hrozbu a roku 1650vyhlášeil. byl nad městem 

• interdikt. Chrám byl uzavřen, ,zvony zavázány,pohřby s'obřady 
církevními se. nevykonávaly, děti nekřtěny 'a svatby konány jen 

, potají v klášteře, jinak musilo I se za tím účelem jezditi na, Slo
vensko. Víra katolická, ve městě stále ještě neupeVllěná, byla" 
,všemi' těmito událostmi u mnohých velmi otřesena. Ve městě, se 
objevují znovu nekatolíci. 'Kněz, Tomáš Ignác" Skalický, který 
byl, sem ,v této době dosazen, obrátil jich 15 na víru katolickou. 
Klatba byla konečně, po zakročení císaře Leópoldaroku 1657 . . , 
~ušena a po sporech mezi vrchností a konsistoří dosazen sem 
~čátkem roku 1658 derflanský farář, Jan Václav Polontius.24 ) , 

:.:Polontius byl muž velice energický, během několika m~~o let 
urovnal. spory s městem i vrchností i' s dominikány, kteř.Í ne-, 

. chtěli až dosud vydati bohoslužebná roucha a náčiní farního k~. 
stela, které u sebe chovali, a nechtěli vydati ani majetek fary, 
který během času znovu získán a jehožužívali.25

) Polontitisza-
"sloužil se neobyčejně o zVelebení chrámu i fary~ Za něho uspo
řádán 'byl děkanát uherskobrodský a jeho. prvním děkanem stal 
se Polontius.~ do dějin města zapsal ,se svou chrabrostí, s níž on; 

2í)Wolný: Kirchl. Topogr.,Olm. Erzd.,ITI.B,str: 304., Kučera:' 
Paměti, ,str. 253. . Zem. archiv mor., Městská kniha Uh., Brodu, Rkp. 
I!Ibirka, č.185, f. 9.,'10., 11. ' " . . 

,2/i) Městský archiv uherskobrodský, Poznamenáni odkud a jaký ná_ 
klad na monstranci . .• jet učiněn, atd.' Fami archiv uherskobrodský, , 
matrika dekanátni;' dopis děkana. Polontia. . .' I . 
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',bývalý ·:vojá.'k,. hájil s jinýini,město Vl dobách tatarského vpádu 
, ; roku 1663;' \C',' " •• 

. 'Náboženské po~ěry na začátku jeho působení nebyly. v Uh. , .' 
Brodě.nejlepší: Přes púsobení P. Skalického Zůstalo zde ještě 
dosti, "lutriánú"; ;kteří 'seaSise svými názory, mnoho netajili. 
OVŠeln ,nekatolictví ·,těchto" měšťanú spočívalo již jen. v jejich' 
neuvědóniělém odporu' vúči . církvi římskO'k~tolické; jenž se' pro-, 
jevoval nedbáním, ba ,zamítáním' ná.řízení a příkazú církevních, 
nikoliv ~však' vyznáváním některého nábožénství"nekaťolického. 
Byl t() výsledek stálých sporú s· faráři i onohO' interdiktu. Avšak . 

c i zde projevil Polontius hodně energie; Slyšme; co o této jeho 
činnosti píše pamětník jehopúsobení: " .... (PolontiuS) jsouce 

'velmi horlivý'v službách Božích, nínoho,lutriánské'žalutký v mě'; . 
• ' stě a' mezi svýinifarníky'nápravoval;'knihy pO', dOInech lutriári':'. 

ské 'zbíral a pálil, v pátek a v sobotuy'kuéhyních,maso vařící· 
i s hrncemi rozbíjel, tak že ,za času jeho to zlé koleno lutrianské 
s,pomocí Boží divnýrrl' zpúsobem vykořeněno jeSt."26), Veškeru . 

. zásluhú o vymícenínekatoUkú, či nedbalých katolíkú, nelze. 
{ ovšem přičítati jen Polontiovi. HlaVní příčinou jeho úspěchu 

· byla pravděpodobně ona okolnost,' že vrchnost nebyla k jeho sna- , 
hání:'lhostejná a neodepřela pomoc( bylo-li' třeba, "ramene svět-

'. ského". Vrchností uherskobrodskou byla totiž tehdy paní Eleono.;; 
'mzKaunicjhorlivákatolička '3, štědrá příznivkyziě dominikán~ 

ského kláštera uherskobrodského. O Polontiovi takévímé; že 
mělrimoho nepříjemností se židy, jejichž' drzost 'tehdy vzrostla 
dorozměrú v té době až zarážejících.27 ) / ' 

. '.. Cinností Polontio~otÍ končí v Dh. Brodě období protirefor: 
m.ac~, jejímuž dlouhotrvajícímu, ale nakonec ,úspěšnému úsilí 

· podlehla i rodina Jana Am6sa Komenského., V Uh.' Brodě· žily 
tehdy děti. dyou'sester Jana Amosa;Margety, provdané za vá-

. ,ženého měšťana Pavla', Bozkovského, 'a Kateřiny, ;choti Urbana 
,.Strumenského; 'Urban .Strumens1:cý,· někdy primátor' uhersko- '. 

. brodský,zemřeLr .. 1622.a Kateřina provdala se 'za Martina.Ko-
". morn.íka, n~jprveslužebníkaa pak úředníka panského a vlivné-

, .' ho, měšťana' brodského .. Margeta Bozkovská zeinřela před ro" 
kein:1619, :'jejíděti·,\ršak. byly protireformací zaSaženy. Syn Jan " 

' .. a' dcera" Anna· přijali' víru katolickou:' a' setrvali ve městě. Jan 

.,' 

, Bozkovský umřel'r. 1664 a pochován při 'farilíIri chrámu sv. Jana 
, Křtitele;:Arina Bozkovskápróvdala se r: 1626. za Antonína Flás
nera,~ mlynáře' na mlýně ~ajovci. na .unerskobrodskémpředměstí. .'~ '. 
Jediný z této ~rodiny zústál věren víře' otcú, Václav: Bozkovský, 
jenž," oženiv se tur; 1630 s Kaťeřinou,' dcerou 'bohatého měšťana 
. Dan Jela Prokopa, po příkladu svého slavného, strýce asi r. 1632 
?pústitIp.ěsto;~j,odbí~~je.sepro· nábo~enství·o~sud'.':. . i' .•.. 

", 20) Úmský.ar~hiv,mor., Městskákniha Brod~ Uh.j":'Rkp. sbirka,čís. 
185,·f.9., ·10:;11.' :. ď '.:' : .. : :,.' ',' " '. ,.,:.:' 
" 27) Kučera PáměU; str. 2.~7. " '. . .. , ,.,. 
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'Druhá sestra Amosova, Kateřina, 'rovněž stala se katoličkou" 
a s ní i její synové Samuel aJ an; Kateřina zemřela v Uh" Br()dě . 
. okolo r. 1640. , ", " 
, 'Bratranec Ja3}a Amosa, Jan Komňanský; jenž po px:véobje~ 
vuje se V Uh. Brodě r.1613 jako majitel domu ve čtVrti ;,za klá

,šterem" . (dries domy čís. 752, 58 v Klášterní, ulici), Odešel. 
"pravděpodobně také pro víru ,za hraÍlice,po č~ se však do Uh. ' • 
. Brodu vrátil. A ani on neodolal prOtireformaci, 31. března 1'0'-
ku 1659 přijal v uh. hradišťské koleji jesuitské víru katolickou" 

'. což párii, Patres,vědouce o jeho příbuzenských vztazích "k slav~, 
• 'nému, a, velmi :vzdělané~u.· spisovateli Komenskému",' neopome
,nuli', ve, svých kolejních annálech zaznamenati,28) ,',\ '.' ,., 

: Jedinou připomínkou', starých dob byla koncem 17. století' \.' 
stále ještě stojící ,věž ,u Sboru a bratrský dům. VrchD.ostop~a-
vila dům a osadila jej, rovněž na .věži zřízena obydlí, jejichž ná-, 

'jemnícLodváděli určitý poplatek'vrchnosti; Ze starého Sboru 
měl býti na přání vrchnosti vYstavěn katolický, chrám, ,k čemuž 
však nedošlo.29) Sbor ,byl tedy roku,1694 rozebrán, vté době' 

'zbyly'z riěhojenpouhé zdi. Věž však; <> kterou město stále péčo,,:" 
. valo, býloby město rádo ku své ozqobězachóvalo a~ proto žá": 

dalo·. Vrchnost, pana Dominika ' Ondřeje, z' Káunic o' svolení,\ aby' 
věž Inohlazústati.Hraběvšák v této doběmeškaljako vyslanec' ," 

, ,~při traktátu pokoje" v HlI:agu a zámecký hejtman JaÍi Sobem;, . " 
nečekaje na pánovu odpověď, dal téhož roku věžpodkópati, tak-' 
že se rozštípila a' zřítila se. ZanedloUho došlo pak . příznivé vy- " 
řízenižádosti,)ale bylo již pozdě.SO) Takto zmizelfposlední ně-

'mý památniknekatolického Uherského Brodu.. , ' , 
Město v'· této době ,bylo již 'horlivě katolické; Zámožní rodiče' 

dávali své děti do hradišťské, koleje jesuitské;, kdestúdovali syn.
kovépředních rodin ,uherskobrodských.Si)Ve městě stále více ' 
rozšiřovala se úcta ke sv. Janu Nepomuckémti. Roku 1711 zříz&'·' 

, , iiy mu zde dvě sochy. Na' jedné z nich čteme toťoďradosťnézVo": 
, lání vítězného katolicismu: " ,. 

, • _ .• ' '. (.. ~ • '. I " ' • 

, " ';,NVNC' PIADECANTET ;BRODA, PATRONVS ADEST.'~" 
,Atak se ~ěsto posledního biskupa ďJedn~ybratrské' stalo ., 
městem ryze katolickým. ,.' . .,.., .' .>, .",' ~ , ' . ._, í ,I __ &, 

.,...,--:---
28) Jan KuČera: Nové Zprávy životopisné o J; A. K; (C~Op.Vlast: , 

mus~',spolku v Olomouci, 1891" str. 70.) -Ferd: Prager: PoZĎ., osudy 
J, rodiny Komenských v Uh. BrOdě, tamtéž,'1932,str. 149-152. :....:.. .. Sláva. 

Rflžička: Ještě něco k osudflm rodiny, Komenských ,v Uh. Brodě,. tam~ . 
'též, 1936, str. 75., 76;; Jan, Komenský, bratranec Jana Amosa, Nábol. 
revue, roč. VII., čís. 6.; str.,360....:.:.364; Poloha domu' Jana ,Komenského'; 

'. Slovácké' nO,viny, roč. LIlI., čís. 6.-8: '.',. :' ,.' . ' 
, '2.D) Městský' archiv~ uherskobrodský; U'rbaritim' der Herrschaft 

Hungrisch Brod,' str. 149~150:. , " . ,..'. ~ , " ,: " 
• eSO) Městský archiv uherskobrodský,Letocha, f. 15a. . - ". . 

'.'. ' 31) Zemský archiv mor., Dějiny.koleje jezuitské,v Uh: Hradišti, Rkp: ' 
sbírka Františkova musea, čís~ 58. .':::' .', , ,.' ' '. "., " 
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Zápa~ 
, císaře 

ok~nsistorpod~bojí, na počátku vlády 
R~dolfa .,11. :, " , , 

, (PokračovánL) Dr. Viktor:Sinták'. 

, To~uto katolickému úsilí 'dostávásepoj~nou vydatné po~ 
, moci, v papežské nunciatuře; která se, v tento, čas na trvalo stě

huje do Prahy. R. .1583 přesídlil císařský dvůr z Vídně do Prahy 
. a za ním přesídlili i papežští nunciové.V Praze se tak vytváří 
ústředí katolického ,nástupu' proti evangelíkfun. Praha Rudolfova 

. stává se sidlem protireformace. Papežštínunciové navazují ihnéd 
úzkou spolupráci, s pražským arcibiskupstvím. Už r.1582 nařídil' 

, papež Řehoř, XID.svému nunciovi, aby o českých náboženských 
poměrech radil ses arcibiskupem Medkem.;VŘímě měli nyní' ' 
stálé a bezprostřední spojení s Čechy,takže':riáboženským pomě
íůin: v, Čechách mohli nejenom věnovati : Zvýšenou pozornost na , 
základě rychlých informací,.ale mohli tím spíše včasnými zásahy " 
účinněji podporovati katolickou stranu v,Čechách. Duší této stra.:. 
ny stal se nyÍlípapežský nunciús Bonomi, který zejména jednání 
o konsistoř dolejší nespouště.l' se zřetele. Svojí přítomností u dvo:", , 
ra ovlivňoval Iiejenom okolí císařovo, ale působil ina 'samotného 
císaře, aby stavům v žádostech o konsistoř, neustupova}.13) , 
" . Nunciova činnost se neomezovála toliko na dvorské prostředí; 
8.Iepokoušela se vnésti neklid a rozpor do řad samotných evan
gelíků. Šlo patrně o to, zabrániti neustálým žádostem, které z řad 
evangelických byly na císaře vznášeny a nutily tak vládu k jed
nání o nich. Předáci katolické strany pokoušeli se odděliti novo-

I utrakvisty od Bratří tím, že dáv:;l.li novoutrakvistům naději, že 
budou podporovati jejich úsilí o získání konsistoře, . při' čemž se 
netajili, že za to očekávají;' že novoutrakvisté' vzdají se Bratří: 

.. , " ,Současně na novoutrá.kvisty měl působiti i nový přísnější postup 
vlády proti Pikhartům. A také nunciusBonomi všemožně přesvěd
čoval vládu' o t6m,že je, n8.Iéhavou ,nuťností obnoviti. mándát 

• proti Pikhartům! ' ,,' , " " .' ,', " , " .', 
Není' divu" že mezi Bratřírili vznikl'nepokoj a že sněmovní 

jednání o,k'onsistoř sledovali s chmurnými obavami. Současný 
Bratrský kronikář provází toto jednání stavů podobojI.povzde
chem: ,,,O; by byli mlčeli a na prvním (rozuměj, slibu Mami;; 
liánově) ,dosti· měli!" A na: jiném: místě vyjadřuje úzkost svých 
~ouvěrců zvoláIÍím: "N áramnéllO soužení pravda a následovníci 
její,rychlenezměntli toho pán Bůh dočekati musí."H) 

.- - . ." - ' ' 

,', 13) Toto" jednáni' o konsistoř je vypsán~ ,,'~ Her~ut~kÝCh 'folí~-, 
tech Bratrských: Značné výtahy z nich otiskuje Krofta ve ,Sněmech XI., 
I., str: 51' a dalši, tamté! ,sepravi: Legát papae všecky stavfi přimluvy, 
supplikaci spolu s arcibiskupem 11 cisaře váži a jich, radami skrze pána. 
RMi,<t.j. Vilém z Ro!mberku) ... vllecko řidí." ' ' . . 
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o příslušníky vyššího stavU se Bratří ani tak nebáli, neboL, 
věděli, že si na svých"gruntech mohou duchovní podle své vůle ' 
dosaditi, podle zásady přijaté r.1575, ale obavy měli o stav'měst.;. 

\ ský.' Ve městech 'moc. královská mohla nutiti; konšely, aby brali 
sobě kněze z konsistoře. Proto' také městský stav projevoval oby
čéjně nejživější zájem okonsistoř.15 ) Bratří se obávali, že by sta
vové podobojí stejně konsistoř ve svou moc nedostali, neboť cí-

, saři by stále vzrůstala moc potvrzovati osoby od stavů do konsi-' 
stořenavržené a že by jesuité'dovedli skrze císaře nalézti nějaký, 
způsob, jak' konsistoř ovlivňovati. 'V tom spatřovali pro sebe,ne
bezpečí, 'neboť se báli, aby ,tato konsistoř nebyla nástroje~ proti 
nim. Takovouto konsistoří nemohli by se Bratří spravovati"ale 
zároveň'věděli"že by tím byli postaveni mimo zákon. Bratří, po~ 
,učeni častými 'útiSky z minulosti, byli více 'opatrrií a úzkostli~í 

, než podobojí.'A patrně v této úzkosti se jim nezdálo nemožným, 
že by stavové novoutrakvističtí nebyli neochotni třeba i Bratří .' 

, se 'zříci, jen aby si konsistoř udrželi. Proto si Bratří. oddychli, 
.', když byl v prosinci r. 1583 sněm uzavřen, aniž otázka konsistoře 

byla rozhodnuta. ,Jednání o konsistoř bylo sice vzato' z pořadu 
sněmovního, ale ,císař je přidělil zvláštní komisi, ,která měla tuto 
yěc prostudováti.16 ) ",' 

, , 

" Bratří bylistál~ na stráži, a;by:svou bdělostí mařiÍiúskoky, 
Katolíků, kteří chtěli novoutrakvisty od nich odlouditi. Než'úsilí 
katolické strany o rozdvojení evangelíků neustávalo. Novou pří~ 
ležitost'jim poskytovala právě zřízená komise, která 18. června 
r. 1584 začla projednávati otázku korisistoře., Během tohoto jed
nání projevil nejvyšší purkrabí, katolický pán Vilém z Rožmber-:-, 
ka, který zastupoval vládu, ochotu, vyriloci staVŮIDu císaře prá-
vo obsazovati konsistoř podobojí, ale jén tehdy, jestliže se stavo
vé podobojí zřeknou Bratří a spojí ,se s katolickými stavy, s ni
miž by spoléčně' potírali všechny sekty, "Zvláště těch padouchů 

,poběhlých pikhartských, kteříž se velmi rozmohli". Avšak tento' 
návrh nesetkal ses úspěchem na straně stavů podobojí. Sice ně- , 

, ~teří -byli ochotni přistoupiti na podmínku, "aby se k Bratřím ' 
, 

, 14) Viz Krofta, Sněmy XI.,!., str, 51 č. 230.', ' 
, 15) . Zápis Bratrského archiváře Zní: "A, protož já velmi pilně našim 

radím, 'aby rozšafně, avšak mocně tomu překáželi a na prvním dovo~ 
lení dosti měli, když inftže každý jako doma téměř svoukonsistoř, totiž ' 
správce míti, které chce. Nežoměstať běži." Zápisy,tohto bratrského, 
'dfJ.věrníka prozrazují, že pisatel se účastnil tohoto jednání na sněmu a 
jak Se ,zdá, bylo všem dobře informován. Jeho líčení jsou plna pozná-

, ,mek, které prozrazují, co bylo v této chvíli největší' starosti Bratři. Tak 
vypráví, že "se očekává od J. Mti. cís. toho, že on poznámenané osoby, 

',' ,které by: chtěli ,voliti, poněvadž to v moci, mají (stavové); bUdechtiti" 
aby jemu podali ... , ale na to hleděti neumějí, že J. Mti. cís. moc má 

: potvrzovati osoby do konsístoře anebo vyvrci, vymazati; které chce a 
jiné .na toto místo vepsati a dosaditi." 

16) O jednání komise viz Krofta, Sněmy XI., I., str. 51 a 52, srov . 
. též Hrejsa. -.:. Ceská konfesse str. 329; K. Borový, Mo Medek str. 105; 

,krátce o tom Wintr --:- Zívot církevní I., str. 185. ' 
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," ,nezriali'~, neboťsedomnívali"žé Bratří stojí vcestědorozumě:-' 
, nLseskatolickýmL pány, ale nakonec přeeezvítězilostanovisko 

" opačné a stavové podobojí svoji věrnost Bratřím nepOrušili: Mož-, 
, ,ná; že, na toto rozhodÍÍutí, měli' vliv, i dva členové z Bratří, kteří, 

'byli zVoleni do komise od staV1i podobojí. NicÍnéněrozhodoval& 
,však to,: že povolení konsistoře nebylo 'by dáno na základě Ceské 
konfese z r.1575P) , ' : 

, ,', ';,', Katolíci uvažovali, dobře, chtě1i , získati, novoutrakvisty za' ce,:, 
nu kónsistoře, a tak' Zeslabiti stranu.' evangelickou' v Cechách. Po,:, 

i tOm ti, kteří by se touto konsistoří' spravovali; mohli by v zemí! 
svoje náboženství :vyznávati. Při tom však tato konsistoř zůstali 

, by' nadále' staroutrakvistickou;, čili " tvořila' by' most zpět, kekato- " 
lictyí. Šlo tedy prostě o to, ' přivésti novoutrakvisty na tento,most.' 
Bratří by se museli od takovéto konsistoře odkloniti a tu by byli 
pokládáni za ony "padouchypoběhléďpikhartské'~a mohlo by. se 
tedy proti 'nim přísně, postupovati;' zejména když by i podobojí 

;',;nápomocnibyli k vyhlazení rot a sekt" .. Po ,vyhlazení Bratří byl 
'. by i problém ~tranyn:ovouťrakvistické pro katolíky jednodušší, 

'čili onen most ztratil by druhý břeh aJ ti, co by, se'naněmnalé..; 
'zali, muselibyhlooati chtě nechtě útočiště na břehu zbývajícím, 
,čili stále víc a více rostoucí závislost nakatolické,straně připra
, vovala by postupné splývání, což by bylo už úkolem vlády a kon
'sistoře. Novoutrakvistépostřehli toto nebezpečí zakuklené vna-, 
bídce katolických, pánů a proto' ji zdvořile odmítli. Aby jiní ne
mohlo býti"vytýkáno, , že odmítají býti nápomocni "k vyhlazení, 
rot a sekt", pronesl jejich mluvčí, nejvyšší písař Michal Španov,:" 
ský' v dalším zasedání komise obhajobu stanoviska strany pod
obojí k této otázce. Ve své řeči poděkoval nejprve katolickým pá- , ' 
nům za: ochotu, s jakou se snaží jeho straně vyjíti vstříc, a' VY":, 

,slovilsouhlas s jejich názorem o neutěšených náboženských po':" ' 
měrech v zemi; Avšak pokud se, týče množení se náboženskýéh' , , 

'sekt' v zemi, prohlásil rytíř, Španovský, že jé, to od té 'doby, ;,když;', 
se ,J. M." ~ísař jakožtokr,ál Ceskf ráčil konsistoře Zmocniti, a ji " 
~stavům:p()dobojí, z lllocivyňav" ráčil 'podle, svého zdání'"tako-~, " 

, vými osobami osaditi,' na nichž každý snad přestati nemoha; Inu':''' 
sili se"při svém křesťanství, . jakž ',nejlépe 'roZů.měli,';'opatrovati, 
v čemž se jim nesnadně za zlé míti můžé". Řečník potom vysvětlil 
,císařským, radům, 'jakY'm" způsobem: bylO by momo získati, nápra.~ 
vu: Císař nechť vrátí stavům opěťkonsistoř a stavové,potom bu- " 
doii' císaři rádi,riápomocni k vymýcení všeho 'sektářství v'zemi.lB ) , 

, ," ',TfIDtoprohlášením postavil i Michal Špánóvský komisi' před' 
I, konkretní požadavek; jemuž vládní strana nemohla uhýbati ne':' 

, jaSnými nabídkami i straně,' podobojí. Tomúto ,stanovisku' sotva 
, mohli • císařšt~: radové odpórqvati, neboť" sp~j~nínovoutrakvistů, 

,'.' ., .". '"J' 

'17) Archiv, Herrnhutský fol. XIII. str. 359. , , "', ' , 
, I ,ď 18) Árchiv Herrnhutskýfot XIII: str: 359,ada1ět Srov. Krof ta, Sně_ 
" m~ XI.. str. 52.,' .' ,~: ' '.,: , "I, ' ",.,:,: ď:"' .:.,' " 
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,S;Bratřiíni ~eInohlo se. vykládat(jak:o' podporovárií sektářství:'/ 
, Obě tyto evangelické strany se hlásily k Ceské konfesi a,v,tom 
přece bylo možno spatřovati vůli evangelické strany po zamezení 
sektářství v Cechách.Protopožadavek konsistoře byl něčiín pro~ 
stě samozřejmým,' ba nutným, aby, tato jednota organisačně 
mohla býti upevněňa a dobrý církevní řád' aby zamezil libovůli 
v ustanovování kněží. Stavové podobojí si právem, mohli stěžo~ 
vati, že nejasný' stav v církevní organisaci strany podobojí sek-
tářstvíjen podporuje. Ústy Michala Španovského odmítla strana 
podobojí yinu na tomto' stavu. Ani Bratří nemohli býti, pov8.žo"; 
váni za sektu, ' jestliže se hlásili k České konfeSi, kterábYlar.1575 
na' sněmu přijata a císařem schválena. , 

".:;' , ',' vládní strana byla si vědoma' této ,skutečnoSti a proto při 
jednání v komisi, pokoušela se úskokem' rozbíti. tuto jednotu pře:-: 
slem, číirižby samozřejmě i Ceská konfese ,vzala zasvé. A v otáz:, 
'ce nábóženské byla by tak vCechách 'vytvořena nová situace, 

;, pro nekatolíky ovšem velmi nepříznivá. Tento úskok se však ne
" zdařil. Michal ŠpaIÍovský obratně ukázal v komisi, že strana.pod':' 
- obojLriení vinna nejasnými náboženskými poměry v zemi, ale že 
, příčinu • jejich' je nutno hledati. jinde. Předložil současněnáyrh, 
jakýmzpů.sobembyse'nápravasnadno dala provésti .. ' ' ,,' '. 
" . 'Rozhodné 'vystoupenístrany-podóbojí V komisi ,bylo překva~ " 
,pením pro vládní stranu. Katoličtí' páni byli nemile, dotčeni tiínto 
'odrilítnutiín; ,Sám nejvyšší, purkrabí, Vilém z Rožmberka, svoji " 
-rozmrzelost nad,tíinnijak nez,akrýval.'Katolíci však dále jíti ne.:," 
mínili 'atak jednání komise ,bylo tiín, ukončeno. Konečné rozhod-
nutí měl učiniti císař. Stavové podobojí si vyžádali ještě zvláštní 
audienci, abymohli císaři lépe svoje stanovisko objasniti a ujišťo~ 
vali císaře, že nechtějí nic,více "nežlipředně čest a slávu pána 

.Boha všemohoucího a druhé, aby sekta nám velmi odporná, vů- ~ 
'. kolí a městech Pražských rozšířená; vyhlazena býti,mohla".lO) .. 

,'Obhajoby strany podob~jí byly však,marny, neboť vláda byla 
,daleka toho, aby vydala konsistoř do rukou stavů. ,Poněvadž se 
jí nepodařilo,rozřešiti tuto otázku v komisi tak, aby své,zamítnu-' 

'. tí nemusila otevřeně vYsloviti, byla nakonec přece jén donucena 
přiznati svoji barvu veřejně. Koncem června r. 1584 odpověděľ 

:,císař stavům nejprve ústně a'potom i písemně, že jejich žádosti 
nevyhovuje. Ve své odpovědi přiznal sice,že si stavové do r.1562. 
obsazovali konsistoř sami, ale toho práva ,prý pozbyli za císaře 
Maxmiliána, poněvadž' vzdániín se kompaktát zřekli se" svého 

, starobylého náboženství a přijali náboženství v tomto královstvÍ' \, 
. nebývalé. Císař dal stavům najevo, že se nemíní vzdáti konsisťo~ 
ře.v jejich prospěch, . neboť v osobě císařově má konsistoř prý' 
lepší ochranu než v defensorech. Ve své odpovědi císař ještě zdů;. 
raznil, že vlastně se stavové sami od konsistořeodtrhli,když si . 

. 18)Zá.pis'Herrnhutský, t8.nltéž; Srov. Krofta, Sněmy XI., p~z. '233. ' ' 
" t ' 
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na fary začli povolávati kněZe ordinované na cizích Rkademiích.20) , 

'! Odmítavá odpověď, císařová znepokojila stranu podobojí, po
něvadž znamenala nejenom odmítnutí stavovských nároků na 
konsistoř, 'ale, byla vlastně zároveň i zrušením povolení, uděle-

" ných r.1575,císařem Maxmiliánem. V této odpovědi bylo možno 
,vyčísti Lvýstrahu, že císař bude Uznávati toliko jedině vyznání 
katolické a staroutrakvistické; Stavové se tohoto rozhodnutí -za
lekli 'a vyžádali si proto novou audienci u císaře a bylI' dokonce 
ochotni k ústupkům. V případě, že by jim císař, vrátil konsistoř, 
byli ochotni slíbiti,' že sebridou spravovati 'starou vírou pod- , 
obojí. Rytíř SpanoV'iký opět, jako mluvčí deputace, ujišťoval ně
mecky císaře, že by, stavové podobojí jenom z této konsistoře 
brali si kněze na své fary a zavazoval se, že nechtějí žádného, 

,-kdož, by se s nimi nesrovnával, ani nepřijímati aninetrpěti,žád':' 
ných také sekt ani Pikhartův pod ď svým jménem nefedrovat arii -
zastávat." Císař rád vzal na ,vědomí taková ujištění asvoje uspo- , ' 
kojení nad nimi dal jim též tlumočiti panem z Rožmberka; Ale to 
bylo všechno" co císař"stavům' mohl. říci. k jejich žádostem.' Ve 
věcikonsistořé ustoupiti nechtěL Odpovídalo smid jeho' neroz,,:,' 
hodné póvaze, aby snad jednání ukončil, povolil nakonec stavům 
jen tolik, že připustil, aby jednání- o konsistoř byla odložena na, . 

, dobu pozdější:21 ) " , , ' • ' 

'Rozhodnutí císařovo jen předcházelo opatřením, kterými vlá- .' 
dá Rudolfova chtěla konečně upraviti náboženské poměry v zemi.' '. j 
ZamítnutL žádostí strany podobojí dávalo tušiti, jaký bude asi 

, další postoj vlády k' náboženské otázce v Čechách. Za měsíc po 
tom vydal císař mandát proti Pikhartům. Byl to 'vlastně obnel
vený mandát z r.1575, v němž se nařizovalo šlechtě i městům, 
aby provedli mandát někdy Vladislavův proti Bratřím.22 ) " 

'Obavy'Bratří nebyly tedy nadarmo,jestliže předvídali, že za
hájená jednání o konsistóř jsou vlastně namířená proti nim. Ne- , ' 
radi viděli, když stavové novoutrakvističtí přišli s touto otázkou, 
na sněm; neboť tušili, že se katolické straně naskýtá příležitost, , 
'aby záležitost Bratří mohla' znovu rozvířiti. Skutečně na, věci měl 
hlavní zájem. papežský nuncius, který o vydání mandátu se ne-
málo zasloužil. Papežskýnuncius během jednání o konsistoř, ni
kterák nezahálel, svojí přítomností u dvora ,střežil bedlivě počÍ-: 
nání císařovo; nezapomínaje při tom vykonávati potřebný nátlak 
na císařské ,rádce. J eštěpřéd zakončením jednání, podal néjvyšší~ 
mu purkrabímu, panu Vilému z Rožmberka, pamětní spis o ná-: 
boženských poměrech v Čechách. Podobně i na císaře naléhal, 

" aby próti Pikhartům' bylo přísně postupováno a jejichbohoslu-
, . . ,. . . .' I- • 

" 20) Tamtéž. Písemný text odpovědi u Borového, M. Medek, str. 172 
Č. 5."Schreiben der koniglichen Kamrner an die bohmischen Stiinde' sub 

, utraque." Český teXť CÍdpovědiciS. je uveřejněn: ve' Sněmech VI., str. 507. ' 
'" , 21) Archiv Herrnhutský,: tamtéž. Srov. Krofta, Sněmy XI., str. 42 

a dalši.Hrejsa, -čes. korifesse str. 329."', ' , ' , 
22) Sněmy VI., str. 510. Též Theiner, Annales eccleslastici II., str. 

545;,srov. též Krofta, ~němy ~., str. 52 a dalgí, u Hrejsy pak str. 330. 
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žebná shrom4ždění znemožňována a přímo Ílavrhó~al-obnoveni 
starých' mandátů od dřívějších, českých, panovníků. 23) ,. , 

'., Nuncius Bonomi' viděl v Bratřích hlavní nebezpečí katqli-' / 
cismu, neboť dobře'rozpoznával, že jsou oporou nenáviděného kal

··vinismu, který už v této době v ,zakuklené formě, jakožto směr 
,.orthodoxní, vstupoval do země ~ získával četné stoupence i mezi, 
novoutrakvisty, ,zejinéna ve východních' Čechách~ 24) , Přesto že 
papežskýnuncius nechtěl vzíti.na vědomí, že Bratří-jakožto vy~ 

, znavači České konfese jsouchrán~ koncesemi Maxmiliánový~ 
miz r. 1575, neustávali Bratří tuto skutečnost dokazovati. Bratří 
veřejně se hájili, že mandát císaře Rudolfa se na ně nevZtahuje 
a dokonce dokazovali, že jsou také podobojí, jimž sněmovní usne- ' 
sení z r. 1575 dovoluje, aby "pod obojí Bratří se všemi evanjelíky 
snešení volně bez překážky a jakéhokoliv outisku své náboženství, 
vedli".25) , , ,. , 

,,', Konečně se ukázalo, že to vláda s vydáním 'mandátů proti 
" -'Bratřím nemyslí přísně.' Zdá se, že tento mandát býl spíše ústup,
- kem současnýni 'poměrům. Vyhovělo se nátlaku nunciovu, ale 
, dále jíti vláda nepomýšlela. Takže-mandát zůstal toliko na'papíře 

, a ve skutečnosti prováděn' nebyl. Vláda měla především na zřeteli 
klid země a nebylo y jejím úmyslu prováděti plány papežské nun~ 
ciatury. 'Proto na důvěrné schůzi v prosinci toho roku uViléma 
Rožmberka, které se ,účastnil pražský arcibiskupa některé přední 
osobnosti zkatoliéké šlechty, bylo na nátlak nunciův dohodnuto, 
požádati císaře, aby mandát byl prováděn, poněvadž počínárií 
:Pikhartů; kteří veřejně bohoslužby konají, je potupou katolíků.26 ) 

, Když koncem roku 1584 přišel do Prahy nový i'lUneius, Ger-
, man~cus Malaspina, bylo jeho první ,starostí, aby přiměl vládu 

ke změně jejího stanoviska: V audienci, kterou měl záhy po svém 
. příjezdu do Prahy, u císaře, snažil se císaře přiměti k ráznějšímU: 
provádění mandátu. Avšak císař jej upozornil, že takové opatře.:.' 
ní nepovažuje za nutné, poněva!iž si dosud nikdo nestěžovali' že by, 
se proti, jeho mandátu jednalo. Dodatečně potom vysvětlili' císař-

: štÍ.radové novému nunciovi, že vydáním mandátu, neměla vláda 
na ,mysli jeho provádění, ,ale chtěla spíše zdůrazniti zásadu, že 

,::,v království Českém je dovoleno pouze'. náboženstvLkatolické a . 
. husitské či staroutrakvistické,27) Okolí císařovo, majíc na mysli 

klid země, nechtělo souhlasiti ~ ,radikálními návrhy papežské, 
"nunciatury" která žádala nejenom vyhnání Bratří, ale" dokonce 
všech Kalvínů' i Luteránů. Na to ovšem nemohla ,přistoupiti 

,'" '.,,23) • Theiner, 'An~ales " ecclesiastici Ii., str. 546, Archiv Herrnhut. ' 
',' ~ str. '364. Srovn. Krofta, Sněmy'XI.,· str. 40 a 'dal. 

'24) Viz pfislušnou kapitolu o tom později. 
;" ~5f,Sněmy, VI;, str. 511. .", 

, ' 26) Theiner, 'tamtéž str. 547a'další (II.); srov. Hrejs~, Cés>kon. 
fesse str. 331 a Krofta, Sněmy XI., str; 41., ' , 
, " 27) Viz Krofta" Sněmy XI., str. 41, poz.,192. V návrzích Bonoiniho 
čteme:" "Picardos, Calvinistas, Lutheranosque omnes ex, regno' elimi-

,nari statem iubeat ... ". 
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'katolická 'šlechta;" lépe 'znalá 'domácích poměru. Proto' mírriější' .' , 
katolíci, k nimž patřil-i Vilém z RožmbeI'ka, by rádi. nejprve 'do:; 
cílili rozdělerií Bratří" od novóutrakv~stů, a' teprve, proti' osarÍloce
nýmBratřímchtělirázně zakročiti, což by už nějakých velký~h, 
,otřesůnezpůsobilo.28 ) ",., ,i' '.., " 

'·Nunciovi 'tato' povolnost nevyhovovala,' přemlouval, nejbližší 
" rádce císařovy" avšak vláda až na jakási ojedinělári~poinenutíse 

k vážnýni'Zákrokům proti Bratřím neodhodlalá,ikdyž snad u ně
kterých. nejvyšších', úředník:ft 'zemských 'by pro, to nálada,' by'la~ 
S tím se nakonec musel i nunciús smířiti. .' ,: ,',' ',' ' '," 

I, Přesto vydání, mandátů. proti Pikhartům vyvolalo mezi evan::; , 
gelíky v Cechách veliký rozruch. Už podivné jednání stavů pod;. 
obojích u císaře, jemuž 'slibovali 'zachování staré víry,,'jestliže 

. získajíkonsistoř,způsobilo ,mezi Bratřími' značné" ineklidnění. 
Není vyloučeno, že' vydání ,mandátu v zápětr na to ,mohlo ,ínezL 
Bratřími býtiuváděno'v souvislost s tímto podivným chováním 

. stavů'pooobojích. Avšak i :ve 'straně podobojí způsobilo vydáni' 
mandátu velké znepokojení, neboť tu vznikala obava,' aby i jejich 
náboženská"svobodanebylaohrožena. ' , . '.' ,,' 'ď ; 

, Rozčilení nad novým"stavem'uáboženských věcí,'propuklo na 
sněmu počátkem'příštího roku' 1585. Rytířský stav, hlásíctše 
k Bratřím, odmítl jednati o,berních, dokud císař neobnoví Max

. miliánův slib, 'že ,k~dý má' býti ponechán při svém. náboženství 
a na svých statcích; že může dosazovati' kněze podle . své vůle. 
P~~o~ř,ené ~tavyvb~at~ké~usil.i .. utišiti n~jVÝšší~dní~~ ~e;nští, 'I 

I uJIstenun, ze Kazdy pan ma ~l na gruntech svych cmItl, co, 
c~ce. Za novoutrakvisty upokojoval je Michal Spanovský,'onilou-: ' 
vaje jednání své strany, ujišťoval; že není namířeno proti Bra: 
třím. "Buďte 'kriám té naděje," řečnil pan Spanovs'ký, '~,kdyby" 
se vám· co Iiašim' zvláštním milým: pánům a, přátelům ubližovati " 
ado koho škoditi chtělo, tedy by muselo se i nám tono dostati."29) , 

,Avšak kromě těchto krásných slov novoutrakvistizatíni· nic' 
:více, pro Bratří neučinili. NeOdvážili se nějakéoká:zaléakce" kt~.", 
rá byvtétochvmdemonstrovala jejich nerozlučnose s Bratřími. "" 
Snad sedomhívali, že taková opatrnost' je žádoucí;nechtějí-Use' 
vzdáti svého úsilí okonsistóř. Nakonec se vša:kukázalo, že ani 
tato opatrnostnebYlá. ,stavům nic platná, neboť Císař konsistoř .. ,','., 
Sta,vům neVydal. Stavové podQpojí, vidouce marnost svého Úsilí; .'. 
upustili od dalšího bóje. Po celá:'dálší'-leta už neslyšíme ničepo 
<> žádOstech stavů a budeme míti ještě příležitost, pověděti, jak 
v těchto" církevních 'starosteéh si' musili na:mnoze vypomáhati 
jinak. A . opatření, učiněná císařem ve věcech náboženských v ro- '. 
ce 1584, byla vyjádřením ducha;'v němž napříště se 'měla ubí':' , 

• > rati církevní politika vlády císaře Rudolfa ll. . (Pokračování.).' , 
28)ď(Tamté~ poz. 188.) .•. . ..•... '. , .. ', ", , . •... ' 

, 29) Události na tomto sněmu jsou' VyIičeny v archivu Herrnhutském 
Xlll. foL 411 a.' dal!íi. (SroVn. t~ Hrejsa, Ces. konfesse str. 331 a' Krofta, • 
Sněmy, IX.;, str. 42.)' , .' .. ,. , . '. ,-. ,~ . ,.' . '. .. ,,' 
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Zřetele, 'jichž nutno šetřiti při stanovení úkoli. 
.y provádění~ duchovní péče ~ mládež. 

,~---------------------------------" , 

r 'J~ Pelda • 
.. . ' ',' ' .. , ',. ... .. '. šfc./ 

:;, •. Předsevzetí účelného ·programuvýcllovné a. vzdělávací cír
kEwní· práce 'mezi mládeží poškolního ·věku se'nemůže' státi 'ne

,.' . promyšleně ,a bez' dostatečných důvodů.KaMý předsevzatý' úkol, 
.. ' ale i jeho . zařazení do sedmiletého výchovného systému církeVní 
, 'péče o duši mládeže, 'se musí státtúčelně a důvodně; musíme 
vědět, proč ten či onen úkol řešíme právě ,v tom určitéIri :věko
vémróčníkúa próč jel vůbec pojíIDáme do. své práce a proč jej 
'pojímámetáka: ne, jinak. ", • " " .,," " •....• 

, ,'Naše úkoly duchovní' péče o . mládež, ať má jejich řešení ja-
· koukoliv. formu, musí vyhověti řadě požadavků;'.' ,,' . 
,> Ještě dříve,~ež se odvážíme pojmouti a 'formulovátiúkoly 
církevní péče o mládež a než je plánovitě 'rozvrhneme, ďjenutné 
si uvědomit, jaké cHe tóuto svou duchovní pěčío mládež v po-, 
školním ,věku sledujeme a.jakým,účelům slouží. Prozatím'se tou
to otázkou v tomto článku· nezabývám, v předpokladu; že·v církvi 
o, tomto thematě. je potřebné jasno;' stačí snad si zatím 'býti .vě-.-

.... 'dom, že jde o církevní práci mezi mládeží za účelem jejího ná
. bóženského, . éírkevníhó a 'křesťansky mravního . vzdělání a, 

výchovy'. ..... . " . . ' " '. ' ," 
Když'nástanedohoda ci .Cíli a účelu, objeví sernzné úkoly. 

· ,Především jsou to obecné úkoly církve:' Zvěstování pravdy 
Boží, vedení kékřesťanskému životu podle" řádu. křesťanské lás
ky a modlitby a.vytvářeníkřes~anského obecenství.Úkoly cír-

· kve, ať již ~ak či onak formulované,má církev mezi všemi svými 
. věřícími stejné, ale modifikují se,přichází~li s nimi mezi děti, ' 
či mezi dospělé, anebo mezi mládež; další modifikace nastává, \ 

,přichází-li s nimi církev do různého sociálniho a kulturního,pro-
. středí. Církev přece chce, aby,její působenÍ,bylo úspěšné ,a proto 
mus! hledati způsoby a cesty k lidské duši, aby ji připravila pro 
Boha a pro jeho království. " \. , . /' " . , 
',' A jestliže 'církev přichází při svém úřaděduchoven~kém a 

. ,učitelskéín mezi mládež, musí, má-li tu její poslání míti úspěch,' 
'. šetřiti několika zřetelů. Je to zřetel pSy'ehologickýa 80Ciálně psy': 

ehologický} zřetel církevní a naukový a zřetel praktický. ' , . ' 
Situace je. totiž taková, že se v, duchovní péči setkávají dvě 

. sféry, 'dva živly: mládež 'se svýmipřirozeriými sklony, ,zájmy 
. a. problémy, mládež dosud nábožensky ani charakterově nehoto
vá, tvárlivá; a církev s normativními' pravdami ,a s mravními ná
roky Božími a se svými církevními nároky na řád a kázeň, věr~ 
nost atd. Při tom církev má zformovat a' proniknouti' duši mli
deže . svými hodnotami. Tento určitý rozpor mezi živlem mládeže . 
a' církví tu je;' a on je konec .konců, důvodem,' proč církev mezi 
.~.. -
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mládežpřichází; účelem tohoto církevního ~poslání je, ~by tento' 
.crozporzmizel;aby z mladých lidí se staly plné křesťanské osob-:-, 

nosti, v nichž klíčí Boží království, a které dovedou tvořit křes
:Canské obecenství bratří a sester ve víře; v, lásce, v' modlitbě, , 
v řádu a v káznL-
, Výchovné počínání církv:e mezi touto mládeží musí býti obe
zřetné a účelné: církev, její duchovní či učitel, musí mezi mládeží 
splnit své církevní poslání a jdé o to; aby se mládež ochotně jím 
nechala ovlivňovati a získati pro evangelium.-Obezřetnost církve 
musí býti tím větší, uvážíme-li, že církev nemá žádné jiné moci" 
přiváděti mladé lidi ke, slyšení křesťanské pravdy a k poslušno- ' 
sti zákona Božího a k zachovávání církevního řádu, než moci du'
'cha a,moci hodnot, které mládeži můženabídnouti;jiným! slovy: 

, mládež chodí na večery s duchovním či . učitelem náboženství" 
dá brovolně. Mládež k, účasti' na duchovní" péči' o', ni nemůže býti' 

- donucována (jako ve škole), alejen a jen a stále získávána hod-· ' 
notamiaprostředím', které 'může církev pro ni vytvářeti a jí mi.:. , " 
bízeti. Mládeži semusí v Jednotě "líbiti" a církev v, ní musí·míti', 
oh,nisko svého: působení. ' '" ,". , " 

'.' Náboženský pedagog, přicházející mezi mládež; ji nachází .na ' 
určitém stupni náboženského1 mravního a . sociálního vývoje .. , 
Vždyť tato mládež má za sebou zpravidla osm let náboženskévý- . 
ukyve škole, výchovu rodinnou, a již byla nějak účastna církev-' ". 
ního života. Jde o to; zjistit tento stav ~duchovního . života mlá-
.deže. Alejde o víc. Tato mládež má svůj specifický duchóvníž~
vot, má určité zkušenosti; má svoje žhavé problémy, své otázky, , 

: a'hledá na ně odpovědi. \ Její duchovní života problémy, tak ty: 
pické pro dobu mládí" jejítv6řící· se a zpevňující charakter a vy
,tváření. individualit ze subjektivistických jedinců a jejich začle:' 
ňování'donejrůznějšíéh forem sociálního života, . to všetvoH' 
zvláštní habitus mládeže. A náboženský pedagog musí tento -
zvláštní,a.přechodný typ lidí znáti a respektovati. při své práci.. 
To je to" co ,nazývám ,psychickým a sociálním zřetelem, jehož 
nutno 'šetřiti přishlE~dáv_ání a'kladení úkolů duchovní péče o mlá;. 

, dež i při jejich řešenÍ. '.' ,: ' '" . , \ '. . 
, Tak psychologické zkoumání' mládeže' púbescentní a adoles:' , 

, ,centní,' zkoúmání jejího psychického růstu, její problematiky; je
jích potřeb, zájmů, odporu, vzrůstu do společnosti, její Vyrovná
vání s otázkami a požadavky, které na ni doléhají; zvláště pak " 
z;koumání jéjí zbožnosti a mravního života i mravních názorů . • , 
nám~:ukáže velmi mnohé, z úkolU náboženské pedagogiky' mezi 

- touto mládeží a mnoho napoví, jakou metodou' a taktikou jest po- ' 
třebíúkoly řešiti; úkoly nábooensképedagogiky se objeví v.roz- " 
dílú' mezi normatiwímipožadavky církve, jak je stanovísyste~. 
matieká' theologie. a meziskutečným,u,.mládeže: jako: normálně 
sevýskytujícím stavemzbbžnosti, morálky, . víry a vědomí cír-

c, kevni'příslušIÍoSti.,V,době mládí, v době: prudkého vývoje; zá-, 
'leží. velmi na, tom," aby náboženský_ pedagog zasáhl v, pravý čas 
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aužil k~tomu správné metody a taktiky. V určitém věku býVájí 
akutní jen určité problémy náboženské a mravní as nimi sou-' 
visející nebezpečí. Jen. určité zájmy mládeže stojí v'popředí a ty , 

, ' je nutno' pedagogicky vést a usměrňovati. Psychologické' znalosti' 
mládeže nám tu 'budou cenným vodítkem. ..,.. . . 
( Sociální a sociálně psychologické hledisko je nutné proto, že ' 
mladí lidé 'různého sociálního prostředí ,mají poněkud odlišnou' 
problematiku náboženského, mravního; duchovního a sociálního 
vývoje, mají odlišné zájmy a Odlišné postoje a vztahy k hodnotám 
náboženskýma mravním, mají odlišné duchovní potřeby anebez
pečL Tak jistě jsou patrny rozdíly tytou mládeže různého pohla
ví; nesmíme dále přehlédnouti, pra.cujeme-li s mládeží městskou 
či vesnickou.' U mládeže' studující míváme daleko 'lepší předpo
klady-v její vyšší' intelektuální a 'kulturní úrovni. Zbožnost a 
křesťanský charakter dělnické mládeže je ohrožován protinábo
ženskými tendencemi, které převládají dosud vproletářských kru7 ' 

, zích, ' opět jiná nebezpečí hrozí mládeži. domácnostní, jiná mlá
deži učňovské; kancelářské atd:Různékraje mají poněkud odliš
ný charakteI' a s různě zdůrazně110u náboženskou kulturou a tra~ 
dicí.Jsou kraje bigotně zbožné, pověrečné, jiné s reformační 

c tradicí, jiné s protináboženskou tendencí, jinde opět je zřetelná 
· "touha:ponové,zbožnosti. Nemůžeme' proto všude . užívati mecha

nicky těchže pravidel a formulí při 'své metodě a taktice v práci 
s inládeží; je nutrié přizpůsobení,' ovšem jen v metodě,taktice, 

, v"látce a ve' idůraznění některých úkolů,nikoli y obsahu ideovém 
'av cílech a y pojetí výchovné práce. ' ' , '. , ' . '. 

Zřetel naukový: Církevní nauka, systematická theologie,má 
, . při výchovné práci s'mládeží funkcLvelmi důležitou; ona posky

tujenormu, směr a . ideový' obsah pro řešení' kteréhokoliv ~dílčího 
, úkolu, jejž ve výchově mládeže si stanovíme, zní jest odvoditi 
· cíle výchovné práce a její předmět se namnoze stává obsahem 
a předmětem poučovacího a výchovného úsilí. . . 

,Při této příležitosti bych rád upOzornil na důležitý rozdíl me-o 
zi'pracíškolní a prací v duchovní péči o mládež. Ve školách obec
ných a měšťanských je církevní nauka, ať už část věroučná či 
mravoučná, na místě prvém. Hodiny náboženství jsou hlavně 
'k tomu, aby si děti osvojily nauku církve. I když probíráme bi-

, . blické příběhy anebo dějiny, či liturgiku, vždycky v pozadí stojí 
· snaha vzbud}t v dětech nějakou představu, nějaké vědomí, které 
je součástí velikého věroučného systému. Ze školy si,mládež'od
náší určitý standart vědomostí církevně naukových. ,Ale' tyto 
všecky náboženské vědomosti a poučky zůstanou 'bez·účinu,·bez. 

, vlivu na člověka, zůsta~ou-li jen theoretickým věděním. Mají-li 
, .' se' s.táti,~cennou složkou náboženského, mravního a církevního ži
" , vota člověkova, je nutné, aby byly oděny .tělem vlastních .zkuše

llostí a. prožitků a' pochopeny v celé' své šíři a hloubce. To není 
možné v 'dětství, kdy není dosti potřebných zkušeností 'a'schop

, 'ností a ani' se nežije v takových poměrech; v nichž náboženské 
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; pravdy a'mravní požadavky se. mohou v plné šíři uplatnit. ,Teprve 
\ v mládí člověk má novými životními poměry dány možnosti, aby 
pravdý nábožeDské a ,mravní ,poučky uplatnil ve vážné životní; , 
praksi. 'Jek tomu i psychologicky disponován, a žije v sociálním 
a kulturníÍn prostředí,' pro ktéré byl v dětství jen: 'připravován; 
cl kterém jen slýchal; je to pro mladého člověka, opravdu velmi 
těžký problém,který se mu zpravidla dlouho nedaří, podaří-li se 
vůbec ,vyřešiti tak, aby našel a- osvojil ,si tu pravou míru mezi 
surovinnou životní praxí' a požadavky křesťanské víry a mrav- , 
nosti"které mají 'býti měrou v řešení praktickýchúkonůživota.: ,. 
. Tady teprve nastává provádění zásady ó naplnění života duchem 
Kristovým. Ke. ,zb~žnémukřesťanskému životu ,nestačí vědomo;" 
sti, ale je nutné navozovat podle těchto vědomostí životní. praxi. 
Solidní' základyvědomostní·si'mladí lidé"přinesli ze',školy; nyní, 
v duchovní péči o mládež, je proyázejme cestou jejich života a 
ukazujme, jak se v praxi životní, v níž se ocitají jako odpovědní 

, lidé,' ony Zásady a pravdy mají uplatňovati. Znamená to; sledovat 
. jejich rozvoj, jejich individualisaci i socialisaci,jejich potřeby,' 
, problémy, zájmy li ke každé jejich situaci, v níž se nacházejí, říci' 

jim slovo náboženské ,pravdy a ukázati, cestu; 'p'O které jest jim 
jako křesťanům' jíti. A to je uplatnění naukového hlediska. Tou:, 
to cestou pedagogické úsilí koná nejlepší službu apologetice a: 
mládež se tak přesvědčuje o pravdivosti, ceně, závažnosti a život
nosti' toho; čemu se .v církvi učí a 'co si ve vyučování nábožen
ství 'Osvojila. Náboženství jí přestane býti snůškou pouček, 'více, 

'či méně nesrozumitelných, soustavou příkazů a zákázů, úkonu 
a obřadu, co muže býti a také nemusí býti. Spoléhejme" že vědo- , 
~osti'náboženskéi které ,si osvojují děti v hodinách náboženství, " 
v chrámě a"V rodinné'výchově, jsou dostatečné a v zásadě si ne:' 

. čiňme ,úkolem tento vědomostní základ rozšiřovat o nové priň.:. ď. " 

cipy.' Spíše hleďme ony "vědomosti upevnit, ozřejmit" zeživotnit, 
. uvésti v, soulad a přivést k platnosti. v životní· praxi, ,procvičiti. ' 
je, 'Obhájiti a ukázati v novém světle, ve světle osobní zkuš~nostL 

Takt'O 'chápaná ~unkce církevní nauky ve výchově mládeže ne:
ní' jistě její degradací, ale právě. umocněním' azeživotněIiím. ' '" 

A. konečně zřetel církevní a praktický;' pokud bychom, jím 
chtěli rozuměti' jako ohled na životní praxi, která má býti ovliv.:. 
něna a nOrmalisována náboženskými a křesťansky etickými 
ideami;' jest věc dostatečně vyznačen?- v předchozím odstavci. 
"Ale praktickému zřetelinutnorozumětitaJké s hlediska cír~ 
. kvea sociálního života. Církevní péče ,o mládež .musí pojmouti" 
do rámce svých úkolu i ty, které směřují k vytváření církevního 
obecenstvL. V mládeži má míti . církev a každá její óbec zásobnici 
čerstvých sil ,pro vlastní úkoly, pro budování sama sebe; zvláště 

i církev, búdOvaná na,spolupráci správy duchovníásborové,kte
rá . celou. řadu duležitých úkolU svěřuje kvalifikovaným laikům. .
'Duchovní péče o mlád~ž musí najíti 'Způsoby, aby pěstovala mezi. 

, mládeží náležité církevní uvědomení a ,připravila i, prakticky mla-" 
\ , 
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dé lidi ,n~ .žádoucí a,živé·. účastenství na 'životě církve a vychovala 
je a vycvičila k různým funkcím v církvi; tady má svůj význam . 
samOspráva -inládeže.· . . . 

A nejen církev, ale i národ a veřejný život, kulturní, státní, 
činí, nárok, . aby dorůstající _ generace byla mravně připravena 
plniti různé povinnosti a úkoly. I na to musí dáti církeVní peda
gog pozor, aby z církevní mládeže vycházeli do veřejného života 
lidé uschopněni vnášeti do něho ducha Kristova, aby se tam do-
. vedli ,uplatniti; aniž. by se jejich křesťanský charakter porušoval, 
stykem se světem.. -";;. ....'.' 
, ... Myslím, žé naznačené čtyři. zřetele jsou důležitou směrnicí, 
jaké úkoly jest v duchovní péči o mládéž předsevzíti; hovořili 

"jSme o nich i. v konferencích, diecésních' sekretářů duchovní péče . 
. o mládeži v. kursu pro duchovenstvov,Náchodě 1939." ' ') . 

ZESV~TAMYSLENKOVÉHO •. 
Přišel' Kristus na,svět, aby ze'mřel? 

., .., . . .. Conrad Noel. 

Kdyby bylo lidstvo přijaloJe~íšovy zásady a kdyby 'jich bylo pOdilo 
k "zbudování. nového světa,' bylo by bývalo nutné, aby Kristus zemfeZ 

. násilné? ' . '.' 

,. Pravověrní . nebo spíše konvenční kfest'ané -, neboť pravověrnost a 
kon~enčnost.-jsou velmi odlišné věci - by odpověděli, že-mAžeme býti Spll

'sení jen sk~ze kří~, neboť Kristus je smírnou. obětí. Zádnd' menší oběť než 
--.. ~běi jeho .jediného Syna nemohla dáti zadostučinění Otci, proto Kristus 

, musil nutně zemfít, měl-li b"ýti svět vykoupen. 
MUsíme odmitnout tútonauku v hrubé formě, v jaké se obe,cně pfea. 

kládá a. Ještě dArazněji musíme odmitnout nauku o zástupné oběti. Tato' 
nauka ve své ne;tu~ší podobě znamená, že' nebeský Otec požadoval krva
vou oběť a ~enebyl úpokojennějak~u méně dokonalou oběti ne~ smrtí 

'svého' Syna. Se zřetelem na tuto smrt je milostivě ochOten přehZUet hří
, chy lidí a dovoluje jim uniknout věčným tresttlm, jich~ jejich hfichy 

, zaslouží. Syn podstóupil dostatečnou oběť a zemřel za všecky lidi nebo 
. aspoň za vyvolené. 
• To nás vede k úvaze o nejnebezpečnější formě nauky o zástupné obě-

•. ) I , ' 

ti, t~ti~. k. nauce, že většina lidstva je rozmarem a vrtochem všemohoucího 
Boha pfedurčena od narození' k. pekelným mukám a ~e. žádná myšlenka 
anfžádnýskutek. s jejich strany nemtlžezměnit jejich' osud •. Někteří, . 
pou-hIi. hrstka vyvoZených, budourvybráni z ~becné zhouby a. jen ti j30u 

,urteni k 'vtMnému blahu. Někteří,protestantští a kat~ličt' théologové M
zna"čttji, že čáSt blaha vyvolených bude zdležet v tom, ~e, ,budou patřit ná 

;'múka zavržených;zdd se, ~e také Tomd8 Akvinský patří mezi tyto,theo-. 
'logy. To jen ukazuje, ~e i velmlsvatí mu~ovéinohou někdy mit ve svých 
nápadeCh velmi nesvaté kousky. '. " . ~. 

Výraz l~výkupné" ve větě ,;ddti8VfJ,j ~ivot jako výkupné za mnohé" 
'je Zaplete" dovelmi/ant""tické1w theologického tajem~tvi. Ale jeho sm1/3Z " 
I. _ " . '. _,' . _ I, .' , 

.. 
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je prostý a přímý. Prof. E. P. Gould (lnternational Critical Commentary. 
, St. Markl podává' anaZogii 'z ameriCké občanské, války, kde vojáci ~Zi 
své životy jako výkupné za svou, vlast, a poznamenává, že každá mučed;; / 
nická smrt, je ly t r o 'n a n ti, P o'll6 n, výkttpné za mnohé. : 
/' Také prof. E. F. Scott bere tu, v6tu v jejím přirozeném smyslu a upo
zorňUje/že: bylathe~logy přev~ácena v' něco ciz"íhoa nelidského., Tento 

, autor ji spojuje s ideou Kristova království božílto a praví: "Když Ježíš, 
, 'mluvil o velkém' cíli, pro' kteri!" přišel,' musil myslit napřichod království 

božího v' slávě.' SvousmrÚ měl osvobodit lidi nikoliv od jednoho nebo 
druhého~ partikulárního zla, nýbrž' od celého stavu spoutanosti,jemuž 
podléhají, v přítomném věku. Jinými ,slovy,'jeho aktsébeobětování byZ 
určený prostředék, jímž království boží' má být realiŠováno. Mnozí veJdou 
do /života skrze s1nrtjednohÓ.;., Zdá~livé omezení, obsažené ve slově 

,,,mnozí", mate; ale mi1žéme pochopit; pročJ~žíšdal přednost tomuto slo-
vu před jinými. Nemínil, že jeho smrt prospěje jen určitému počtu lidí,', 

, nýbrž že zemře" jak~ trpící služebník boži, za obecné vysvob'ození.Výrok 
tedy" jestliže jsm~' jéj isprávně vyložili, prohlašuje, že, .Težíšsvou 'vlastni 
,smrtízpi1sobípříchod království božího v slávě!( (The Kingdom and the 
Messiáh,s. 234.)' ':, \ ",. " ';,' . ': ' " : ;'" 

, ' ,Ježíš tedy obětí celé1w svého života, korunovanou, nejvyšší: obětí své 
smrti a' rozkvetlou ve vzkříšení, učinil zadost Otci nikoliv proto, že Otec 
potřeb~val nějakou smírnou krvavou obět', nýbrž proto, že vW~l v činu 
svého Syna prvé ovoce toho,' co mi1že oČekávat od mnohých, kďiJž budou 
milostí vneseni do přirozenosti syna a vrátí se tak do své vlastní přiroze
nosti, jak byla pi1vodně stanovena v boží mysli. 

Věta 'v druhém 'z 39 i'5Zánki1 učení anglikánské církve: "aby smíříl 
svého' Otce, s námi", je proto nešťastná a mi1že uniknoút výtce herese, jen 
když ji vykládáme v tom smyslu, že Bi1h je usmířen tím, že je ujištěn 

'našíni vlastním spolupi18obením v odstranění hříchu. Ježíš nás nespasil ( , 
odnás.ledku hřícM~ alé od htichu samého; celý Nový ,zákon s1)ěd6í pro 

tuto"nauku. ',' ' , ,'_' '" 
, , Jestliže jsme tedy mohli" být "spaseni Kristovým životem, jak byla 

jeho '8mrtv onéchvíZi a'v, oné historické situaci nanejvýš nutná; ano 
opravdu ;nevyhnuteltiá? Kdyby byli iwé neodpadli ze své p~~odni nevin~ 
nosti do chtivostí~ nepřátelství a všemožné1w s~estí, byli by, když Kristus , 

" přišel jako plod a norma lidského pokolení, přijali i jej i jeho zásady' 
,a byli by postup~~aZi dále,k výšinám lidského ,usilování.' Byli by ,bývali 
spaseni jeho životem. ' , \ ' 

Ale' kďyž tato cesta byla odmítnuta" nebylo vyhnutí, než aby porušení 
vládcové, na ;"'ejvyšších místech; podporovani lidem, který to měl rád, jej 
usmrtili. ", ". ' 

" Smrt mučedníki1 za všech dob je očistnou solí světa; jejich, nejvyš-' 
ším héroismem jsou 'lidé otřeseni ve své spokojenosti, a jsou, pozvedáni i 

k n~vému životu.J~Žíšo'\)a smrt byZa shrnutím všech těch mučednictví 
'v obdivuhodný a ieďinečný 'akt' oběti, ap~něvadž to' bylo čisté obětováni; 
oběťdokonalé1Ío Syna člověka, byla spojena se zmrtvýchvstáním a na
nebevstoupÉmím k Bohu, qdkud KristuS, proměněný do vyššího stavu ži-
vota, obnovuje a' znovu tvoří svět. " 
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Ale dejme tomu, že by 8e židov8ký národ byl Ježíšovým živote';" a 
',učením, obrátil" jak by byl přijetím' jeho života a uskutečňovdním' je~o' 
učení 8pasil svět 'I Palestina, byla tehdy vskutku' centre.m světové aktivity. 
Kdyby, byl židovský. národ, uvedlsvitj vlastní ditm do pořádku, byl, by se 
stal, ják to s ním, Bith zamýšlel, světlem, k' osvícení národit, a 'v něm by 

',byli bývali: všichni národové požehnáni. 

N árodové, sÍénajícf pode jhem římské říše; pod špatnými národními 
vládci, a obtíženi svou vlastní, porušeností, byli by viděli v Palestině no

, vóú ndďěji, byli by ve světle této posily reformovali aznovu~řídili ,své 
.,"vlastní~ivoty, byli by 8e seskupili kolem Palestiny a byl by se vytvořil 

,'mezinárodní ,,Izrael boží". • , ", 
" " ;Není 'nemožno, že takový vývoj by byl obrátil, i římskou říši, ale 
kďyby se tale nestalo; byla by římská říše smetena 8 povrchu zemSkého. 
,," Ale věci se udály jinak a Je~íš se ocitl na cestě ke Kalvarii. 

Z ,knihy: 'l'he Life of J~sUS(1937) . F.K. 

. ROZHLEDY PO :THEOLOGII. 

NynějÚ stav am~riclc~' the~logi~. ' 
!Ieinz-HoTst 8chrey. 

, 1; Předpoklady: pragmatisrÝl/u8, evangeli.smu.s a'j"sociální' 
, . " evangelium". ' 

,Při zprávě, ČJ, stavu riy;nějšíamerické theolo~e 'lze si sotva' nevšim- " 
Dout JÍÓdminek; ve kterých stoK a: s nimiž se musi vypořádávat .. Tyto 
, Poruninky'jsoů dvoji: . jeunak historická, a, sociá.lÍlisituace kéÍiky' V" Její 
Odlišnosti od evropské pevniny, t8.kévšak vYPořádáváni·g tim,cOll.:dÚ
chovňich statkťJ. s' té ~pevniny tanlpřecM.zí a tam' nějak svou usa.ze.: 
ninu nachází. Americké' sebevMomi,naleZlosvtJ.jnejlepši a sVérázIlý vý.:./ 
raz ve filosofii pragrrtatismu, která 'i dnes ještě ovládá ,\ duohoVni' /Póle 

"Ameriky. Ne neprávem byl pragmatismus nazván "riázoremna. ~ět 
s hlediska chleba s máslem~', názorem,' kterýcili k praktickým vÝsled_ , 

. kwn. A skutečně,pragrhatismus o 'soběneni filosofickým' s~témem 
, " spekulativního rázu, nýbrž metodou, zkoušet systémy., Theorie musi mít 

'praktickou cenu"a je p~avdivá, dá~li se s nipracova,t, a je nesprávná,' 
jestliže' v praxi selže. Tato nauka 'dává tvořivým osobnoátem nejsilnější 
podněty. Tak sestává 'dynaInickou. "personálismuá plus dynamlSmusje 
fonnuU pro agresivní' pragmatismus.' Jáko 'takový mMe, být ,nazývá.ri ~." 

,amerikanismem" - praví W. Rile:Y' v své znrune:rÍité knize o "Ame': ' 
, rlckém" myšleni". A pokračuje ,velmi příznačně:, "Vyjadřujé národni' 
, uctíváni praktického vynálezce a vpřed se .deroucího člověka; A .zde se 
zároyeň tato nauka rozšiřuje. K ddÝěře v použitelnost přírodních' věd 

, ,proovládánipi'irOdy a pro.dobytí divokého západu, vynálezyYankeett při'; 
; stupuje ještě ideál' demokracie jako sesllujici činitel;" Jako máme 'účast 
na tvoření SVé. vlády, ~ máffie účast na nalézáni. pravdy<::..:'... A vedle' 
tohoto, sublimovaného' nacion8.Iismu se otvírá· ještě, další obzor •. Pragma-, 
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. tismusse stáv~ humanismem; < Clověk shledává, že v jeho kolektivni . 
schopnoSti i neni jeho osud pro něho . zcela' udělán mechanickými silami 
nebo vyMim.imocemi. v své ,ddvěře, že silnějěi, zÝltězi, ,že pro mocného . , 
neni nic nemožného; docházi. k závěru;' že' nikoliv on se musl přizpfisobit. ' ., 
prostředi,' nýbrž že prostře dl se musl přizpflsobitjemu.Jednfmslovem ' 
řečeno, jeŽte> sVět je .tak tvárlivý, 'docházi člověk k viře, .ženenluž jen 
člověkem, ný·bržnadčlověkem." (s. 279.) " 

. Ze tři hlavlli~hz~tupcť1 pragmatického :směru filosofie: Oh; Peir'':' 
cea,.ióhna Deweye a W;Jame8e je dnes John Dewey daleko nejdtůe-:: 
žitějěi.U( Peirceabyl pragmatismus solipsisticky,omezený na 'hranice' 
logtky.· Pr~atismus' byl metodou,' zkouěel věty logiky v jejich platnÓsti. 
·UWilliama Jamese jevěči temperamentu, čestou, zakouěet osobniuPo-, 
kojeni. U Deweye, velkého pedagoga; clÍicagské' university,má pragnia. 
tismus vztah. přimo;k praktickému jednáni. Je symbolické pro' změnu 

' .• naukY,~ie.z poměru na. yýčhodě' Spojených státft jé'přésázena 'do 'Ii~vé 
atmosféry;, do ovzdúěi 'd~brodružného západu, a tanľ v Chicagu pro!i:vá: 
svou ,velkou hoduiu .. A zde přistupuje, ,kol:Íěma·momentfun: "practica-. -. ' ,> . . "',, '".'. ',' " 
lity" (praktičnost) a' .. workability" (upOtřebite!Í1ost)noyý moment:' od_, 
vaha.Tradice. nehrajev' pIonÝrských ,podm1nkách západu .. žádnou úlohu, . 
tam už' neni svět dobře plánovaným iněstem;nýb~ věeckojet~ve 
vývoji. . Fascinace novosti a experimentu upoutává tak pragmatismus . 
.. rtldfm' sám svdj člun;'nemohu se dát vést někým jiným~ Zádný .v§é~' 

,vědouéi .měne~ede vysekanou stezkou předem stanovené luÚmonie." 
, .' Clověk· musil • jednou sak na' sobě. pro!it fascin&ci tohoto názoru' na' 

s",ět,aby mohl pOrozumět, . že . ani americké. křesť&nstvi a theologie. mu . 
nemohly.' beze vAéI10 uniknout...Frontier spirit" ~(chtit být přednl 
baA~u), ,který: tak l1žastiě určoval ~erlclté dějiny, a je!ltě kesjest' 
z nejdfiležitějěich podstatných znaktt AnÍeričana, vtiskl svou pečeť 
i ·the~logii;., .. ' ' . '. " .", ' 

c.. V obou theOlogických. směrech, které- jeětě dnes, ovládaji pole,·: 
v'liberalismu lve fundamentalismu, .. nácháztnie činný" pragmatismus;,:" 

.. třeba je rfizně' zqfirazněn a vyjádřen. Starý liberalismůs. WMhingtona'ť : 
·'.GZcJddena nebo biskupa' ,anglikánské cirkve W;' Lawrence.měl·svéko- . 

. řeny v kritické, theologii let dev8.desátých" v., Rits~lovi' a ' Harnackovi, :, ; 
Jejichž hlavni dUa b)1.a přeložena do angličtiny; pOtom vAa.ktaké 'v, staré 
humanitátské theoIO~i,která'pocllázelaie dnfi osvicenstvi a'nalezla své 
lI1ejlepAi 'zástupce.v R • . W.Emer8onovi a v druhém' unitáři, W;E. OhM
r'ingo11i.~vláětě ·u.w .• Gladdenase už ,zřetelně hlási linie, :která pak vede 
k, ,WaZteru ,Rau8chenbuschoV'Í, velkému . hlasateli ...... sOcWniho··. poselstvi'!. ' 
U! on měl otevřený, zrak' pro nesnáze, sociá.J.ntho !ivotaa hledai, pro ně ". 
odpomoc:>'.' . . . .' ' .... " .:, .... 1., ďl.; 

: ,.'~ Proti·· tomuto 'módernistickému či liberalistickému Imlěru stoji lun.;' 
dammtaZi8mus.' ... FundamentaliSmus byl. orga.n1sÓvanÝm '. hnutim. konser- ... 

, , vativnlch ď cirkevnik'fl,.P9kračóva.t V fmparialilltické kultuře' protestan
tismuv. nehostinn.é· kultuře, která byla ovládána ,sekulArnlm1 zájmy, a 
pokrokovým křesťanskýlriidealismem" -.- tak zni detÍniceS. G . . ' " . .' . " . 
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'historiografa tohoto hnutí;, FundMlentalista ,byl čestný lťřesťan,' který 
to dobře myslil,' který ,viděl nebezpeči pro sebe osobně i pro celek; církve. I 

Tak vydala r. 1909 skupina'nejvá.žnějěich věřicich 12 svazkti "Funda
mentals" (základníéh čláÍlkti), " v nicM ;činíla své orthQdoxni' manifesty 

. zkUAebnim kamenem křesťanské loYality. Zároveň., s ',Um spojovala proti 
'liberáltim polemický, postoj, ' který se sna.til věemi momýrilizptise;by', 
ovlivňovat veřejné miněnizemě. FundMlentalismus byl z8.1ežitosti meze 

, denominačni,obhájcové konservativni a velmi pevné viry v dogmata se 
tu spojovali přes jinak velrili vysoko vyzvednuté hradby denominaci ve 

".-' , ' ; I- • • . ." 

,věemožné,obsáhlé organisace, jako "Worlďs Bible Conference", založené 
r; 1919, ~ebo "World's Christian Fundamentals Association",vy:voIMé 

Iv, životv téže,době. Neni opravdu upřiliěeno, řekneme:U, ~ v,rozliÁení ' 
mezi modernismem a fundMlentalismem na sebe nuáželY dvě kultury' 
v křesťanské cirkvi: retrospektivni hnuti, které činilo minulost absolutÍú . , ' 

, 'autoritou, nad přitomnosti, a' pokrokové' hnuti, které' cítilo 'odpoÝědp.O!lt' 
,zapřitomnost Jbudoucnost a nechtělo, mit 'křesťanskou ,viru vyčerpánu 
, v' kODservativnich: 'pojmech" bez vypořádáni', a: bez' vztahu 's mOderniÍn, 

životem. " ' 

,FUndamentalismus se' snaží, spiěe histori~é situaci' unikIlout než' se 
s ni oprá.vdusetkat.HistorickQu 'situaCi'v, církvi vidi přespři1iě naivně, 
strká-li shroucení "křesťanské společnosti" na "nevěruliberálti". Sndl ' 
sé fikci '"křesťanské' společnosti" zachránit' sakrameIltali~ová.nin\'cirkve, ' 

. " ktéré, se spojuje s'· archaickou' 'retrospekci." Kněžsky'. sakrálnim prvkem,., 
· který nacházi svOj výraz také v obohacoválÍí rituálubohosÍužeb,snaži se 
podat, bohatěi ktesťanstvia tak' pOsobit na mas.sy., ' , 

Tento' celý směrďstojí v' trapném postaveni mezi protestantskou pro-' 
,fanitou a katolickým sakramentalismem: Aby byl skutečně protestant~' 
ský, chybi mu sila' k' vytvářeni protest8.ntské PrQfanity,' éhybimu"pro~ 

· rocký prvek, jejž· má jen v, nepravém zvrhn~ti' ("prorocké konference" 
· mmeniaristického rázu) . .:.-. Aby byl skutečně sakramentálni, chybl fun. 

damentalismu zárovetltaké katolická hloubka a irracionalita, ďa , Ip[ na 
, něm jeětě přilili mnoho' protestant8kého a ,amerického. Aamerick,á 
, profanita je snad nejhorěi živná' pOdapro ptivodnf mst katolické sakra~ 

mentalIty. '" . , 

,.,' Jeden znak k charakteriso~ánť toho, co právě ,řečeno, stači:'eva.n~ , 
· g~li8mU8, který .je fundamentalistickou, metodou k' ziskáváni"~ .. Od 
doby,;,~elkého probouzeni" (great awekening) za.Jonathana Edwardse 

. (1734) a "druhého probouzeni" (second awakening) kolem' r. 1800 byla 
.. ~ probouzecimetoda z nejběžnějěích prostředkO, přivést' velké, m8.ssy bU! 
, ke k~sťanstvi. Finneyuživaltéto metody na ,počátku 19. stol., Moody 
'v druhé polovině,' Billy Sunday, tak. zvaný "footballQvý evangelista", 
rozy~ul,tuto', m'etodu. v ~řitomnOSti:, - AnI zde zaSe 'neporozuměl' funda_ 

"men~alismus znamenl doby: co bylo možno, kdysi na ,;táborech',' (camp· 
'. meetings) 'Wesleyových a Whltefieldových" už neptlsobllo', trvale na pOdě" ',. 

která, byla zpracovávána obrovskou reklamou a 'muBOvou :Psychologii 'Ji 
stala' se už namnoze. neplodnou. Cot8.kové"probuzenl" dnes pro, Amé· 

297~ . 
. \ 

/ 

1,1' 

',\ 



ií 
~ I" 
~ l' 

c 

~ f 
i"~ 

P ;\ 
':I~ 
"1 
J, 

'r 
d 
'I 

H 
}' 
~ 

,čana znamená, je, nám· pádně ujasněno, setkáme~li se s lidmi, kteří nám', 
s \lsměvem vypravuji, že prý už byli třikrát obráceni a budou snad, ještě , 
po čtvrté! " Zde" je 'probuzeni totožné s psy:chologickýmvzru!\enim' oka
mžiku, a nemá vťLbéc co dělat s úplným a trvalým ,uchvácením :osob'-

:nosti. Že, tento . "revivalism"', (znovuoživováni) v,' svém spojení tJ' funda
. mentalismem' nemohl rozřešit problém desintegrace '"křesťanské, společ~ 

. ,nosti" v Anier~ce,je jasné. ,Sociální účinek této metody byl x:oven nule. 
'G. Seldes má/pravdu, praví-li o "revivalistech":. "Kazatelé' probuzeni 
v'r: 1820 nebo 1830 byli posledni, kdo měli hluboký vliv na sodálni a 
duéhovniživot Ameriky.Výbuchpokáni r. 1857, po hospodářské panicé, 
onoho roku, neměl; jak se .zdá,· žádného vážného ,vlivu na' "aboliCi" .. · Podle, 
toho, se 'zdá., ž~ pro buzení 'vedle svÝch osobních účinkťL .na život jednot. 
livÝch 'obrácených neměla žádnéhosociálniho. Významu." (The' Stam-
mering Century, k.IX., s. 140.); , 

, Musili jsme' vypsat věci' poněkud ,obšírněji" ,abychomprirozuměli 
hnuti, které cItLpovmnost ke "křesťanské' společnosti"nikoliv jako 
k· agregátu individui, nýbrž která, má na mysli kolektivní povahu spo
lečnosti.J e to "hnuti sociálního evangelia.,,; které zapQČal Walter Hau_ . ' ' , 
schenbuséh.Kritisuje na metodě' tradičního eyangeÍisInu, že' je . sice bohat 
na muže ,hluboké zbožnosti a evangelické horlivosti, ale výjímečněchud : 
na dar· proroctví. Ve svém spise "Christianity and the Social ,Crisis" 
~K1'esť~tví a sociálni krise, 1907) praví: ;,Evangelismu~ měl ta~málo 
porozuměni pro boží cesty v přítomném děni, že úplně falešně vykládal 

, ~etné zbožích největšich skutkťL ... Náboženskému individualismuchybi 
vítězná vira V' možnost kralování Ježíše, Krista· ve vlíech lidských zále
žitostech,a protoÍnu chybi zření a hlasatelský hlas, viděta..hlásat Ježi
šovo přitomné vitězstvi a jeho naStoupeni na trťLn. Chybi mu Olien živý: 
zájem ná, celku lidského života, který mflte vyt"ořit jednotný; hármo_ 
nický a' smělý náboženský názor na svět." (s. 338.) 
, - ' . ~. " 

Podobně se 'o evangelismu vyslovuje v sVé knize "Chrtstian1sing the' 
Sodal. Order~' (Pokřesťanštění , sociálního'. řádu, 1912): "Evangelismus se· 
už 'dávno, stal tak jednostranným, ,mechanickýma povrchllim. ve svém 

, zvěstováni a. ve svých" metodách, . že nynějšl'lhostejnost lze, vysvětlit, jen 
jako zjev reakce na 'něj." 

" V svém· zdťLrazňování ; sociálního : významu evangelia má Rauschen-' 
busch ,v liberálni tradici' americké 'theologie '. své' předchMce v unitářstvi. , 
Cteme-lispisy W. E. Chann1nga, upomínají nás,v:mIÍohabodeoh skoro 

, doslovně na Rauschenbusche. Již on hláSá, že. poselství cirkve má povin
nost k ceié společnosti. V 'ordinační promlu~ě ze 40tých let minulého 
století na thema "O kázáni chudému" praví doslovně: "Velká sociální 
zla· začinaji obracet, k sObě pozornost jak státníkťL tak. přátel lidstva 
a křesťanťL.Hlasitéa stále hlasitějŠí volání 'zaznivá kulturnim světem 
po sociálni reformě, která, má zasáhnout nejvíc stisněné vrstvy společ: 
nosti, ; .. Bylo by načase, abychom jako třida křesťanťL zmizeli, 'kdyby
chom nechtěli mit účast na'velkém dile ~ovuzrozeni společnosti." '. ' 

~ ,:,' :U Channinga je arci' c~lek' viděn ještě, vice v idealistickém světle, ró-, 
ma.ntiky 40ťých le~ . kdy se předlouhá pracovní doba továrních dělníkťL 
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napadala méně z· dfÍvodti,. které uváděl Karel Marx, ale 'spiše . se stano-
· viska vice intelektualistického. a filantropického, že se timto zptisobem 
neponechává dělníkovi žádný volný čas pro kulturu ducha. U Channinga 

.'. '. znamená ten . protest. rekonstrukci měšťácké kultury, Íla niž' má míti 
podil idělník,zatim. co -'-:'.jednak pod dojmem dozrávšího kapitalismu, 
jerul8lktakéz čistě biblických impulsti .,- uRausch~nbuschě zaznivá tón 

· daleko' radikálněji, nadšeněji, naléhavějia osudověji. Doba naléhá na 
rozhodzlUti;ď neboť, jinak se brzo naplní rozpadnuti \společnosti. Zatim co 
se.'vědomi krise v evangelismu a ve fundamentalismu vybíjelo v mille
.niaristickéIn . apokalýpticismu, který hledí na absolutni konec dějin. a . 

, , I 

,v přitomnosti chce .. nanejvýš. ještě získat' několik duši pro království bOži,. . 
,obrací, se . Rauschenbusch a, s nim i ostatni hlasatelé "sociálního evange- ' 
lia" 'se vší én~rgií k '. přetvořeni nynějšího sociálního řádu. Sila Kristova 

_ zmrtvýchvstání a vykoupeni se musi již n:yní pocítit ve společnosti. Hau-
· schenbusch si je vědom, že jako farář při druhém německém baptistickém 

koste,le;v. ~éw, Yorl;tu při .svém, ú~ili, opatřit lidem:více spz:avedlnosti 
a svobody, . jedná 2: náboženských podnětti. Vi,' že Btih nenávidí nespra-. 
vedlnost, a že by musil v sobě udusit boži. život; kdyby tiše mlčelkso
ciálnim 'nespravedlnostem světa kolem: sebe. Hřich neni pro něho uŽ jen 
individuálnizjev, nÝbrž sociální, kolektivni.Jakse takovésociálni hř~chy 
projevuji, ukazuje mtpříčinách Ježišovy smrti. Tehdy: byla náboženská 
bigotnost, která zabiji proroky a podněcuje náboženské války, dále spo
jeni. žádostivosti 'penězs' politickou mocí, za třeU.podpiatitelnost 'Sóudnic
tví. Jiné třf isou: 'davové smýšleni, militarismus:a tř~íopovr.žení jako 
rub 'třídni: pýchy. Království boží už'' není do dálky posunutá' idea, která 
bude jědÚou na konci dni uskutečněna kataklysmlokým slÍrouoenim, nýbrž . 
Jenekonečněblizko. My 'všichni jsme povoláni za sPolupracovníky na 
jejím "uskutečňováni, kte~é je postaveno do oblastldějin, Íůkoliv za ni. 
Církev,' pro niž v "Modlitbách sociálniho probU-zeni" (1910)vypróšuje 
prorockého ducha, je "sociálni spasitel" světa, a cena náboženstvise měři 
podle toho, jak. daleko' přispívá k ~lepšeni světa. , ' . 

, ,Už' z tohoto krátkého ,nástinu je zřetelně vidět hlavni prvky, které' 
'v' této theologii ptisobi. Zřejmě se tu opět setkáváme s .pragmatismem ' 
sjehotřemizásada~i:' upotřebitelnost,praktičnost' a odvaha. Vira musl 

'být činorodá, prakticky se osvědčovat a vzít na sebe ' odvahu, postavit se 
v'roti světu ,s jeho hřišnými řády. V tomto smyslu shledal 'James Dom-

· browski ve svém spise "The early Days of . Christian Socialism in Ame
crica" (Prvé dny křesťanského socialismu v Americe, 1936) v' .. ~ociálním 
evangeliu"znovuoživeni puritánského ideálu božího státu. Tento úsudek", 
j~ sicev,své obecnosti neudržitelný, ale~je přece potud ~právný, že je to', 

.' kalvinský. pathos, který tu nacházi silně zmódernIsovaný a sekularisovaný 
· výraz. Dále se 'hlásí tento modernismus použiÚm. přirodovědeékého evolu
c:ioniSInUna dějIny a chápánim individua jako Údu sociálniho organísmu, . 

• nikoliv jako, pro· sebe existujicí jednotky .. N eni vykoupení. pro. individuum 
mimo ,vykoupeÍli společnosti,a. to je možné pokračujícím výVojem. . 

- Bylo by příliš jednoduché. myslit si, že Rauschenbusch,je dosud uve
, denými kategoriemi vyřízen; nesmíme si' nam:louvat, 'že je tím řečeno 

všecko o muŽi, který až po dnešní dny vykázal americké theologii ,Její 
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dráhy. Centrem u tohotO muže totiž nebyla nikdy !!patná a snad mimo~' 
,'tádně !!patná slupká~ nějaké' dobově určené, m6dnf filosofie; nýbrž biblická. ' 
, 'orientace, která, otvirá ~cel~ nový , pohled" pro dějiny ,a. v!!eykodémonské. 
v dějinách ana druhé 'straně pro dynamičnost a prorockost ve vita. Lze, 
snad tki,! že každý projev u, Rauschenbusche je nekonečně, nesprávný a 

, \ zase ,...:..., ncltonečně ' správný! Dějiný jsou pro něho ,pokračujici proces, , 
'a jsou'Um přirodovědecky určeny; ale ,ptece zase má porozuměni pro 
,'rozhodovaci 'povahu' dějin, ,člověk'se musi rozhOdnout pro I Boha nebo 

proti Bohu. Hřich je II něho popisován podStatně v mravnich kategoriich,' ' 
ale přece' zase, zpozoroval, že dém.oIŮčnost je moc, ,která sahá za indi~~ 
duum. Vira je' u, něho V nebezpečné blizkosti, útopického enthúsiasmu pro 
zlep!!enl 'světa, ale přece vi i zdé také opět o biblickém dynamismu vi
,tězstvi,' které \ přemáhá svět. V!!ecko jeho v~ecké studium bible -:-:-' byl. 
po 21 let profesorem cirkevnich dějin a No,;ého zákona na theologickém, 
semináři v Rochestru -,se neslo k tomu, jak sám dosvědčuje/nalézt zA
klady křesťanské nauky sociálniho' evangelia. 'A zasadilo prý., mu velmi 

. " . '. .' (, " ," 

těžkou ránu, když mu na konci jeho života jeho kolega MoehLmann doka-
zoval, že jeho vývojový pojem krá.1ovstvi božihonemá žádné opory' v No-,' 
"éro zákoně. ,To vile opět dokazuje, že tento, muž, při"!!i své dobové pod
mlněnosti" ptece vážně zápasil o' biblické zdfivodněni svého' theologického 

"my!!lenl a jeďriá.m.' ' ' 

, ,II. NOvý "náboženský realÍ8mWJ((. 

'Bylo by neporozui:ně~fm; kdyby někdo ~htěl v!!ecku the6logickOU pm
,ci v Americe ,redukovat, na "sociálni evarigelium'~. Mužové jako Douglas 
,C. Macintosh, W. A. Brown, E. W. Lyman a R. L~ Calhoun, se smJ.li 
z 'ptedpokladfi Ritschlovské !lkoly odfivodňovat nový "náboženský rea-, 
lismus". U Lymana se tento realismus obracl proti relativismu, kteIÝ se 

'z fakhÍ;,že na!!e věděnivžd.ycky jest jen čá.stečnýnl vhledem, su'vi skep
ticismem. Tento realismus má zájem na po~ná.ni intuitivniho charakteru 
hodnot; krása, pravda a dobro maji tvfirči kvality a 'jsou ,založ,eny bez~ , 

, Prostředně ve skutečnosti, jako v něčem,' co má, stanovený' cll. Bdh je' tranS~ 
cendenthi 'jako Tvfirce, ale také immanentni, ježto' dává 'konečnému účel-, 
nost. Bfihje lnlmanentni v procesech, které uskuteČňuji hodnotý. ' " , . .., -,' '-. . '. 

D; 'C. Macintósh pracuje na problému rclzum a vira. Jak ukazuje, 
titul jednohojehodlla: "The Reásonableness of 'our Faith" (R~zumnost ' 
naAiviry), usiluje'o synthesu mezi oběma; a to v tom smyslu, že prame-

" ' , ,', ',' J "" 
; nem'theologie je vira; nikoliv 'rozum. Ale nevldi' obé v kontradlktorickém, 
poměru, nýbrž uZnává "rozumnou ,viru", ježtO' základem na!!L vil"Ýje 
Logos. ", ,~ " , 

" ,K těmto' ,',IÍ.á:boŽenským realiStO-m" tteba počitat také' mladého, syste- , 
matika na Yale Divinity School, R. L; Oalhouna: Stavise jak proti ideali-, 
stťun; 'tak proti pragmatistfl:m. ,N ani', idealista, • ježtO nepokládá. 'svět' za " 
jasný a hotový ,výi-az,ideje, nýlrlza něco, co je ve výVoji, v běhu, ale 
ve ,vývoji s vnlttnlsouvislosU. Také jeho Idea Boha je 'realistiokli. Bim 

J ," • " '," _ :' 

, neni anI, omezen na· ldealltu , lidského my!!leni, jak uči, hunianistickA Ikola. , 
'chicagskli (H. C. Wleman), Mi neni jen ná.strojovoupracovnl hypOthesou. • 
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jak jeJ chápou' pragmatisté. Bfihje skutečnÝ jako předmět 'viry., Tento 
"věřici, realismus" docházi zvlášť jasného výrazu .v thesi jeho knihy. ;,God' 
'ai!d ,theCommon 'Man"(Bfih a obyčejný 'člověk), kde'zdflrazňuje, že 

"náboženstvi musí, mit co činit, se skutečným životem. 'Podle vlastniho" 
svědectvi, chce se, držet uproStřed mezi marxismeln s, jeho ,sekulárnim 

'" chápánim dějin, a mezi :barthismem s jeho zdfirazňovánim totálni diastase 
, mezi Bohem a, člověkem; Co ve své knize fakticky čini, je znovuoživeni 
reforlnačniidejepovoláni. J~ho představa ~kutečňování viry: v denním' 

,životě není představou .. soClálniho evangella", totiž změnou celého so
,; ciál~iho řádu; nýbrž podle něho :má každý jednotlivec na tom místě; ,na' ' 

nějž jej Bfih pÓstavil, bÝt věren svému povoláni. Tak se obrací i proti, 
, . revolučním ,metodám, pflsobit politické převraty. ' " ' 
, ,Vznik tohoto, nového .. náboženského realismu" se vysvětluje, jednak 

jako ostrá reakce proti ,chicagskému humanismu, který je vlastně Feuer-; 
bachovskou filosofii na církevnipfldě, tedy "vlkem v' roúše' beránčím" • 
. jednak ale také jako přimknutí k obecnému' filosofickému obratu ke kri:-
tioké~u realismu 'v theorii poznání/jak' jej zastupuje Urban (Yale) . 
a k filosofii hodnot, jakji podává 'Perry (Harvard), podlé němecKých 
vzoru. Jistě takép,rožívánísvětové krise vedlo k'tomu, hledat nosnější 
základy, než jaké ,mohl poskytnout starý liberalismus. !Bergson a angli~ 

, ,kánsko-p~atonská tradice, poskytly zvlášť u Lymana a Macintoshe staveb- , 
ní kameny k !systému. " 
'~Zde :je'takémistó, kde musíme'promluvit ó setká:níamerické'theo

logie s dialektickou theologií., Barth, Brunner a TilI1ch, byli anglicky, mIu
vicimu obecenstvu pHbÍiženi v rflzných překladech. R. 1936 vyšla v jed
nom novoy6rskéIl). nakladatelství Barthova knižkrÍt,;God in Actlon'" (Bfih , 
v činnosti). Zvlášť příznačné je v xii jedno místo, ,kde se. Barth obrací' 
na své anglické a americké čtenáře: .. Moji mm přátelé ,v Anglii a v Ame-

, rice! Jsem z Německa. "Tam jsme dospěli na konec cesty, na jejímž po
čátku vy stojite ... Jestliže jednou připustíte: "Nejen Bflh,' nýbrž také 
já!", a je-li vaše srdce II toho druhého ...:.- a přátelé,' tam '.vy je máte! - . 
pak už není zastávky .. ; Nechte.si to nyniřici ... Jestliže jemtOU učinite 
začátek s "BfÍh a .. . ", ,pak otvíráte 'dv~ře pro každého démona.", (S. 137;) 

E. B;unner, který studoval jeden rok na Union Theological Seminary 
v Newď Yorku, mohl se sám americké veřejnosti pře~tavit anglicky na
psanou 'knihou "The Theology of, the Crisis" (Theologié krise). Byl to 

, "pokus,' vyložit Američanovi zpflsobem musrozumitelnÝnl, oč jde dialek
. ' tické theologii. Po této knize náai~oval překlad,' spisu .. MitÚer", pak 

r: 1936 .. OurFaith" (Naše vira) a před roke~ překlad spisu;,DasGebot 
'und die ,Ordnungen". ' . " , 

" Tillichovu knihu ;,Die' religiose., Situation der Zeit" přel~žil ,už ' před 
:.lety, Richa:rd Niebuhr (Yale), opaUiv ji cenným a také' nutným úvodem; 

,o Od několika let je Tillich ÚŽeji spojen s americk~ prosttedfm svou stó- , 
lici na 'Unión Theological' Seminary, vfldčím theologickém semináři na 

, výéhodě. Pro svéráznost jeho terminologie, a neobe~ámenost Žákfl s jeho 
,procesy myšleni byl zprvu jeho přímý vliv jakó učitele menší ~ež nepřímý 
, vliv jeho žáka Reinholda Niebuhra. Nedávno výši a jeho prvá publikace, ' 

, napsWiáanglicky: "The Interpretationof History."(Výklad dějin,' 19'36.) " 
." 
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Ovšem i, zde si ame,ričtí čtenáři stěž~ji, že se itoto dílo pro proměrného 
čtená.te uzavírá svým slohem a nezvyklým zpfisobem myšleni. ,Přes to se 
Til1ichovi podařilo, jak bylo, autoru tohoto článku' nedávno sděleno, vzbu~ 
dit nový zájem o theologii u studentt..ktefi se dosud skoro výlučně' obirali 
sociáJ.nmli otázkami: ". ,,'" , , 

, Přehled' Barthovské 'theologie jako. celku pódal po prvé, mladý ame
rioký NěmecWilhelÍnPauck (Chicago). Stotožňuje se s'jeji posici, hlav'
~ě s Barthe~.:'Je také spoluvydavatelem symposia o ,3Článcíéh s 'Í>ří~nač~ 
ným titulem: "The Church against the WoTld", (Cirkév proti světu, 1935'); 

,Richard Niebuhr,překladálel' Til1i~hftv áFr.Mi11er;sekretátYMCA, 
"jsou oba druzi spolupraCovni~i. ' , , ' 

Použití. dialektické theoÍogie na, situaci v' Americe, 'vyznačenou' funda~ 
mentalismem a modernismem" provedl G. W. ,Richard 'kD.l.hou""BeYoiJ.d 
Fúndamentalisinand ModerniSm" (Nad fundamentalismem 'a .. moder-,· 
nismem; 1934). Jako president theologickéhosemináre reformovanécir~ 
kvé ve Spojených státech, je aútorblizek fUÍl.d~éntalisticky raženému 
kalvinismu, ale "je nyní šťasten, že nalezl východisko z obou těchto fa
lešný~h ~lt~rnativ: Rich~rd se' staví ,,' próti liberalismu, protože zkazil 
myšlenku' zjeveni. "Člověk a lidstvo· jsou Pokládáni, za tvtlrčí činitele., 
Co nacházíme ;'zmravni činnosti a co, ro,zumimevýtvorem ;kultury, má 
být zjevenbn." Obrací se také, proti Hbe,rálnimu ,pojetí '"nábožellSké zku~ , 
šenosti,i. "Evangelium je obráceni se Boha na člověka; při čemž Btlh 
člověka' volá k zcela určitému úkolu, ale,néni dobrodružným hledánim 
Boha' se strany, člověka, zdali by jej snad mohl vycítit a nalézt. P,roto 

,nemtlže býti evangelium dokazováÍlo; musi' se' samo' na srdci· člověka / pro~, ' 
káZat. Musi být ,zvěstováno, ne obhajováno; věřeno a plněno, nikoliv de~ 
mOllStrováno.'" (S. 10.) 

,,' 

, 'Vtéto souvislosti 'bylo by třeba zmíniti se také o ReinholduNiebuh
,rovi, o něnlŽvšak, bude řeč. níže. V něm nalezl' díalektický směr snad ,. 
, svého, nejvýmluvněj!iíhoaliterárně. nejúčinÍl.ějŠího zástupce.; . , " 

, ':Vkřížovém'ohni anglikánSké adíalektické' theologie 'stoji' další zá
stúpce', "nábožens,kého realismu",' M. Borton. I (on ď zaujímá postoj' proti 
"liberálnimu křesťanstvi" 'a prohlašuje ,je V sVé·;,Realistic TheolOgy'! 
(1934) za Odtllnirajicízjev .. Hortontlv rěalismus je '"Teakci protIroman~ 
tickénlU optimismu ' libérálni theologie; která neměla porozuměni pro' , 
tvrdost srdce' neznovuZrozeného člověka. Odniítá.' řešeni Barthovské 'a' 
odtlvodtlUje svou viru v možnost sjednocení lidskéVtlles·boži.Jeho rea:" 
lisínus je "předevšim rozhodnou pohotovosti, jasně se dívat ná. skutečÍlOsti 
života a pti tom začít zvlášť s nejodporněj!iírni a nejvíc ~dstrašUjicími" ' 
takže předem je vyloučeno ,prodléváni v romantických i1~iclÍ; a: pak '," ' 
~krz~ tyt~protivné skutečnosti a ne jim navzdory pronikn~ut tak hluboko, 
jak možno k peVné strúktuřeobjektivni skutečnosti, až se najde, který' 
je' ve skuteČnosti dtlvod pro odvahu, naději a víru, nez~Viále' na našich 
lidských p~třebách a přánich." (S. 38.) . ' . ", '-

'Jeden Úberálnikomentátor 'k tomu poznamenává, "že tO není proti-
lib~rálni, nýbrž liberalismus v své nejlep!iíformě!',' " 

V přehledu po současné angliCké theologii, který .. uveřejnil' r: '1936, 
vypravuje Horton,' jakdošeľk 8vé~u stanovisku k' dialektické :theologii .. 
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, I. " . 
Měl překládat pro skupinu německých theologfi jedno místo z knihy aTci-
biskupa Templea; Místo znělo: ,;Tvrdíme, že speciáJní zjeveIÍi je možné, , 
jen když všecka . existence je mediem zjevení; neboť možnost zjeveni 
závisí na osobní kvalitě oné nejvyšší a póslední skutečností, kterou' je , 
Bfih . .. Buď; jsou všeoky zjevy v určitém stupni zjevením božím,· nebo 
neni ,vfibecžádného zjevení. Neboť 'podmínky možností. zjevení žádají, 
aby nebylo nic, . co není zjevení ... jen není-li nic profanní, mMe 'vfibec . 
být 'něco svatého."Hortonpokračuje: "Když jsem zpozoroval gesto, úža~, 
sumezi němeék~i delegáty, krystalisovaly se náhle moje četné pochyb· 

, nosti' o Barthovské theologii v. zřetelnou antipatii. To tedy, znamená 
barthismUs! řelti jsem si. .. Popírání; skutečnosti, že mfižemeBoha'nějak 
správně poznat z pozorovál?-í přírody a dějin .aže i křesťanským věřícim 
jako 'je arCibiskup Temple je takové poznáni. uzavřeno! .Pokus, omezit 
boŽí zjevení sebe na jediný zářivý blesk, který ani !lleosvíti okolní kra-
\,. ..' . ... . 

jinu, nýbrž věticího oslepuje a ohlušuje.: takž,ese stává neschopným svou 
víru artikulovat, leda negativně." (Contemporary. English Theology, 
1936, s. 171.) 

Uvedli jsme zde Hortonovo svědectví 'osobě proto, že ukazuje, :jak 
•.. americká theologie pti ,svém hledání nového,,·realismu" kolisá mezi.fron~ 

tami anglikánské a, dialektické . theologie, . ,ale jak se přece, ,odpuzována: 
extrémní . povahou jedné, přiklánínastraÍJ.u zprostředkující a.také .charak
.terově .bliže ležící anglikánské.theologie. Hortonovo,.stanovisko je tu ty~ 

. pické pro mnohé jiné; 
. ~ Tážeme~li se nakonec, . zdali .. tento nóvý ,,~ábože~kÝ realismus" do

držuje,c~ slibuje, totiž nahrazení starého liberalismu, musíme konstato
vat, že tomu tak není, .dokud se .vážně nevypořádá s problémem zjevení 
jako s místem" s něhož "náboženskýrealismus" jedině mfiže být vážně 
odfivodněn, Vidí sice nebeZpečí podniku, roZtrhovatodsebesoudy .h~dno
ticí 'a -soudy' existenciální a usilují proto ,o zdfivÓdnění hodnot v bytí. ,_ 
Hodnoty zaujímají pak sílnitečně místo, na kterém by bylo třeba ml.uvit, 
o _ zjevení, které je speciálním zjevením v. Kristu; podle, Lymana jsou 
hodnotyzjev~ními ,boží immanence; Ze lidské. hodnoticí. myšlení; je escha
tológicky ,od víry ohroženo a 'v K'ristu nachází konec. a splnění, o tom 
,tato theologie nepřemýšlí. . . -' , 

, \; I Hortonfiv realismus zfistává konec koncft naprosto anthropocentri-
ck~. Je sice ochoten, brát v úvahu odporné skutečnosti' života, odmítá 
plochý,optimismus. To rozhodně musí: být uznáno za pokrok oproti sta~ , 
rému, liberalismu: Ale, chápe konec koncfi tyto "odporné skutečnosti ži
vota:'~ jako hřích, který mMe být odpuštěn jen od Boha; právě jen ,,~a-' 

',vzdory" a ne "skrzé, jak chce? A není koneckoncfi ta spodní vrstva, 
na kterou se snaží narazit, přece to lepši jáčiověka, které se stává po<h,.ě
tem k prohloubenému sice, ale snad právě proto tím. nebezpečnějšímu 
."novooptimismu"? - Je příliš ,podezřelé, žestaroliberáÚlí komentátor 
v němvětřH spojérice. Pravděpodobně měL pravdu. , ' .. 
, : ,Také, Macintosh, který odfivodňuje náboženskou jistotu ;,Ztkušenosti", , 
nejde v podstatě nad. řešení Erlangských. To vyplývá právě tak jasně 
z éssayí,' 'které· byly uveřejněny. od jeho 'žákfi jako oslavný spis k jeho 
60. narozeninám. V Úvodním článku praví profe~or Bewke~: "Profesor 
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Macintosh usiloval 10' to, 'ukázát, I že . je pro náboženstvi spolehlivý činitel 
ve vesmíru; který I odpovidá 'naši náboženské potřebě. -,:' Zkušenostnl ná-, ' 
božen.stvi zjevuje přítomnost hodnoty tvořicíhočinitele čili Boha." (J. S. 
Blxler, TheNature of Religious Exp~rience~ 1937; " s. 23.)' ' ' , 

Zfistanevždycky" pochybnou věCi, 'odfivodňovat ,;náboženský' rea~ , 
Íismus" postulátem "náboženské potřeby". N~platforÍriě :t~kové fonpule 
se, sice' mohousejit positivisté, ~ragmatisté a ideaUsté,. ale je vic než po
chybné, mfiže-li zde, d~jit dóstatečného uplatně~i to, : na I čem záleži křes-
ťanské ťheologiLZtlstává tu úplně n~rozhodnut~, je-Ii tá., "náboženská 

, potřeba"konstantóu,. na1kterou se přizpfisobuje vice' nebo méně odpovi-', 
I dajici obraz' Boha; či mfiže-li tato potřeba být př~tvořena ze setká11.is ži-

výmBohem :ve smyslu biblického po'káni.. ' " • ' " , ' " 
V čláIÍku, který bylmyšle~ J~ko infonnace o americké ,theologii pro 

světovou cirkeVní konferenci v Oxfordě, se pokouší Johnson, sekretář Fe-
• 'derálnlrady'K,ristovÝCh cirkvi v 'Americe, o čestnou záéhranu liberaliám~. 

Zdfirazftuje tu především róÍi, kterou hraje pojem traiíscEmdentálna v no-
• Vějšl ~merické filosofii' náboženství. " Nelze 'prý' tomuto • myšleni', vytýkát 
,hUmanismus a antliropocentrismus, jéžto tento pojem' tmnscendentálna 

- ,hraje" tak významnou' úÍohu. I, Uvádi tu' především dvě jména, : která. "arci \ '. 
zni už předeÍn podezřele, jsoU-liuvádě~ajako jména překonatélfi huma~ 
nistlcké theologie:' H:N.lWieman a ,pragmatika John Dewey. IWieman 
nazývá sama sebe "empirickým theistou". Místo,v jeho knize "Normative 
Psychology ofReligion" (1935); na němž se vyslovuje o požadavcichpro 
filosofii náboženstvi, zni takto:' ,;Rozvoj filosofie nábožElnstvivyžá.duje 
transcendentálního hlediska a postoje. Jednotlivec nemťiže vědět; co pře- ' 
kročujehránicé poznári.i jeho kultury; ale mfiže zaujímat postoj, ji:rD.ž je 
Živě a zřetelně vyjádřeno, že je lze' poznatvic věci a' že' mohou být~nové 

,cesty k získáni nových poznatkfi ~ :. "Pracovní filosofie náboženstvi"; ,kte
.. rá se rOzviji s takového', transCendentálniho hlediska" je, realistická a, zá
roveň tvfirči; lze ji přezkoušet a přece je jéště ne'vyčerp~ná ~ s~Ých mož
nostech. Podporuje neomezený pokrok v nábožén~kém životě 'a 've-vývoji 
'oněch pojmfi, ,které ten Život řidt" (S. 317, 318.), -, ,,' ." 

Je nasnadě, že tu Ílemťiže jít o zásadní překonáni pragmatiStické po- ,',' 
~ice. Výraz,;, transc~ndentálni~' . nemťiže' být v žádném', připadě, ztotožňován •• ' 
s výrazem-;,tran~cendentni".Oblasttoho, co je humanuín, .tu neninikte~ , 
rak' 'překročena, "transcendentálni" tu' spiše 'zriamenátol1k, jako' "dýna-, 
mický,vyvijejici se, neuzavřený". Wiemanova' filosofie náboženstVirie-' 
bere Um výrazemjako-předIDět ~,trans" zjeveni, ,to je pro něho stdleještě 
jak~ '"nadpřirozené" tabu; jé to spiše no etický relativismus, který ze sta
rých',částečných:pravd usiluje o nové, dosud nedosažené.' S čim se setká~ 
váme";e Wiemanově pojmu transcendentálna, není nic vic~ - než pathos'
pragmatisty, ,který' riskuje', ci1it k' novým .břehťi:rD.. :' " : 

. Nelze "oČekávat,' že' nalezneme jiný, 'Póstoj u"nynějšího vfidce ,prag
matistfi,'Johna Deweye: Ve svých předn~škách, konanýchr. 1934'na.Yal-

, ské univeisitě a- vydaných téhož roku, v knize s' titulem "A Common' 
• Faith " I (Obyčejná.' vira), ,čini na. 'Bergsona uPominajíCí, rozdíl' mezi "nábo

ženským postojem",a ;,:háboženstvim".Přerozmanitéformy náboženstvi 
znemoŽňují identtfikovat "nábož~nstvi". N:vnějšikrlsi náboženstvi ,. uvádi 
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na zdiskreditováni; nadpřirozena., Tradiční náboženství se svým' směrem 
k nadpřir~zenému odvádělo, energie člověka ód sociálně. plodných snah. 

1 ", •• '01 '," 

Náboženstvi už není živým ,činitelem v celku společnosti, nýbrž zvlá8tni 
institucí ve společnosti, ktéráse stal.a sekulární; tak byl jeho význam 
pro' život spol~Čnosti silnězm:enšen. Tento stav' je něco naprosto novéhO 
v, <ÚíjÍnách lidstvá."Náboženský postoj", kdyby byl zbaven ,irrelevantnfch 

, nadpřirozených dogmat, by naiezl velmi mnoho stoupencfi, oživil by znova 
cirkve a' dosáhl' by nedohledných soéiálnich výsledkfi.' Deweyfiv traJÍscen
dentáinizájem docházi. výrazu vtom, že si představuje přiZIÍfisobování 
lidského já. universu, jako proces v základě neukončitelný. "Lidské, já 
směřtÚe' vždy, k, něčemu, mimo sebe" a' tak jest jeho jednotnost, závislá na 
pOjmu,kter'ý si čini, o jednotnosti střtdajicích ,se scén světa, které neustále 
přecházej i. v představovanou totalitu, úniversum.'· (S; 19.) , 

" , Také zde Zase :ríeznamen~, ;;transcendentálni" ,nic vice než' nedokonče
nost ,a nedokončiteinost lidského. já, které, cHi· k svému vlastnimu zdoko
naleni, ale. ne2mamená tu "přestoupeni" Za, hranice ,toh~j~. Poněvadž 

'Dewey zná transcendentní moment viry jen y, zkreslené formě fundamen-
taÚstického supranaturalismu, uzavirá se mu kaŽdé porozuměni pro 'pra-

, volÍ transcendenci vezjeveni.,. " , 

Uvedli jsme tu De~eye,jen~bYChomukázali, jak ,málo p~rozuměni 
majíi!,!ami jeho "theologičtí" kritikové pro vlastni slabý bod v jehOsy
stému. Prof. H. < :P:van Dusen' (NewYork) ,podal vďzimnim čísle časopisu 
Religion iIÍ ,Lite (NáboŽenství vŽivotě)kriti~kou analysu Deweyepod ti- , 

,túlem:The Faith,of John Dewey (Vira J;D.). V celku se mfiÚme k jeho 
'vývodfim' připojit; i v tom má. snad pravdu, Že krisenábože~tvi8počívá 
'méně v, intelektuálnu, v theoretické"skepsi; ,a 'spíše' v'pr3iktic-kém nezájmu, 
který,opětmá i-fizné,dfiv~dy~ Thúto obratem k pra;ktickém~ mysli, že od
stranil otázku, která vzniká supranaturalismem; Ale ve skutečností ne
poznal, že za tim nějak stoji problém zjeveni atak 3ini jeho kritika dosud' 
vfibec nevstoupiÚl do jeho obz~ru. Á tak 'zfistali on přivšem zaujimáni 
stanoviska proti liberalismu a pragmatismu ještě úplně v jeho okruhu; 

Souhrnem Izeř1ci, že jak chicagský hu;Uanismus, tak" pr~gmatismus 
, takového Deweye jsou sice obávanými straŠidly,' ale nikterak přemožený~ 
'mi'nebezpečími. Vyjma několik případfi se dialektické 'theologii, ,která je 
'a bude v, Americe pozorována s kritickým' zájmem, sotva podaři" otřást ' 
,vážně tamním liberaliSmem nebo dokonce je{na.hradit. K tomu je tento 
ještě příliš zakořeněn v celém myšleni 'Američanfi amim~to se americká 

, 'civilisace, materiálně a sociálně ještě nedosta1a do takového 'přelom~, aby 
: mohla' ukazovat ,na ,;konec cesty", ,k němuž se už dospělo v Evropě, . - ., . ~ .' ;' . . 

•••• ' ' •• '. ' I 

< m. 'Dal$í budování, ,,theowgie sociálního evangelia". 
Dalekovětši údernost a popularit~ než právě uv~deni a vice nebo. 

, ., méně ,abstrakt se držicí zástupcovi 'nového ;,náboženského realismu" má· 
. hnuti, -které se stavi skepticky ke 'každé jen, theoretické theologii ~. za.: 

,stupuje naprosto jinak utvářený' ;,náboženský realismus", totiž dalši bú.~ 
dováni "theologie sociálniho evangelia". Jak situaci vidhne, dají sekon': 

" ,statovat především ďtři linie, k~eré v mnohém sice společné~ vyki1l'~~ji I 

20 Revue. cCS, roč. XI., č!s: 5 .• t!jen 1939. .305 
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přece znatelné vnitřni ·diference. Je tOllnieblouznivá, pak radikálně prag~ , 
. matická. a kon~čně realistická: '" " , 

1. B I o uz n i v ý.s měr. 

Aťočekávaji mnoho ~ebo málo od církve jako od instituce~ pokud-lde 
. o změnu 1:Íolitických. a . sociálnich poměrfi, mají přece všichni zástupcové 
tohoto· směru základní, přesvědčení, . že cil'kev. zastupuje ideál, který' se " 
dá,použítnakaždý,aspekt živóta. ,Tento ideál je revoluční povahy,jehO' 
cilem á obsahem je "s'ociálni spása". Tak zdfirazňuj'e . John Bénnet, že. cír
kev mfiže a niá miť živY. podil na sociální práci, která usiluje především 
o odstraněni zcela konkretního zla, totiž kapitalismu a militarismu. Cir
kevje centreni, jehožpfisobenim má býti svět přiveden bliž měřitkfiÍn a 
pravidltÍmkrálovstvi božího: Odtud je charwkteristioký dvojitý vztah mezi 
metodou, která z náboženské m~ti~a:ceď měn:í společnost, a metodou, která. 

. lidem : ~rganisační .' přeměno~. společnosti teprve umožňuje být :nábožen
skými. Výsl~ky zkouinániprostředi ukazuji, že y určitém prostředí, Íidě. 
prostě nemohou žit podle "pravidel'káZán!.na . hoře". Proto je tu úsilí, 

- ' ,'., <, '.' .',<,'. , . > • 

vycházejíci z náboženských' motivfi, o zlepšení sociálních poměrfl, zfistáva-, 
jicí zcela v prostoru politiky';'" ,;světa". Při tom jes:rhěrodatný]n idéál 
;,dokonalého,spoleČenskéhO řádu", jak jej má podat.kázáni na hoře, ale 
neužívá se prostředku evangélistického obrá.cení jedrÍotlivcfi, nýbrž pro
středků politického, mravního' nátlaku církvi na zákonodárství. Je pře:' 
svědčení, že vlastni' náboženský problém neni problémindividuf, nýbrž 
problém instituci. Proto je třeba přistupovat k institucím, v nichž se pak 
jecÍnotlivec jakO V domově musi teprv zařidit. Snaží setu budovat společ
no st , zvenčí doVnitř, umo~nit lepší hospodářskou a sociální situaci mravně 
á' náboŽensky lepší zpfisobeXlstence. Při krlticespolečnosti se při tom 
namnoze' přimykají k marxistické anal~e,která .vidí· v· hospodářské' de_ 
terininovanosti agens historie .. Vskutku má'kritika s hlediska hospodářstvi 
~e Vysokok~pitalistické společ~osti Ameriky, za .nižstojl jako' zvláštní 
podnět ještě individualistická ideologie, relativní op~ávněni."Moneyá.nd, 
business'" (peníze a obchoď') zaujímajLv životě a myšlení . Američana 
mí~to,jakého nikdy nemají u Évroparia. Co je poUtikapro Evropana, 'to 
.je hospodářství pro Američana. 

Téntoideál"sociálnrspr~vedlnosti" je 'společriý celéIDu ,,80ciál~ímu 
evangeliu"; . ale' jsou . rozdíly. v metodě. Směr, kterÝ' jsmeóznačili, jako' 
"blouznivý" a jehož ,zástupcém ,je na př.Bhailer Mathew'8 (Chicago), 

~ zařaz~j~ do·' ideálu' toho. nového směru také ~ nenáslli. Ježíš' sám nikdy. ne
užíval násilí a řekl: "kdo bere meč; zajde mečem" -< proto je pacifismUs , 
jediné ,stanovisko, jež křesťaiJ. mfiže zaujímat. Násilí', bylo, bY( nesluči~ 
telné se ,;zákonem lásky", který je pro životkřestianfi' naprostým pra_ 
vidlem:Příklad ToÍstého a Gandhího tu živě zapfisobil. Je příznačné, sja
kýmiotázkami se přistupuje .kbiblia jaké odpovědi se v,ní nalézají. 
Máme před sebou "Life of Jesus'" ('zivot Ježišfiv, 1927) od Mathéwse .~. 
uvedeme z něho některé otázky, jež jsou naVrhovány.jako materiál kdis

:ku;i:Existuje' náboženská reforma bezsociálni a hospodářské reformy 
(navazuje na Jana Křtitele)? - V'odstav~i ,jJežíšorganisuje své 

, vlastni ideály" je' otázka k diskusi:· Máme odpovědnost za sociální po-
,. 
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měry, které vedou' k hřichu'? - 'Další'; příklady: Byli první Ježíšovi 'ná~ 
sledovníci 'z proletariátu ,či zesti'edních vrstev?, - Lze vést nějaký ,ob:
chod na základě kázání na hoře? - Je válka někdy:, křesťanská?, -:
Mfiže být ho~podářski nespravedlnost omluvena zá.sadou~ (>bchOd'je ob
.chod? - Je nějaký rozdíl mezi evangeliem pro jednotlivce a. evange_ 
liem ·pro společnost? : 

'KIÍihou,' 'která ~ledUje : asi tytéž' tendence, je Halforda Lack~c1ca: 
"Christian. Faith, and 'Economi~ Chánge" (Křesťanská ,víra a hospodář

", ská změna, 1936)! Konstatuje; že se církve zmocnilo ochromení' a 
" z hlavních příčin' toho podle něho je odloučenínáboženstvi a hospo-

dářstvt "Takové nepřípustné odcizeni. musí nutně, skončit, ve fatálním 
'~apěti niezl náboženstvím a osobní morálkou. Náboženství, ·které z tohá' 

• vzejde, . jé kal:-ikaturou ethického theismu, který' tvoří podstatu ,křes_ 
ťanstvi." (S. 30.) Luckock má málo naděje, že by se UVo,lnil pro,rQcký 

, duch' v. církvi, leda by byla o,Chotna' zříci se materálnich zájmft v pří-
tomném hospodářském řádě. ' 

Příspěvek, který se nese týmž směrem,PQdal Sir Josiah 8tamp 
. v své knize: "Motive and Metliod in a Christian Ořder" (Mo,tiv: a me
'.to,da v křesťanském řádu, 1936). Stamp se 'tu snaží studiem bible vy
,budQvat "hospodářský káno,n No,vého, zákona" a staví jejpro,ti mo,ti~· 
vftm, které rpftsóbí v dnešním hQspodářství a p~mYslu.iJe sivědo,m, že 
to, není zcela snadné,' Po,užívat individuálnich zpftsobft chováni na, SPo,-
lečnQsťv.celku. "Chápeme, že A, mftže milQvat svého, sQuseda B jako, 

. sebe, ale jak máme chápat, že má mě~to' Birmingha~ milo,vatměsto 
,Cro,yden. jako, sebe, nebo,odbo,ro,vé sdružení železničátft Svaz železnič_ \ 

. ních akcio,nátft, nebo, Francie stát Texas? ,'.:: Celý kán~n ethiky musí 
býti nově ulit ve fo,rměmo,dernich kQrporativních vztahft." TQtQ pojeti, 

,,' se uvádí přímo" ve vztah s naukQu' o, 'vykoupení. ' Obrácen,i "jedno,tlivce 
totiž znamená teprv počáteční krokve vlastním' jeho, vykQupení. Bez 

,,,V/yko,upeni sPo,lečno,sti" nemftže být ani' vykQupeni jednQtlivce dóko
nalé. ,'To,to, no,vé vybudo,~ání" spoÍečnosti' nemfÍže však, nastat' atónii~ 
sticky; zkřesťanštění mo,derního živo,ta mftže se stát jen tím,' že' se vy .. 
tvo,ři no,vá atmosféra, "no,vé minímum SQciálního chQváni", které mftže 

. být přivedeno. jen dlo,uhým výcho,vným pro,cesem. " ." , . 
. . .', ' 

. PQjmem "výchova" je vyslo,venQ slovo, které Qznačuje' metodu, 
ktero,U pracuje blo,uznivý směr "sociálního evangelia" i PQko,jná přeměna 
(peaceful change) mfiženastat jen budo,u-li lidé Vyc~Qvání k vysokému 
ideálu "křesťanské sPo,lečno,sti". Křesťanská pravda se tu chápe ani ne 

'tak: pragffiatickY; jako, abso,lutně. Pro,to se věři v charaktero,tvo,rnou 
funkci, "křesťanské.utQpie".' Uto,pie má. velko,u osobní ho,dnotu: 'ježto 

, ideály, které člověk má ve svém charakteru, přecházejí poJl!.aluv jeho 
skutky, a určují je. Tyto skutky podle ideálu změní znenáhla zákony 
společnosti; když, bude stále ro,sto,ucí Po,čet, sledo,vat tyto nové' standarty. 
Tak se lidstvo' pokojným zpftso,bem, cesto,u stálého, v:ývoje:vpřed':a 

vzhftru~; přibliží království božímu. Církev je velký výchQvný, aparát, 
který má za úkQI;· kázat lids~vu tyto'iďeálya 'vycho,vávat je pro ně. 
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f, 2.'Radiká.lně pragmatický sm,ěr;" 

Ná.Mh ,~sociluniho evangelia" .v, sobě obsahuje dva. momentý, které , 
.' se .mohóu~ rfizně . ~ozV'íjet. Jednak je to moment' utopistický,' Úm' že' se . 
chce zřidlti,ideá.lni spoleČnost",' která odpovídá královstvi božimu.Mo

'tivace tu vYchá.zlod legalisÚckého;chá.Pá.nikázá.ni na hoře: Pak'je tu 
á.Íe ještě patrnýdruhýmom:ent, pragmatismus. Ten ideál se musi také '. 

,'~opravdu'uskutečňovat. Z tohoto napětí v. ná.běhuplynou dva postoje, ' 
kterérfizně určuji~funkčni rozdll mezi motivem 8,jl1etQdou. V, blouz_ 
nivéinsmě~ jsou motiv a n;.étOda spolu naprosto úzce spojeny. Ká.žese , 
·ideá.la'vychovávaji se'lidé, pak se musí .plody nějak.dostavit: 
,. Zde nasazuje" kritika; pragm~tickýchZásiupcfl . této',' theologie. . .TI',. 
vidí, že životve, svých pře četných fo~ách nikdy se, nedá. ~céla řídit 
abStraktními zá.S~dami. Uznávají romantiku, která spOČíVá. v: to~,že 

, '.' '.\' ," . :.' ..... ,. . .. ' . 
. cirkev proklamuje sociálni program v obecných·' nezá.vazných .. výrazech, 
'kterém:ucírkevni písně snad. dokonce s velkým vriitřnimzadostiúči~ 
'něnim přitakávají; ale že .neni ochotna, jej. uvádět ve skutek. Mimó to' 
riahUžeji, že' pud k jednáni nutně si musl utvořiťceStu, jinak zakrnl. 
Tak· se . stáVá utopistický ideál pragmatickým radikalismem; LÚlé· jak~ 
Bardy i ~ard a Jerome Davis jsou, naprosto, hotovt: se spojovat s děl

nickými . organisacemi s jinýnÍi' sekulárními,' politickýmisměrYi . jen kdy! 
pracují pro zlepšeni společnosti; Doufají při tom ještě dokonce, že mohou 
tátO . v podstati atheistická hnuti nábožensky .. přetvořit. Opět .. je '.' . to 
k8.pitalismus,k1:erý je poklácl~ za' hlavniho nepřitele společnosti. f Kniha, 
ve' které 'Davis shrnul argumenty proti kapitalismu a doložil je četným 
statistickým materiálem: ·· .. Capitalísm and its Culture" (Kapitalismus a .' 
jeho kultura, 1935') stála jej dokonce stolici na Yale University;-

'Davis praví:, .. EthikU služby 'a. oběti. pro obecné blaho nelze ~:Vést 
;v soulad 's vykótisťoVá.nim lidi, s velkými ziskyjednotlivcft prO 'několik 
'lidÍ a: Se zvÍáštnim: nadprávim. Svět musí volit ind ethickýIrÍnáboien-, 
stvíÍn a.~goistickýÍn kapitaliSmém, neboť jenem:ožnémíť oboji.;.' To je ' . 
. buďoucí' problém'v nábOženském světě' a .,. od nynějška jé kapitalismus . 
stóupajicíIÍlěrou . 'napadán ná.boženskýnii společnostriIl .... Vnitřně spojeno" 

'se .. strukturou 1tapitaiilimu· j~ s~becké' snažení' o zisk,· a dokud ·.tóto mo
tivováni ztIstává, níflžemé rióVě()rganisovat,zÍepšóvat a kontrolovat'-,

, systém bude sobecky trvát. Odstraňme' motiv zisku a kapitalismus 'déle 
neobstoji." (S; 516.) c:,ď, ". '. . .' ....' , ." ' '). 

Tento směr. se:anineostýchá doporučovat prostředky, kte~és hl~~.' , 
diska bible nejsoubeznániitek. Tak prýmť1žerevoluce přivést·spOlečnosb " 
,knovémuřádti bliž než pomalá výchova. Stávkysedoporučllji jako ne~< 
krvaváformá. IÍásili; kterým dělnici na kapitalistlckýchpodnikatelich si 

, své dobré <prá. va prostě Vyvzdoruji. : Jsou sice proti' válce, ježto, je ~en, 
formoubojoyného kapitalismu, ale nahližeji, že lze mezi jiným od tvrdé-

. ho' podnikatele něCo :vynutit jen .kdýž. je .člověk •. Ochoten .. užit násili; třeba' 
'jen,nekrvavého. .' " , '. \ .. ' . / 

", Jsou tO . předevš,im kOOlgregacionalisté, methodlsté, baptisté a presby
teriáÍli; kdo se .tomutó 'Pojeti' křesťanstvi ótevř~li.·U kongregacfona.listft 

.'" . . / . 
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je' toto stanovisko poclÍopitelné z jejich theokraticko kÍůvinské minu_ 
losti. ,Tsou to přece moderní dědicové rozpadlého, božiho státu 'v, Nové' 
Anglii, ,'synové "ducha okO. poutnikfi".MěUt! přece před 300 lety už jednou 
theokracii v Americe: Theologie ,sOciálního, evangelia: je jen, sekularlso- ' 
vaný pokus o obnovu této theokracie, do 'něhož,se'vlily jeAtěVec:llejěi 
p~Oudy; filantropického' h;'un~iSmu. 'Zé se' i methodismus ~noZe' dal 
k dispo!,!ici tomuto pojeti, jéoIJět pocho:pitelno z jeho dějin. Je přece 
dodnes třei>aděkovat evangelickému hnuti bratři W:esleyových;, že Anglie' 
má, poměrně zdravou sociální stavbu. I profanni historik' jako je J; R; 
Greenpraví ve své HistořiianglickéhO Udu (sv. IV., s.1618): "Wesley
ánské' probouzecí hnuti změnilo po krátké době .celý tón anglické spo_ 

lečnosttCírkev byla probuzena k novému životu ak nové 'činnosti.Ná-
" ,b'otenstvi'bylo, přibl~eno'lidským 'srdclni' a uVQln~10 novou ethicko~ horli

vost, a očiStilo naěí literaturu i morálku. Nová filruítropiezaved1are~ 
,formy ,věznic, ' přinesla,' větší' mírnost a moudrost do naěeho trestniho 
práva, odstranila óbchod s ,~troky adalaprvnipoPud pro IÍdovou :vý
chovu". Taková'byla situace v Anglii před 2 sty lety, a od té'doby zfistal 
sociální zájem podstatným znakem methocUsmu a získal V "sociálním 
evangeliu" jen nové impulsy,' které jefze zachraň~vaci společnosti pro 
iednotÍivé duše, zniěnilyvzachr~ovací 'společnost celé společn~sti: 

, 'V, celku ď však nePotřeboval, žádiié ,podstatné, změny, ,neboť: legalisticko-
, moralistické'" pojetí 'kázání na,' hoře;, které ~'stojI ,v ' pozadl '" "sociálniho ' 

evangeÚa"" bylo už 'u Wesleye samého.' '7"'Zcela'podobnětomu je u bal>-: 
.. tismu, který se ,V-Americe v Podstatě' velmi 'málo odlišuje od ,methodismu 

a zcela úplně se vzdal. své přísné vírýv préde~tinaCi a stal' se slmer-
, gistickým,: ' ' , , ", ' 

, 3., R e a: I i s t i c ký, smě r. 

, V tomto posledním odst~vci o theologÚ ,:sociiInuio'~vangeIia"málne 
co,~init se:Zástupcem; který jen s výhr8.dou nlMe být: pOčítán mezi stou
pence "sociálního ,evangelia:'. Není ani utc;>pistou ani. prll.glllatistou, kri. 

'tisuje oba tyto znaky "sociálniho evangelia", s hlediska 'náboženského 
realismu, a při tom chodiľ do školy německé dialektické theologie. Jeto 

, Reinhold 'Niebuhr, profesor aplikovaného křesťanství na UnionSemiU~ry ď 
, V. New Yorku. Omezíme se tuv'podsta:tě, na obě jeho' poslední knihy: 
,~Moral Man' aIid Immoral SocietyH (Mrávný člověk, a n~mravná sp~-

'lečnost, 1932) a:'~,An Interpretation 'of Christian Ethics" CVýkladkřes~ 
fan.ské ethiky, '1935}. Už z tituÍuprvé' knihy je jasno, které stano~~ó 
Niebuhr zaujímá: 'je' nutno,činit ostré.' rozlišování' mezi,mravIiím asO~ 
ciálním "chováním "individuí a skupin" rázu nárOdniho,; :rassového nebo' 
hospodářského; ,A toto rozlišováni~právedlňuje politický postup, při 
němž' by Čistě individualistickáethika přišla do, rozpakfi; TímQdmítl 

,'Niebuhr blouznivou linii "sociálního evangelia". K~statuje, ~e jednotlivci 
mohou být':mravní vtom smyslu,'že berou ohled na zájmy; jež nejsou , 

, jejiéhvlastni;krátce; jednotlivec, se mMe obětovat za, jiné. U~ rozumová' 
Vloha, člověka ,', jej, nechává' rozvijetsmys1' pro spravedlnost;, který' mMe 

. být výchovnýmI opatteními ještě~jemněn. Ale to'vše je s,koroneÍnoŽDé 
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prolldské skupiny;'ve skupině rozum zřídka řid! a ,kroti impúlsy, schop,
nostk, sebeoÍ:>ětovátií je menši,' rovně!, zpťtsobilost, ujímal; ~e ~esnází 
jiných skupin; 'Odtud pochází, že se ve 'skupině mťtže ukázat nevázanější 
egoismusnež"v'čistě osobních vztazích.' Zachov-árií ~lastniď existence je 
stále, nejvyšším', zákonem skupiny" kdežto pro 'individuum tomu tak není. 

, --'-:-,: Jak Niebuhr ,sám praví; obrace se polem!cký zájem této knihy proti 
nálx>ženským a sekulárním moralÍstttm,kteři se domnívají, že je, možno 
znenáhla omezit kolektivní a soukromý egoismtis tím;' že se rozvíjí'~ozÚin 
n~bo" náÍX?žensky inspirovaná dobrá' vftle.' "Sociální" prorokování tohoto 
druhu 'a na této baSi vedou, dnes. k značnému 'morálnímu a politickému 
zmatku" (str: XII.): Všecky tyto ,náběhy zapominají,' že vkolektivníffi 
chování lidi jsou' prvky, které' patří k oblastipřirody a nikdy se zcela 

. .' . I',. .,' ',' 

neskloní pod rozum., Svědomí a rozum mohou v tomto boji' pftsobit na .. 
nejvýš kvalifikóváním", ale' nikdy,' nemohou,' ten ,boj' se 'světa ',zcela • od
stranit:, - Tím Niebuhr jasněIÍ<>znal,že problém moci je daleko' složi-
tější neŽ éhtěli chápat dřívějšistoupen'ci;;sóciálníh9 evangelia". ome~' 
zenost lidského' ducha a lidské představivosti, jako!' i ' neschopnost lidi, 
dóstatečně\transcendovat vlastní zájmy, činí moc a: násilí nezbytIloU' sou_, 
částí s~'leČÉmského procesu. Be~ 'policejní moci ,uvnitř a bez vojenské 

,mocI navenek nemťtže se' skupina sama udržet. NárodYi nejsou' anI. 
schopny, uskutečnit ideu spraViedlnosti, ti to aIÍi ve vlastním středu, jak 
dokazujetříd'níboj, ani navenek, jak ukazuje licoměrnost jejich diplo
matických jednáni; tím méně ovšem mohou' dosíci principu lásky, který 

,'přece žádá víc, než spravedlnost! Niebuhrodhaluje nerealistický poh. 
davek Dá-boženských moraIistft,ž~národy semaji sklonit před ,.zákon'em' 
lásky'" jako sentimentální. Niehuhr je si vědom, že hlavně Amerika hÝla 
dobrou, .tivnou pftdou pro tento náboženský romantismus, ježto mladý a 

, silný národ ~ád zapomíná na' brutaÚtu, která se spojuje s vitalitou: Mimo 
to ,byl ,nesmírný rozsah amerického hospQdářství' po ,celé pevnině vhodný 
k tomu, ,aby\sepřehlédly ukrutn~sti třídního, boje a poměrná isolace 
amerického, světadilu činila brutality mezinárodního konfliktu méně 
'pravděpodobnými." Tato, , situace' učinila' sentimentalitu' a . pokrytectví 
zlláÍnkami amerického' křesťanstvL Z této' sittiace, rozumime ,také ,soudu, 
který se dnes provádí nad, theologii a církví. "PoněvadŽ liberální pro
testantismus je v celku: náboženstvím privilegovaných tříd západní civi_ ' 

. l!sace,není divu, že jeho přiznáni k ideálu, lásky v civilisaci,' která kypl-
.' . ,-. . l·' " , < 

'sociální ,nespravedlností, ,je, cynicky posuzováno a za pokrytectví, ozna-
čováno od těch,' v nichž, trpké sociální zkušenosti ruší, sentimentáIity a 
iluse těch,jinl.t se dobře daří." '(8. 80~)' , ' , " .' 

Jak dalece' má' ny,ní, po' tomto' procesu totáÍní, desiluse, 'ideál lásky, 
ještě místo v' sociálním procesu a V kázáIú církve? Niebuhr shledává, 
že myšlenka SQciální 'spravedlnosti musí být "prokvašena" ideálefu lásky, 
ježto jinak by ,byla čistě' politická á. neethická~ 'Ideál, kt~rý je. v nebez- . 

. pečl; že . se stane přiliš čistě. nábČlŽ.en~kým; bez výZnamu' pro . každo~ . 
denní skutečnost, musí- zachránit ethický ideál před zpOlitisovánini.' 
Mimo .. to musí být vždy náboženský"prvek živý v. naději v spravedlivý 
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řád společnosti. Bez nadracionálních nadějí' a va.šni, které sev nábožen~ 
, ství' uvolňuji" nemá žádná společnost odvahu, krótit zoÚfaistvf a soéiálÍ11 
lethargii a' pokopšet se o nemožné; neboť zř.eni "spravedlivé spol~nosti .. 
je nemožné, jestliže přichází-v: úvahu jako měřítko jednánI jen. pro ty, 
kdo ji'zaIlemožnost,nepokládají. - Leč nedá se plných sil náboženské' 
~íry IÚkdypoužít pro výstavbu společnosti,ježto tryskajl z ohled-O. s~n- " 
sitivního ,jednotlivého, svědomí a:, jen tam docházejí plného, uplatnění. Pro 

, náboženského člověka budesp()lečnost vždy něco n~zkroceriého a,nézkro-' 
titelného, "při, čemž' jéj odpuzuje' nebe~čí,' hříchu, a ,ko~pce.Po~tavení, 
které zaujímá křiž v postoji křesťanovy viry;, to ,činí zřejmÝpl: neboť je i 

to nevědomá;' glorifikace individuálního mravního, ideálu.; J'e to symbol 
,o'sobě čisté, ale .ve světě avespolečilOStinikoliv vítězné lásky. "Ten 
muž na křiži učinil z porážky vítězství a předpověděl den, kdy lásk~ ve 
světě zvítězi. Ale to vítězství bude musit přijít zásahem božím. ,Mravní 
opora ,lidí, ne~tačí~ to' vít~tví zá~čit .. Sentiníentální generace tuto apo-

, kaÍyptickou notu v obraze l{ristově znič~la. - Lidé, musi proto' zápasit, 
uskutečňovat své individuální ideály v svémspol.ečenském životě, ale 
.budoumusit'nakonec nahlédnout, ,že ta společnost zftstávávelkým na.- .' 
plněním člověka, ale i, jeho velkým zkla~ánim."(str. 82;) , 

, ' - /' '-' , 

'~T~to dialektická nota je naprosto nová-u Niebuhra ve srovnání 
'ši<stárým "sociálním evangeUem".Alepřeée,ů'něho zftstávávztah krá
IQvStví', božího' k dějinám, jak tO už Rá.uschenbusch' zdftrazňoval, oproti, 
radikálně tranScendentlnmu pojetí, jak je ~tupujíněníečti dialektikové. 
Tuto svou pOsici, ujasrii1Niebuhr ještě dále, ve 'své knize ".Án Interi>re
tationof ChriStian Ethics" '(1935) . Zde podává. k~itikU jak' orthodoxního 
chápáníkhisťanské ethiky tak také moderního Úbéralismu; Orthodoxie, 
zničila dialektiku prorockého křesťanství tím, že buď obětovala čas ,a 
,dějiny věčno!"ti nebo že dala historickým relativnostem, naprosto1;1 'plat_ 
nost., Proto rozvinula evropská orthodoxie pesimismus,' který na základě 
"hříšnosti světa" uznával ve"společnosti' každou' špatĎou' spravedlnost, 
kt.erá kdy' existovala. SocIální principy orthodoxního křesťanství; byly 
proto více určovány úctou pro priĎcip řádu než ideálem lásky. - Libe
rální ktesťanství naproti tomu zaměÍlilo navzájem pragmatické a p~r
fekcionistické hledisko. Tak s.e stalo použiti přikazft kázáni, na hoře na 
politiku bez veškeré kvalifikace podivuhodnou směsi naqěje a lítosti. , Po_ 
litická naivita a náboženská povrchnost si tu podávají ruce. - Niebuhr 
nalézá východisko pro křesťanskou ethiku v dialektice křesťanské ideje 
Boha: Bfth je ,jako Tvflrce dftvodem všeho bytí a jako Vykupitel,zásvět-, 
nemvšeho jsoucna. V, tomto paradoxu spočívá odftvod~ění proethikú, 

;' která člověka uschopňuje, aby, se' oddal' hodnotám, které jsou skutečně 
,v osobnostním a existenčnim jsoucnu ztělesněny, ale přece nikdy zcela 
,v, této aktualisaci nevycházejí. Tím. uniká člověk jak ' glorifikaci lidského 

; a . časn~ho tak tendenci mystiky, pokládat' "lásku' k 't~orftmuza nevěr
nost k Bohu a omezovat lásku Ii Bohu na racionální nebo mystickou 
kompetenci božského jsoucna, které, všecko konečné transcenduje:"Ať' 

,už' jsou kterékoliv slabosti křesťanst~í, na, poli ,s~ciálni ,ďethiky, dosvědčuje 
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, přece histórie, že bylo schopno vyvolat láskyplnou a dobrotivou službu 
, . "v' ,'.' '.' '.".' . .' 

. lidem všeho druhu a všech situací bez ohledu' na nápadnou zásluhu; která:. 
, by jim byla: dala iiárokria jejich bližní. Křesťanský Bť1h lásky neŽádá, ' 

lií:sku;k ďbÚžnrlnu protó', že by,: byl téhož božství jakÓ my (stoa) nebo že 
bychom'měli mít respekt' k osobnosti (liberální křesťanstvi) , nýbrž' 
,proto;žeBlth jéj'miluje. Jinýinr Slovy, poviruiost není odvozena oď vazeb 
a.~pOlečných .věc1 historické. existence, nýbrž od .tr~scendentnijednoty' 
pÓdsťatYPoslední skutečnClSti"., (s. 212.) V přednášce,kte~oú měl na' 
Oxfordské korifeienci,',seNlehuhr ,vy~lovuje podobně: ,;Křesťanské po_ 
selstvi, která sahá přes každou dobovou a zvláštní. situaci, ÍnMe býti se 
silou kázá.rio jen' církví, která. má účast na břemenech situace, jež seď. 
lidí pi'iiD.<{dotýká, těŽkého úkolu, Zfldit\mír, nechat vládnóut.spravedl-

· nost a" ~prav~dlnóst V duchu ·.lásky dovršOvat. Tak' se .ďává království. bo-. 
· Žímu: které ň~~lďz tohoto' světa, jeho vzta.lÍke káždémuproblému sVěta.,i 

.. ', ' , . . '. . ",,' ...." " .. ' '.1" 
Snad neni žádný jiný theolog Ameriky tak povolári tvořit. pravé spo_', 

j~Iúmei(,'tiffi: na' čem Záleželo ,;sociálníinu evangeÍiu"a dialektickou 
éestou' 'německé' theologie jako' Reinliold 'Niebuhr.·' N éni arci pro' takový 

"pokus "iíóspodářské"thélogie ~ožno, abY.proStě byla, nějaká··část:zcela 
a naprosto'ponéchái:taďp~dnout, na př. Rauschenbusch a aby jen jiný do
minoval; jen, v, živém vyrovnáváni. s otázkami, které jsou příslušnou tra- ' 
,dici dliVány, a v kritice,' jež' Ďa ně' navazuj~a je prohlubiije" a 'jež ,v to~- . 
to případě ' .. pi'ÍcháZí ~ od dIltlektické 'theolo~e, mMevflbec být tak()vý 

, i>oditik.započat. Tohot~' významu Niebuhrovapokusu jsou si 'v !Americe 
'v.' célkU . Vědomi, ' zvláště V. kruzích' křeSťanského' studentského. hnuti, kde 
jsóu ochotni v něm vidět ,,~ovéhO proroka". StaH liberálové arci odmí
tají' jeh~realisnius jako 'pesimismus a vidl v jeho di~lektice jen "my-
Stickou • sPekula:Cii". ",' , . ' 

~". , ~ ,. 

", 

'::. '~'.: ... ·Záv&. 
'.-t.," 

. ',' Stojiíiíe' nii·· konci: svého' přehledu'" americké· tlÍeoÍogie. přiiomnosÚ~: . 
Tteb& : JSou velmi rÓznianité V jednotlivosteCh snahy v této. I skupině,' je, . 
přece' ve 'všeé1i . těch pokusech "patma 'krise," do niž se ~ertcká. spoléč~ 

· nost dostala. Nelze už 'déle; pěstovat 'jen svó.j ·úzký 'denominaéionalismus, 
nýbrž:je nutno si klásť : počet z 'celkového . staVu ,theologie.: a církve· ve' 
spoleČnósti,jež' je na přechodu: 'To; vede, samo sebou k : otázce Po záikla- , , . . 
de'cil' a' k' autokritice;' jak . jé·iiejzřetelIlěji . vyslovena v· ;,sociálnim evange~." 

,liú":Typicky, "ámerické:n:a::tétó' autokritice je pragmatická otázka: 
Zač křesťanst~i stojí, neponiáhá~li' vykoupit· společnost? ...::.. ,V této' otázce 
je ,béie "Vší;:poChybY spráVná myšlenka, že se cirkev,dnes Pl'o~tě ne~ 
'mť1že stáhrioot'na • stanovisko ""čisté niternosti".' To byse~vyhnula hi~ 
storické ' sitJaci, . v niž přece; existuje' něco takQvého jako "křesťanská 

.společtiost" ,třeba jako zkřiveniná, a rozpad. Také by' takový ústup' zná_ 
men.a!, zrieuZnánlduchovně':tělésné'SOU~adnO~tIstvoření.'" " ,. ' .' . 

, . 

T1nl' zpfisobem arci; jak se' v' AIÍlerice vynořuje' problém církve,' že 
oprávnělll" její 'existence:iÍiá ". být prokázáno . její . užitečnosti·. pro společ
nost;: je' cirk'ev' .' Mtlačována.", do ··falešného ápOlogetického : postoje. Ktes-

. .. . I \ '.~ 
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ranské církve sice vytvořily sociální formy ,a podporovaly,je, ale,nikdy 
'se v nich nerozplynuly jako ve svém konečném cíli. Nikdy nebyl~ za
měňováJÍa. sociální' tvořivá' sila s duchóvnim' významem, 'ani se netvrdilo, 

J že ten.to docházi svého splnění v o~é, ,třeba u kalvinismu toto nebezpečí 
vždycky jé;"" " " . ," '" " ",,' " 

'. " • I ' f. I 

,.Á. tak nemť1žebýtrozpad "ktesťanské společnosti" kladen k tW , 
církvi" tak, 'že se dostateČně světu' "nepřipodobnila", 'nýbrž' jen tak, že, 
"svět v" sobě"(R, Niebuhr) dostatečně nepřekonala svý!TIi duchovnimi 
silami: Dťlkaz pra'vdy, i pragmatický, mftže být veden jen, je-li ziiručena ' 
vnitřní identita ,věcné oblaSti s její ideou. Jinými slovy: jako nejsem práv 
krásenějÍl.kého uměleckého předmětu tim, že jej· hodÍlOtim podle toho, ' 
kolik byvydal~ kdybych ho chtěl použít jako dřeva k topeni, tak se nedá 

'.' ~.' 'cirkev " hodnotit; ,zda selhala či' nikoliv, ' podle, toho, posuzuje'mé-U' ji "jen 
. ~le jeji,SocioÍO~Cké jevové podoby.' .' ','. 

Co se nám pro budoucnost cirkve v Ainerice zdá podstatným, neni. " 
to, . aby se odtáhla od p~aktickýchV'ěcí, aby se vzdala sociálnich úkold; , 
~' to všecko" je ve' společnosti, kde' se k tomu stát' necíti Zavázán a ne-. 

, chává, více volnou ruku' soukromé iniciativě, často dilo milosrdenstvi; ~ , 
ale' nová orientace" smě~eni k pravému cirkevn1nlu ď hledisku.' Sebekri
tika americkych cirkvi musí 'vykročit z di1emmatu perfekcionismu a 'prag~ 
matismu k, obzoru, v němž jedině' se ,mftže dít pravá sebekritika v cir'; 

- kvi, k obzoruprorockému. - 'i. - .--

, . Církev v '.Americ~, stejněj~~ kdekolivjinde,byla z 'rfiZných 'dd-
, vodd namnoze příliš rychle' ochótria ztotoŽňovati se s, některou formou 
společnosti, prohlašovati· ji za posvátn.ou a při1iA 'rychle sankclon~vat; 
na přik1.~posvái:nost majetku nebo' posvátíiost de:mokratickéideje. To 
vecÍe k demonisovánia k pokrytectvi. V kritice těchto sktitečnosU vidělo 
"sociální evangelium" vskutku něco správného .. Ov~m by církev ,v' Ame_ 

. rice tomúto nebezpečí neuIiiklá.,' kdy;by sesn~d z "taktiCkýCh ddvodd" 
éhtěla 'spojovat, s nějakým, pokrokovým .' hnuUm, které sice má v 1 mno
hém podobnost' se' sociálnimi 'cUi křesťanství, B.Ie přece, zřizUje 'větši ' 

'"déÍnonii: než byla, dosud, zábsolutněnim ,konečné ~eličiny~AmeÍičti cir-
. kevni lidé se často oddávaji ilusi, že svou spolupraci' ve všelikých sociál~ , 
nich obnovovacich hnu:Uch tyto oddémonšti a pokudniožno' zkřesťanšti." 
To je však možné jen když se církev nejprv nekvalifikovaně, oddá, to- , 

,muto en.thusiasmu a' nadchne se pro, "novou společnost budouénosti". 
Toto.nadšenívŠaknifiž~:být právě tak dobře nadšenim nikoliv.pr~ krá.
lovstvi boži,' nýbrž pro "království posledniho' člověka", onoho fi1istra 
bez napjeti, zajištěného proti všem náhodám Života, kdy je život, tak 

, zbave~ ,sVé,tvdrčLirracionality,' že zbýÝáuž jen stagnace a prázd~otá~ 
Tím neni 'pro "královstvíboži", naprosto nic ,získáno, an~ dostalij~me 

" se Od něho snad ještě dále než před tlm, ježto nyni jsme, se vzdali' po_ 
stoje ,naděje a nahradili jsme jej :vitěznými frázemi "splnění", ,zatim co 

, . před Um V postoji pokánl a modlitby jsme si aspoň ještě byli vědomi 
. distanée', od. království božihó á jeho transcendentnivzdálenosti. ' 
, . CÍrkev a theologie v, Ámerlée budou ,jédnou, postaven~ předálter~ 
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nativu, volit mezi pragmatickým přizpfisobenim společnosti a, mezi' pro
róckýnípřikazem. Obé nejdé dohromady" neboť jednou, strá:Ílkou pro~ , 
~o~kéhojest, mít odváhuk'ztroskotánl a, krÍlarnosti..rs~udvazpfisobY, 
jak církev.mMe "selhat" .• 'Jednak tím, že obcházi historickou situáci,ďza,. 
pírá svoú prorockou' povahu, staví 'se na 'staré kUlturní foÍ'my, , s, nirÍliž:, 
je částečně ' tak úzce spojena,ježto je pomáhala ,tyořit a formulovat.' 

, Mftže se stát archaickou a tradiční, ják setím skutečněstaÍ funda-
mentalismus. Druhý,· prorocký zpfisOb' "selháni"je, když ,církev v svém:, 

, " . " , . ,. . ' , , ., .. , -.- , 

dopředu obráceném zření se nemfiže ztotožnit, s pokrokovými hnutími, 
; ježto zří dál skrze 'těch několik věcí, jež má s ním společné a prohlédá.. 

déIrioniI za ními číhajíc[Při pravém prorockém. vědomi překonává cír_ 
kev sektářskou', krátkozrakost,' 'která, v svém "enthusiasmu ,zaměňuje ' 

,,,království posledního člověka" s "královstviÍn božím" jakož i kněžskou, 
soběstačilOst' a nepostačitelnost ,,,staré ~írkve!·._ Osud a.níerického křes
ťanství' bude v podstátě' záviset na. tom, 'jak dalece, bude s' to, ,aby se
'těmto základním věcem zase ~ově naučilo. ' ,'" - "- ~; 

, Theologi~che Run~schau, roč. ío.' (1938) seš. 1. F. K. 

ROZHLEDY PO ŽiVOTE NÁBOŽENSKÉM AéfRKEVNíM~ 
, , ',', '~, ,~p(:-

, ',' v , Y. , ... " , t I\,~~ Nabozenske oZlvem ve Švedsku. ~fl.s,c,.", " 
Jeden z nejvýznačnějších švédských listfi, , Stockholms-Tidningen .. 

uspořádaL počátkem let()šniho roku zvláštní anketu. Požádal své čtenáře~, " 
aby 'mu, oznámili, co pro ně r. 1938 zn,amena1. v ohledu náboženském a co 
očeká.~ajíod r~1939. Z došlých odpovědi je patrno, že Svédsko pr~živa 
významné náboženské oživeni, Uvedeme ,tu aspoň několik úryvkfi ze ,svě~" 
dect"1,ježbylajmenovanémullstu poslána. ,',' ' , 

Profesor Gustav Simdelin, stockholmský vědec, se mezi jiným vyslo- ' 
vil' takto: "Kdyby~h byl býval při změně minulého, roku' postaven. před: 
tyto otázky, ,byl bych na ně nechtěl odpovědít a byl bych na ně ámne- \, 
mohÍ odpovědít~ Co se vlastně stalo, co mi nejen '!lmožňúje livedené otázky-, ' 
zOdpovědít,nýbrž co pfisobí"že'odpověď je mi věci zcela milou? Nuže, 
směľ jsem se v uplynulém rocé' sE?tkati sBohem,' a to tak()výmzpfisobe~, 
že celÝ mfij postoj ke mně samému, k mým bližním i ke všemu bytí. se' 
naprosto změnil. Rozdělující stěny, I které' jsem' spolubudoval 'mezi sebou 
a'lidmi, s Dtmiž jsem nesympatisoval; a které 'mi činily život rok od roku' 
nesnesitelnějším, už neexistuji. Je'mi také, jako by má stará životJÍi filoJ 
sofie, zbudovaná na zásadách determinismu' a s hlediska pohodlnoSti, ÍIle 
,při tom v riejvyšši míře beze' vší 'Odpovědnosti" musila ny;ni ustoupit pocitu",' 
odpovědnosti a aktivitě, a to nejen pro duchovni, blaho moje a mé rodiny, , 
nýbrž i p~o blaho, jiných lidí. II " •• ' '" 

EvertLarsson, 'dělník ve ~klářské huti, uvedÍ ve své QdPověru tato· 
slova: -;;V mládežisvob<;Klné církve; k níž patřím; je zřetelná touha -po' 
duchovním prohloubení ' a po' duchovní aktivitě.' Chceme brát křesťanství 
Gpravdu ,zcela vážně, .• 2á.dáme nekompromisní křesťanství, které jédnot:" 
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livce. od základu' změni, ale které' také veřejný.' život od základu změÍlí. 
Sociální kOrlférénce,' které' minulého ,roku uspořádala mládež, švédského 
misijního svazu, 'a 'kde se sešli dělnici, dělničti vfidcové a zaměstnavatelé, 
aby se'společně'pokuSili n"alézt pravou křesťanskou linii v palčivých otáz· 
kách ,kolemmoderniho . výrobniho života, svědčí. o zvýšené sociálni odpo· 
vědnosti. 2e křesťané zde nacházejí své velké' povoláni, má právě ~yni 
velký význam. Zdá se. mi, že dělnické hnutí ukazuje plné pochopeni pro' 
křesťanství, jež neutíká před skutečností, riýbrž se něčeho odvažuje pm 
řešeni těchto těžkých otázek." . ' 

Z-odpovědi stockhoimského rektořa Arvida T. Pehrsona uvádime: 
· ;,0 stavu náboženství.v dnešním f'ivédsku;~ám bohužel příli~ málo.zkuše
nosti. Mohu je vyjádřit starým příslovim:Jak se do lesa volá,tak se 
z lesa ozývá. Význá-liněkdo prostě aotevřťmě nový kladný .postoj ke 

"křesťanskému životnímu názoru, setká. se ve většině případfl, se živým 
zájmem,. i' tam, kde to nejméně očekával. Upjatost' a Odstup; s nimit se 
dříve setkávali ti,kdož zastupovali vážný křesťanskýriázor na život, už 

, " nejsou typické." 
: " Nakonec úryvek 'z odpovědi, kterou poslal stockholmský zubní lékař 
Ragnar Rang~e: "V uplynulém roce. jsem mohl zažít,jak šla světem mo':' 

· hutná vlna náboženské obrody. Viděl jsem', j8ik lidé ze. všech táboru a 
snejruznějšími předpoklady' dostali milost a silu, odevzdati se. z celého 

. srdce,Bohu a že toto odevzdáni Bohu u jednotlivcfl je jedinou ce~touíid. 
· stva z nynějších'nesnází a chaosu. Viděl jsem, že třeba zkušenost Boha 

je právě tak měnlivá a ~ozmanitá jak~ život sám; cesta k tómu odevzdání 
přece vYkazuje překvapující. jednotnost; Cesta. musí· zapOčít mou čestn~u' 
Vo.U, uZnat své vlastní hříchy a právě j,e pokládat za' skutečný podnět pro 
bídu světa. Viděl jsem, že dnešni lidé jsou neočekávanou měrou naplněni 
nedflvěrou a pochybnosti 'v možnost. vědy a techniky, vytvořít šťaStnější 
životní. podminky. Nalezl jsem živou touhu po Bohu i tam,kde bych ji 
byl nejmé~ě čekal." ' ' 

(Protestantenblatt, 28 .. května 1939.) F. K. 

ROZHLEDY POJ píSEMNICM. ' 

'R e c t II s: :Legen~ o svatém H~ 

80:v1., (Praha 1938, nákladem A., B. 

Kohouta.)" 

. Je to kni~a v pravém slova smy_ 
slu kuriosni. Má hollosnou výpra
vU;" výborný papír" skvělý dvouba_ 
revný tisk Prumyslové tiskárny, a 
přitom je to' kniha exemplárně 
špatná.' . Nepamatuji se, že bych 

'býval kdy J;tnihu' tákového druhu 
četl; v tom, co přínášínegativniho, 

je prostě jedinečná. Kdybychom 
chtělinaHtlsmyslv té knize, mar- \ 

, ně bychom. se namáhali. Jak také' 
jinak, když ani jednotlivé věty' tu 
nedávají' smyslu" Již po stráÍlce. ja. 
zykové je, to· kniha přímo negra· 
motná. ,Autor hóvoří o rektorské 
ku tn ě. (5), I~inence'se Směje 
p'o tup n ě (13), pravdu, netřeba 
hnětnouti mezi (?) prsty (t.), 
Duch svatý má vnuknouti v, pra.' 
v o in oe n'a š i, jak spasiti máme 
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Husa (16), Krtstus byl i f d fipro " Dr. Fr a Jl tiš e k V á ll. a la: 
židy (20);pte je p';ohrat á (23), Glosář moUdrosti staJeÚ, 1939, 
Hus na' učení :Karlově stá v a1.40 K. Vy~lo vlastním ~ákl~e~';' 
(25) a t. d.~Jakó.sjazykeÍri, tak je Praze a jest to z ceÍkové' sbírky,' 

, tomu ovšem ~is logik.ou; Rozuměj, ,svazek. :i., názvaný: Moudrostzá. ' 
kdomfižeš, těmto yětáÍn: Kdo padní Evropy, t. j. fritncouzskái, 
sloužil davU a sám nebyl' mocněj- italská, aDglo~erická a něni~cká: ' 
!Um jak tisíc z nIch, zadáven,'vlá. pitk' má' následovat', svazek ,II. ' 
čen, marně varován. zničen byl ti-Moudrost n~rodfi' slovanských,m." 
mi, kdo, včera. mu ještě' slávu pro. Moudrost, řecko~řiniská a IV. 'á. V. 
kazovali (14); ,neznáš-li článku ví~ svazek s kult~rou ori~ntálni (v ,tom , 
ry, kde Kristus praví:Nekame~ ,blldhistickou a křeSťanskou); ,:Bud; " 
nujte;kdoz vás: bez hříchu je ha, Kristus, Ul.Qt$e, sv. Augustin, 
'(16) ;já pak ~ jako KriStus byL 'sv., Tomáš:, HuS, L~ther, ,Alexan. 
židfi Pt:0 žÚly a pro jiné"':" zfistanu ' der, Caesar; 'Napoleon, Edison,~.. , 

, pro Cechy učením ll. slove~zá.kona' Iv,Iácha: ... Wagner~ .• ,Masaryk' 
a'vírouv silu jeho (20); stigmata s~jdou se, na"spOlečné l~ii lidské. 
vezna.mení, kříže a výheň 'pekla .v ho myšleni a 'citu!.' Vyjadi'ujícil10 
duši 'zrádcově se ,váU;, děsivě vola. ,dobro~ sHu,a krásu, rythmus a har.: 
jíce po odvetě (23); kupit se bu. monii života, :plně:žitého ,a odušey~ 
dou, Cech~vé ,na rynCíCh," jakoby ~ělého,'" praví s~ V př~dmluvě na
vody, valit (?) ulicí mávajíce pra- plno vit~isticky. Jiný odstavec, za:. 
pOrci, volajice víru naši za ,vfidce čínajíci: "Přiroda vede a .nutí k ,roz. 
svého (24) ; víru .. moú neidolnou, voji ducha a těla ... " zninattira., 
zanesoú kardinálové na kámen ke 'listicky : Kdležto romanticky věN 

'hrobu Petrovu (25). Odstrášujíci Š osvícenskými hum~styv S8m~ , 
věta, .. kde, se, svorně pojí ,nedostat- činný pOkrok lidstva: ~,Než všude, 
ky, jazykové s. nedostatky ,logiky, kam paprsek Slunce, proniká, mysli 
čte se k závěru: "AŽ nejhfiře bude ,ď, a cití se lidsky;,... (lidstvo) ne~ 
a země Kristovy na hranicích ohro~ ustále tvoři nové a překonává staré 
ženy, úzkosti jati ruce k nebe:Sfim' , apřekonáv~ sebe". Na'křesťanství 
yztahovati a v~lati' pOčnou, aby za. "má autor, zastaralý , racio~stický 
chováni byli v milosti, až ,válka o~ ",~, názor: ,~:: . 'jako by 'chtělo překo_. 

, hrozí. panství k)erikfi a ,oni bezmoc~ '~ai:i tento svět, vyrazi~i prach z o- ' 
ni státi ' "budou ,proti pOhanfim," buvia uchýliti se do ,blaženosti ne
proti: kmenfi~; které ,v: neúctě bu:. bes.u Křesťanstvtprý' sv~ne_, 
dOU;, a, zahlazováni i pro • víru, Cechy, spr~v~ým ,,' vztahem' .. toh~to' živ~ta ,",. 
na učení KarlQvě, kde stával' jsem, 'krIši ducha zptlsobilo ÚdstVú mrio~ 

, ke' kapli Betlémské ana hrad' ru:á.. 'ho utrpení; nero~eznává křesťanství' ' 
lovský' s :procesimv purpuru vOdit a ,;křesťanstvi", "křesťanství ducha 
poČnou;: "volají~e ' duchá. ,'mého, '. aby , Kristova od' ;,křesťanátvi"," znetvo
jhu 'odpUstil a viru' svou dal Ce·, řeného prvky. pohanských" mythfi, 
chfim pro jejich zbraně"., ......:·Proti.· 'starých filosofickýc.h ŠkoÍ-;a j., Ro-' 
t8.kovému'znesvěcovánivěcísva:", Irianticky přitahuje k nám bUdhis, 
tých nutno' proteátovati; ď ,i , mus, ale pOtom praví, !e ';,dospívá.~ 
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a východ; sever i' jih;v čistě lid~ ,plnosti, života, kdežto Caesar, a Na
"ském,obrození." Tož to tedy Ma-poleon,Nietzsche .. ,. jsou vedle. Ten 

"sa.rYk'bYI,re~lista velriIi' ostrovid_ . řád nev)rvěrá"z lidstva, tak jako 
" :ný,kdY;Žna.pSal, že evropská kul_ yodaze země, ale ,jest z"milosti, 

tura jest a bude,křesťanská; "Kni-Božilidstvu, zjevován'-,,- vzápa
, ha tato má ctižádost;" píše autor, sech víry. Těmto poznatktun (Uspo_ 
';;abynárod se orientoval dobře, ~. -řád~ým órgán~m zbožnosti křes_ 
'Naše: ctižádost musí. býti véstiná-ťans!té -theologii) ~Iíží se"k nim 
rody,,' středni 'Evropy. :."Ale nač, ukazuji, všechny "pr~vé hodnotYj" 
však,tato 'kniha, když autor' pakra_' kultury, rozumu, tedy:, moudrosti, 
Čuje ,tákto: ,,:Moudře mysli a žije jež poi'ád.! 'fllosofié. ,výš jsou prav~ 

"kolikrát prostý člověk stranou svě- dy,víry" protože, pravdy vzešlé 
ta. a jeho proudu?" , .Avšak pět tád - z úsili celé bytosti lidské, pravdy 

:kti dál~ vybizí'z~ všechny:' "Vy, ,navoděné samýniPán~m nad světy, 
pro' Ílěž píši~ vyberte si jakoby u i nad lidskými dějinami (i s jejich 

,buffetu 'duchovních hodft.·. ;" cožcizopasníky,násnniky a krvežíz~, 
připomíná platonské statické zření, -nivCi). Toto jest to nejlepší (pozná. 
takže' další, 'jakoby závěr kazatele ní a víra); co j,est:vnás (Svec); 
Sůéhé morálky zni ~ice líbivě, leč , ,toto jest naše, čest a žá.dost po ni 

, falešně: " "Dík vzdejte veleduchu nemá konce:, ,Přece však,: ačhládo_ 
světa svými činy, shodnými li t4~ vke' a žízníme, pi'ecemftžeme vy:' 
de~ ~iské moudrosti'. ;," Á:ni VY- ; znati a svědčiti: Kamenem úhelným 
tvoi'it vlaStniosobnost,iak se'autor',\ (základním, či úrazu)" je~t· KriStus. 
domnívá; není nejvyšŠím' c'ílem ' člo_' Á z této platformy se teprVe mMe 
vě~'nýbrž: milovatpra.vdu:mou~ nárOd orientovat dobi'e, (i v mou:' 
drost, věčnou, Boha, bližního a sebe drosti staIeti);zde se mMe opi'íti 

.'(a:um úsilovánini,. se' tvoi'í·ďosob- o pevný bod, ()dkUdž'hýbou 'světem 
nost, éharakter)- Ježía' a králov~ muži (z tohoto Důcha vyrostlé Q_, 

stvl,Boží. ,To jest to pevné určité sobnosti) jako: Hus, 2ižka, ,Chel_ 
šudidlo~ Starý zákon, Homér, NovÝ, čický, Komenský, MasarykH' 

,zákon, něktei'í. ki'esťanšti ' klasiko_ 
, " " vé a kacíi'i... to jest tá, linie 

RŮZNÉ.' 

Bohumil Kavan. , I 

,Luťher o,Husovi.a. o čes~ 's~rtnaobrami, pravdy: A vše to 
k é m II á ro d ě. Když r. 1537vy_vykonal samojediný v ímponujícím , 
,šly';po' pryé, Hus~vy Ústy, '~ápsal shrorruížděnilidí ned~ice' vynikají~ 

,'Martin Luther v pi'edmluvě k nim: ',cích 8. nejmocnějších, podobenbé~ 
;,Vizte,'jak se 'Hus pi'idržel ve 'ránkuuprosti'ed vlkft a lvft." O čes
~'svýchspisech i slovech učeni Kri~ f .kém .. Dá.róděnai>sá1:-"vždycky j~eni' 

, ,.stQva,'s jakou odvahou zápasil ~ú- prótó smýšlel pi'eslavně o národě 
trápami' smrti, s jakou trPělivosti, českém; a m~ za tó, že jsme mu 
a pokOrou vše trpěl a s iakou, ve~ vděčnosti, po~inni, • protožé ,nám u_' 
likostf I d~cha pOdstoupÍ! Ukrutnou kÚal prameny nauky čiátši." . 

I ..' " . ,'" >" 

317 . 

, . 

. ' 

;', 

I 
, I' 

,I 
! 

I 
I 

I 
I 

,I 
I 

" I, 
J, 



H II s a' Něm c i. "RflZné' úsud.,. obětavosti a bezúhonnosti, c ale i 
kÝ' o Husovi, které nestoji ,v theo-snažiti se, aby ctnostmi ducha;' bt
logické sóuvislosti& které. se daji .,teligenci a mravni statečllostipř~ 

, najit během celé doby' od smrti čilia. přemáhali. rozhodně všecky 
. Lutherovy až. podnes ve velkém po- ty, kdo národnímu bytu našemu na 
čtu, sVědči o tom, jak, životná zfl_ odpor se stavi,~ jej ztenčiti usiluji: 
stala postava H~ova IV povědomi' jen tehdáž.ubezpečime trvalebu~ 
německého 'protestantského' člově_ ' doucnost svou,' když duchem vItě
ka. Třeba si jen vzpomenouti na ziti a vévoditi, budeme v odvěkém, 
chvalozpěvy Herderovy,na úlohu zápasu . Prozřetélnosti . boží' nái1l' u_ 
Husa:a husitstvi v německém bá- loženém., - V řeči 'z~. 18'64. '.' 

, .~- , .,.",','-:, .' f' ' >:-" , 
" 2 i v ~ t Ii d s k ý: . K metě, zna~, 
menajici rovnováhu,' ba i' moudrost 
životIÚ, 'dospíváme' zpravidla' u vě': 
ku pokročilejším, když jsme se byli 

snictvi až do . přítomné doby nebo' 
na to; že V Hegelově Filosofii dě. 
jin, ' kde' jsou" jmenována' jen neČet_,' 
ná.' jména hrdinf1', světovéhó . ducha 
a ,světově' dějinného, významu, ne
,chybi vedle . Alexandra , Velikého, ' 
Caesara, Napoleona, a samozřejmě' 
také Luthera, ' ani Hus." C Fritz 
Erlebusch, Co daly naše země Evro_ 
pě a lidstvu. 

z ' myš len e k P a I a c k é h o. 
2e pák již nyní d~brým svědomím 
a plným právem hlásiti se mMe. 
me o své místo vřadě národfl,' za 
to děkovati máme ne tak počtu 
,svému a sile hmotné, jako raději 

moci duchovní a mravni stateč

nosti těch, kteři nás předešli v. Dá_ 
rodnim procitnuti a uvědom:ěnf . 

'Kdyby· oni ve svém' podnikáni, byli 
hned od počátku neohradili ~e pra
vou osvětou, pravým., pokrokem 
k lepšimu, skutečnou, obětavosti a 
bezúhonnosti charakteru, byli by 
i:teOdolali nesnázím a překážkám 
nesčísln~ i těžkým .• ~' Ná~odni 
naše . vzkříšení umožnilo' se jen 

! 'touto cestou. A jelikož podle zná
mé . maximy každá država jen' tě_ 
mi 'prostředky, kterýrrli., povstala, 
udržeti se mMev,.bytu ,svém: na. 
léháť i na spisovatele české co 

,duchovní budičeá-vfldce nárOdu 
svého,' povinnost; nejen, vYnikati a 
svititi pravou' osvětou; pokrokem, 
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k . ni propracovali ,životnimi Zku_' 
šenostmi; 'býváť ovocenidlouhý~h ' 
a složitých procesfl vnitřnich; N e~ 
známo kdy, ale jistě už V pradáv
nu vzniklo podobenství mezi živo_ 
tem lidským a stromem. Raši, kve. 
te,:rozkládá své větve v .~luncI a 
bouřích, v podzimu pak ptiná.l!i' 
.ovoce. Přijde na to,jaké ovoce kdo ." 
klidí; šťastnější, kdo. dosáhlloU 
výše k plodflm zvláště· dokonalým 
"a. , krásným, " ~ jiní: vziti muBi za·, 
-Vděk. skromnějŠimi, ,..:..:.. ze stu;.u; , , 
Nejhťtře jsou na tom, a dluŽllojich 
Politovati, .ti, jichž štěpy stihla 

. 'pohroma, takže nemaji snad ani 
plfldku. -:- Karel Čupro ' 

"Tepr,vepo smr'ti. K tomu, 
abychom porozi.tměl~· člověku, do· 

'. cházime až po . jeho smrti.' Dokud 
nějaký člověk žije, všecky , věci, . 
které ještě bú~e moci vykonat a 

" o nichž. nevime, tvoří. jakési nezná
'mé, které, ruší výpočty. Smrt ko_ 
nečně udělá pevné kontury; je to 
jako kdyby se ta osoba' oddělila od 
svých' možnosti ď a osamostatnila 
sé:' obcházime ji, vidime ji. koneč_ 

. ně. odzadu, . ÍnMeme pronést celko-, 
vý "úsudek .. ' - Roger Martin du 
Gard. ' 
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; Ze n y; Zeny' jsou' mnohem od
'vážnější; nemoci a smrti čelímno~ 
~' lip ~ež my, maji více soucitu 

", 'amíň ješitnosti. Jejich instinkt je 
, celkem bezpečnější, nepoblázní a 

nespletou se tak často jako my.', 
Láska znamená pro, ženu daleko, 

,víc, než pro muže, znamená vše
cko; -'- Axel Munthe. 

. S~'ysl: přítomnosti. My 
současnici obzvláště' těžce mMeme 
Yn1kD.outi ,v hlavni smysl přítom
nO;Sti;,Chybi' nám perspektiva, ně
'kdy' nepatrné údálosti nání zasti-
,ňujivelké, 'nahodilosti a klam, nám 
zakrývají pravdu~ Abychom pocho_ 
pili nebo se aSpoňpřibližili chápá
ni ptítomnosti v jejípodstatě,-aby~ , 

"chom nalezli její smysl, musíme se, 
'dívatipÓuze 8 nejvážnějšího hle_ 
~diska,' náboženského. -D. S. Me_ 
'režlwvsky;" '" ' 

,Cesta k prav'dě. Neomyl
,nost. DEmí člověku dána. Naším lo
sem ,jest kráčeti m~zi nástrahami 

, ' a překážkami, postupovati zvolna a 
'nesnadno, a postupně poznávati, co 
je pravda podle toho, co pravda ne. 
ní; nikdy se nedověděti plné prav
.dy' ,přímo, nýbrž, kráčeti, pravdě 

vstříc, qhybovati, však kráčeti vy-
" ,trvale. - Oliver ~odge.' 

, ::O,pr av d ě. Ú I jedna pravda a 
je~ jedna. Ta se nedá vzíti mocí a 
}Íikomu ',se nevnucuje; ,ale ,sděluje 
~e, více' nebo, méně, je-li hledána 
,ji pokorou a sebezapřením, "s bázní 
,a, třesením;" praví apoštol. Kdo ji 
,chtějí činit násilí' a chtějí svémoc_, 
ně dělat pravdu, moři se nadarmo, 
a jsou třtinou na poušti, kterou vítr 
:kIáti· sem' a: 'tam., Lidská dila, jako 
všecky věci tohoto syěta, koUsají a \ 
.'mění podobu i barvu., Ale pravda 
zťtst4váa nekolisi, A kdo seji 
prostě a vytrvale, drží, ten větří 

, ránD.í vzduch a drží se toho, éo má, 
až.zažije ~íC. Člověk inťJ.že 'pravdu 
zneuznávat, jí opovrhovat a ji zdr~ 
žovat, ale počiná si zvráceně, mylí 
se, bloudí a' při tom i v' tomto. po
čínáni ji hledá. Nemflže ji, postrá~ 
dat a není možno, když se, mu ob •. 
jeví, aby před' ni nesklonil 'svou' 
hlaVu. Mýliti se j-e! lidské. Ale prav. 
da je nevinná~ Ona je 'vŽdY připra
vena a vždy má cenu a podrží ji až 
'do konce. Kdo pravdu, nepozná
vají, 'mají škodu. Ale ji neškodi, 
'není_li poznávána; Onanepotře_ 
buje nikoho a je velikostí a slávou 
její přirozen~sti, že je vždy ochot; 
na nebyt unavena nevděkem,'a že. 
jako . vycházející, . slunce, zápasí 
s mraky.a parami, aby je očistila 
a Qzlatila; - Matthias Claudius. ' , 

"' " ': v~ ,,- • 

B ťJ. h a čl <> vě k. Lidé mají bez. 
meznou 'dťJ.věru, že mohou sebOu, 
disponovatLA' přece jen nemohou 
sami sebou diSponovati. Nemohou 
nikdy' uniknouti' Bohu, . leda 'když 
sečlóvěk uzavře do. vlastního pe. 
kla.,Ale stále jsou ve vzpouře, po- ' 
:tiěvadž neD:i třetí cesty. Jak pro 

,'všecko na světě mohlovzn1knout 
povídání o tom, že BťJ.h je ideálem 
lidí.? ,Opravdu nic z toho, co vidí. ' 
me ve skutečnosti,' na to' neukazu. 
je. On je spíše věřitelem, na něhož . 
se pokoušíme, jak. mflžeme, zapo,.·· 
menouti, a když to jiŽ nejde, < po_ 

, k~ušíme sehQ oklamati, nebo s' ním. 
uzavříti smlouvu na akor~,-:- .Sig_ 
rid Undsetová. 

° m o d I i t b ě. V modlitbě nám, 
i~ťJ.h dává jasnost ducha a pevnost 
vťJ.le.' Chybí-li tisna.k sebeovládá
ní, pros o ni Boha. PokLesá_li tvá. 
odvaha, obraťse 'k něn;,u ' upřím~ . 
nou, vřelou modlitbou,' která je naší 
nejsilnějšlzbrojí.'Hledej Boha, až 
pocítiš jeho odpovídající hlas v svém 
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srdci. Modlitba se neděje libovol·, probíraný problém: JeŽíš.Pavel. 
ně, nýbri jeto nutnost. Jaká ra. Po dÍouhé, době ,obvyklého, neuvá· 
d~i" jaká klidná bezpéčnost se 'DAsženého spojování obOu následovalo 
'~mocňujé,' ~áffi~~Ii 'přít(lle,o němi kritické období, které se stupňova...' 
.víme,', že "nám>rozumi! S 'takovou loSžpo konstatováninesÍniřitelné· ' 
:dfl.věrou" se ., modli k svému 'Bohu.. 'ho protikladu' mezi oběma. Jen 'tím, 
, fl' ~ejvětši dfl.věrou, . cele ď a : také žé ď tentozdá.nIivě tak jasně 'patrný 
S naprostou oddanosti.Obrátíš-li se protiklad byl tak bezohledně pro. 
s upřímnou Íitosti,kBohu a cÍtíš.l1, myšlen a,vYšloveň: ,byla uvolněna. 
Že.tě slyší a 'toběodpoušt1,žejeho . cesta.. k' historickému" hodnocen'i, " 
pokoj jde tvou' duši, 'v,.tomoka.!kteridnes urČujeobr~.Nechává 
mžiku, zakoušíš blá.ženollt, že jsi či- 'oba: stát na jejich, histori~kých mí~ 
stého 'srdce, a skutečnost,' žemflžeš, ste:ch' a mMe přece ukázat, jak Je.:, 
zříti:Boha; Nezileži na tom, abysží!í~vo zvěstování, se~v páVlově po. 
se rozplýval V ZbQžnÝchcitech, rÍý. 'selstvípřetvořuje' ,theologickyml' 
'brŽabys se 1?ddaldfJ boží vfl.le 'ne. formami myŠlení" kter{byly "nut~é 
'bo abys ji plii:n . .opouŠtí-li tě rá.propavlfl.v radikálnlútok na žl> 
dqstnost, je to znamením, 'Že se'od~ ,dovstVí á. jak:právě tí~ bylo pro 

, ,vracíš od Boha. Ježíšse:v GetSe: :p~okřesť~nskéobce odborně ucho
maně vrhl nasvfl.j Obličej' a modlil váho. Ježto při tom jde o pochod 
se. Nasvflj' obličed, ježto nehledal uviÚtř Nového' zákona,'mMe \ se 
nic jiného než Boha. NemMem:e křesťanská církev učit r'dnes mu, 
Boha ani dost naléhavě vyhledá_ vždy nově, rozumět; jinak pro ni 
vat; -.:.. Ludwlg Klapp. zfl.stanepolovina Nového zákona 
, B o ž í v í Úz s tví s k r z e něÍriá~ Celá podoba křesťanski na... 

I i d i. Věřit v pokřesťanštění svě- Uk~ musí být od základu pr~Il1yšle-: 
'ta ,nenipovinnosti.: člověka;byloť " na ,z my~lenkový'ch forem" pojmfl. . 
vždy výsledkem všech takových po_a obrazfl. ~věta dnešního" člověka. I 

,kusfl.>zesvětštěnl křesťanstvi.Krá~ Jen když se, oto pokusíme,mMe. 
, lovst~í" boží, ,v něž, doufáme, 'se ~e, nalézt ,pochopeni pr~ tra~ičn,í 
, prosadí v,' protivě k světu a natr~' formy, křesťans~é . nauky. -: A·o 

skách světa, jak jej známe. CoBfl.h Bornkamm. 
" " - " ,''',.' . .' -' " " ) " .... ' . 
spojenými ,.silami· .• všech .křesťanfl. ,·'C í r ke v. Vím, že.'náboženstvi 
,v tomtO světě zamýŠlí zařidit, mu~ nemMe existovatbe~ něj8.ké podo
sime přénechat jemu; .stačí, .jestliie, by vnější církve,beznějakéhotělá. 
jen všichni, kdož se, přiznávaj~ k J~:' nebO a.spoň. podobnósti těÍU. Ale to. 
žíšovi,' pracuji a' zápasí 'pro vitěz. ,. to tělo musí' býti timvtlejší 'a prťJ.
stvi boží věci, spravedlnosti a lá~, hlednějŠí, čím jemnějšími a. etherič_ 

, sky, 'abychom Bohu děí~u, na zemitějšími se staly oheň a'světlo, jichž 
vice cti a méně hanby: Neize vě..; vMcem jest JežíŠ "KristuS.--: E; 
řit v boží ,vítězství, 'nedáme-U se M. Arndt. 

~u do služeb pro zápasye' ~větě. ,S k'ti t k y, ne fe n á lov a .. Ro~ .' : 
-Paul We~le. hodujíciIÍl je V každé, době nikoliv 

Jež iš, a' P a ve!. Přesvědčivým to, jak mnoho někdo mluv(odu. 
příkladem pro histori~koukritiku'· clui, nýbrž tó, v jakém duchu!ije 
bible,a.křesťanské-' nauky je'často a' jedná. "':"'H. Mulert. F. K. 
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Magnifikat. ' 

, , (Luk. 1, 46-155..) '~Wc", 
Dr. F. Kovář.' 

, " ,Sló~o Magnifikat je vžii:é po~enováni pr~éhvalozpěv, který 
, je obsažen v históriLJežíšova dětství v Evangeliu Lukášově (1, 

, , " 46~5) '. Pojmenování je' viato z prvého slova latinského překla
", du toho chvalozpě~u : MaiJnificat ,anima mea Dominúm - Vele-

bí má dušePán:a. . .' , 
, " -., , ' I .' -' 

Tento' chvalozpěv pronesla podle dnešního obecného '. zněni 
Lukášova Evangelia Ježíšova' matka, když přišla do judských, 

J.hor' navštívit svou příbuznou Alžbětu. Bylo to krátce, potom, , 
, kdyžánděl Gabriel zvěstoval Marii vNazaretě, že se stane mat- . 
, kou' mesiášovou. Alžběta, matka', budoucího' mesiášova před
-chůdce, byla'.v 6. měsíci . těhotenství. ' Jakmile Alžběta, uslyšela 

pozdrav vcházející Marie, posk'očilo. děťátko v jejím životě,. a 
Alžběta, naplněná Duchem, svatýin, ,pozdravila slavnostně Marii 
jako budoucí matku mesiášovu. Nato následuje po úvodních slo-

, vech: "Maria promluvila" chvalozpěv. ť, ... ".. '", , 
. . Mánieněkteré'váŽllé důvody d<>m1Íívati se, že na místě, ,kde: 
v, dnešním C Lukášově textu stojí:. ;,Maria promluvila" (v;, 46.)~' . 

'stála původně' slqva:/ "Alžběta promluvila',' á že tedy. Magnifikat 
býl. připsán Alžbětě,niko!iv' Marii.: Těmi' důvody jsou' svědectvi 
vnější'i vnitřní.. ' 

Vnější'svědectví tvoří historické,dqklady. Tak nejstarší ruko-
pisy . starolatinského překladu; Italy, připisují Magnifika:t Alžbě

"tě; Jsou to: codex,vercellensis(Značka: a) ze 4. stol.,codex Ve
,ronensis (značka:b), rovněž ze 4. stol. a codex Rehdigeranus 
(značka:l)z , 8. stol. Také Nikéta: biskup z Remesianyv Dácii 
a přítel biskupa Paulina,z Noly(t 431), dosvědčuje biblické.zně-

.' ."ní, že Magnifikat pronesla Alžběta.1 ) Na konci 4. ana počátku 
5. století měly tedy riěkterébiblické rukopisy: ,;Alžběta promlu-

, . yila", ,nikoliv "Maria promluvila" jako úvod k chvalozpěvu~AIe ' 
· totéž máme dosvědčeno i z východu, a to. již ze 3. stol~ Origenes 
· (t 252)' v jedné homilii k Lukášově Evangeliu, I zachované v Je-
· ronymově překladu, praví, že jsou dvě. skupiny rukopisů, z nichž 
':jednapřipisuje Magnifikat Alžbětě, druhá Marii.2) 

.' ."Není, tedy vyloučeno, Že v původním znění LukáŠová Evan
'geliabyl Magnifikatpřipsán Alžbětě .. Těžko bychom ,totiž vy-

, ,světlili, že by místo bylo v některém rukopise změněno.' tak, 
",aby bylo připsáno Alžbětě, kdyby v originále bylo bývalá při- ' 

; i) 'Viz ď zlomek jeho traktátu: De pSalmodiae bono, jejŽ ~veřejnil ' 
D. Morin v Revue biblique, 1917, s. 286/7. '.' 

, ,2) Non enim ignoramus, quod secundum alios codices et haec verba' 
Elizabeth' vaticinetur. -. Migne, Patrologia' latina; sv. XXVI.,' str. 23,3.' 

,12 Re~ue Cčs •. roč. XI.', čls. '6:, prosinec í939. '. 321 
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i .' cpsánó Marii. Zato snáz~·pochopímé .. změn'u'. ve,próspěch .:M~rié, 
neboť se mohlo právem soudit, že 'Marie má, více důvodů velebit 
Boha než Alž)lěta. Marie je tu vskutku obklopenatakovým množ- ' 
stvim a takovou silou potvrzení toho, co jí bylo' zvěstováno, že 
,má všecky. důvody velebit Boha. Tato.okolnost mohla 'vést ně
,kterého opisovače Evangelia k tomu, že místo Alžběty vložil do ' 
původního textu Marii~ Poněvadž i to se k textu hodilo; zůst~ly 
asi od té doby dvě skupiny rukopisů, až nakonec zvítězil text, 

.\ 

. který připisoval MagnifikatMarii. V křesťanských' kruzích to 
zajisté nečiriilo obtíží, nýbrž naopak: bylo rádo uznáno, neboť 
v té době úcta k : Ježíšově matce vzrůstala a v Novém zákoně 

. bylo' obsaženo 'poměrně málo toho, co. by její úctu podpomvalo. 
Zde pak provedená změna způsobila, že Marie .... v Magnifikatu. , 
vystupuje jako prorokyně" a její uctívání je předpověděno jejími . 
vlastriímiústy.· , " .' . .' 
,Také vnitřní důvody, vzaté '~obsahu místa samého,svědčí 
'pro to, že původně byl Magnifikat asi připsán ,Alžbětě.' Po skon
,čení Magnifikatu. následuje 'v Evangeliu věta:' "Marie. zůstala 
,u rií asi tři-měsíce." (1, 56.) Kdyby byl v původním znění chvalo'" 
zpěv pronášen. Marií, . bylo by zde zajisté stálo: "I Zůstala 
,u Alžběty' asi tři' měsíce." Věta "Marie zůstala u ní asi tři mě
sice"; totiž předpokládá, že' se do, té' doby mluvilo stále o Alžbětě ... 

< (proto: U ní) a změna podinětunaznačuje, že se nyní teprve za
číná mluvit o Marii. To ukazuje, že vpůvodníin znění Magnifikať, 
pronášela Alžběta' a že když opisovač změnil úvod chvalozpěvu, 
opomenul změnit větu, která po něm následovala a která začí- ' 
nala. zase mluvit o Marii. '. ,- " 
. " Mimo to není·. Magnifikat v.' dnešním textu u' Marie .. ničím" 
motivován, přicháZí náhle, bez odůvodnění. Zato.v ústech 'Alžbě-
. tiných je velmi dobře motivován její prorockou inspirací, ° níž·; 
mluvív. 41.: "Naplněna Duchem svatým", pronáší hymnus chvá- . 
ly Bohu a zároveň i hymnus prorocký: Magnifikatje svým ob-
,sahem mesiášský, .eschatologický chvalozpěv ve forměžalmové~ 
Mnohé jeho myšlenky jsou vzaty 'z chvalozpěvu Anny, matky 
Samuelový, jak je obsažen' v 1. Samo 2,1--':"10. Jiné jsou vzaty 
z jiných' místStarého,·zákona; .Jeho obsah je, jak ještě uvidí-: 
me, zcela obecný, je v němvyslóven protiklad mezi poměry doby 
nynější a doby mesiášské. '. .." .. ' . '.' '. 

Na kohkretní situaci, <> níž se v'tomto ;kontextu Janovy, 
a Ježíšovy historie dětství mluví, se vztahují : pouze dvě věty 
Magnifikatu: " ... protože se sklonil .k ponížení své služebnice, 
klej od nynějška mě budou blaženou nazývati všecka pokolení((' 

, (v. 48). Prvá věta sehádí jen':na,Alžbětu, nehodí se na Marii,'. 
jak o ní dosud bylo mluveno. Jetodalší důvod pro názor, že 
v původním znění byl teritohýmnus připsán Alžbětě, ne Marii. 
Alžběta ,podle předcházejícího vypravování žila jako. bezdětná 
"manželka; a to podle tehdejších. názorů, znamenalo žít v hanbě 

." . ' , 
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I, 

a ponížerií;' ále Bf:th se kní sklonil a' odstranil jejíponížen(tíÍn, 
žeji učinilmátkoů. Jeto ve 'shodě s v. 25., kde Alžběta 'osobě 

'praví: "To mi Pán učinil za dnů, kdy se ke mně sklonil, aby mě 
zbavil posměchu mezi lidmi." O ponížení Mariině není nikde nic 
řečeno, věta se na ni nehodí. Druhá· věta se hodí na Marii, je 

, ,jakoby předpovědí. jejího budoucího kúltu v křeSťanství. Tato 
věta byla asi důvodem, proč prvý opisovač připsal,Magnifikat 

, . Marii. Ale tato věta nemohla být o Marii napsána v době, kdy 
bylo sepsáno Lukášovo Evangelium,' neboť tehdy ještě nebylo 
zvláštního kultu matky Páně. Leč věta se hodí velmi dobře také 
na Alžbětu., Tím, že' ji Bůh učinil matkou syna, který' bude při

: :pravovatelem cesty: pro království. boží, předchůdcem mesiášo': 
"vým, byla dána -podmínka pro to, aby i matka takového syna 
byla naZývána' blaženou vždy a všude, kdy a kde bude užíváno 
blahého' ovoce mesiášské spásy, království božího" a to bude 
'll' všech pokolení. , " " , ,,' , 

Vyjme~e-li tEmtov. 48., není už v chvaloz:i>ěvunic, coby se 
hodilo na konkretní situaci vypravování této části, historie' dět':' 

"ství.'Co zbývá, je eschatologický žalm jako uzavřený celék, který 
'po stránce fonlÍy;má4sloky, každou o dvou dvojverších, po 
stránce ,obsahové pak ukazuje; jak doba ,mesiášská bude svými, 
poměry op~kem" doby nynější, království boží opakem král ov

"'stvftohoto světa, a velebí zato Boha. Je,možÍlo, že to původně 
byl hebrejskÝ,žalm,přeložený pak do, řečtiny~ Evangelistovi 'se 

" . svým .obsahem hodil do souvislosti, proto ho použil, vloživdo 
něhov. 48. jako. spojení s konkretní situací vypravování. AIžbětá 
se tupak řadí k slavným ženám Starého zákona, jimž se při-. 

, pisují chvalozpěvy: k Marii, ses~ře Mojžíšově, k Deboře, k Anně" 
matce Samuelově a k Juditě. ' 

Magnifikat 'jako mesiáŠSký žalm, zní (v' překladu. Zilkově)': 

,Velebí má duše Pána" 
zaplesál můj duch v Bohu, mim spasiteli, 
že mi učinil Mocný veliké věci. ' 
Svaté jest jeho jméno! 

Jeho, milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. 
k těm/ kteří se ho bojí. ' ' 
U činil mocný skutek svdu paží, , 
rozptýlil ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce. 

, • • / ~' " 1'- ' 

'Svrhl mocnáře ,s trimu, • ' 
a ,povýšil pokorné. , 
Hladovějící' nasytil dobrými' věcmi, 
bohaté poslal ,pryč prázdné. ' , , ! 
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Ujal se svého : služebníka Izraele, 
., js(i"pam~tliv, svého slitování" ' 

.. ja.k, promluvil k našim ofcům, . '. '.' 
'Abrahamovi a jeho potomstvu'na věky.3) 

{/ '. " -'''-

" j .... 'PrVá'sloka t;ořf'úvod ža~u. Básník v něm vidL budoucí dobu 
spásy už hotovou, mhlvr pak o ní v minulosti (v origináleaori-

. sty), popisujejejí poměry vópaku k poměrůiri dobý ~vé, 'a vúvo:':: . 
dě.velebí Boha, že se mu projevil jako spasitel a dal mu 'viděti 

,dobu království božího jako hotovou. Tím mu učinil velké ,věci. 
Bůhje svatý .. Jménoboží je osoba boží, Bůhsám. Dušea:duch'· 
,básníka, což jsou jen různá slova proozna:čení.nitr:a,.ples~ave-

t',' 

lebímocného a svatého Boha jako původce spásy. .' 
Bůh' však není jen mocný a svatý., 'Je' také, milosrdný, zdů-' 

razňuje druhá sloka .• Byla jemHosrdný, za všech dob ake všem 
lidemjkteřísice chybují a hřeší; ale ne ze zloby, nýbrž Ze slabo-' 

, • ~ - - ,",,, , ' , < , 

. 3) čtenář nechť si I1tskavě srovná MagniÍikat s chvalozpěvem Anny, 
matky Samuelovy (1. Sam.~2, 1-10), aby poznal, kolik myšlenek'tu'pře-' 
cházi ze SZ do NZ, ale také; kolik jich nepřechází: j" • 

, 1', 

/' 

324 

Zplesalo srdce mé v Hospodinu .' 
a vyzdvižen jest roh, můj v Hospodinu; 
rozšířila' se ústa' má proti nepřátelf1m mým" 
nebo rozveselila jsem se. v spaseni tvém. ' ' 
N eniť' žádný tak svatý jako Hospodin, 
nýbrž žádného neni kromě tebe;, 
neníť žádný tak silný jako Bf1h náš. 
Nemluvtež již vice hrdě, 

, a' nevycházej z úst'vašich' slovo pyšné; 
nebo Bf1hsilný, vševědoucí jest Hospodin" 
a usilování jeho jemu nepochybuji. . 

\, Lučiště i silni potříni' jsou,.' " , 
a mdli opásáni jsou silou. . 
Syti z chleba jednají se' k dilu, i • 

a hladoví přestali lačněti, " , 
tak žé neplodná '" porodila sedmero, 
a kteráž mnohé> děti měla, zemdlena jest. 

'.Hospodin umrtvuje a obživuje, I ' 

uvodí do pekla i, vyvodí. " ,' •. \ 
Hospodin ochuzuje, i' zbohacuje," 

. ponižuje i povyšuje. ' , 
Nuzného vyzdvihne z 'prachu, 

.',;;,a ,z hnoje'vyvyšuje chudého, 
abyjeposaciils knížaty, ",. 
,a stolici slávy dědičné jim dal; 
neb Hospodinovy jsou stěžeje' země, 
na nichž založil, okršlek. ' 
Onť ostříhá noh svatých' svých,' 
ale bezbožní ve tmě umlknou; 
nebo ne .v sílezáleži. síla člověka. , , .' 
Kteříž se protiví Hospodinu, setřini 'budou, 

; ,na takové s nebe hřímati bude. ' 
. Hospodin souditi ,bude končiny země, 

a dá sílu Králi svému; .~, '. 
a .vYVÝ,ši roh Pomazaného svého. I 'c-

JI. 

" 
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" 
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sti, ale litUJí svých činů, poněvadž se bojí, Boha. Není to' nená
"', vistný strach otroků, ale bázeň, spojená s úctou k svatému 

,'"a mocnému Bohu. Dále, se pak líčí poměry v království božím. 
, ,Líčí se v čase minulém (v aoristech), pěvec vidí království boží 
, už uskutečněné jako mocný skutek,' učiněný boží paží. Je tam 

všecko nové. Poměry tohoto, světa jsou tvrdé, ale to nepotrvá 
věčně., V království božím bude ,všecko jiné. Zde se daří' dobře 

'lidem domýšlivým a pyšným. Ale takoví budou tam Bohem roz-
, ptýleni,rozehnáni, potřeni.' , ' " 

" ,': Třetí sloka' pokračuje v líčení protikladů. Zde mocní vládnou, " 
sedí na trůnéch,', rozhodují o všem jen pro, své zájmy,nespra
vedlivě. Pokorní zde nemají' moci a' nic neznamenají. Tam bude 
opak. Mocní budou své moci zbaveni, pokorní budou rozhodovat 
a nastane spravedlnost. Zde .jsou bohatí nasyceni a chudíhlado
vějí. Tam bude opak. Hladoví 'budou nasyceni dobrými 'věcmi, 

,bohatí odejdou s prázdnem. Nastane vyrovnávající spravedlnost 
, boží. Všecko bude, jak má být, přestane vše, co být nemá.' 

, 'I poslední sloka pokračuje v protikladech. Zde Izraeltrpí pod 
cizovládou, vypadá to, jako by. Bůh zapomněl na sliby dané před

, kům, hlavně Abrahamovi, že totiž, v jeho potomstvu budou po,. 
,'.žehnány všecky národy-'země ria věky. AletariJ.\se ukáže, že Bůh 

je pamětliv svého slitovállÍ k Izraelovi, svých slibů,které tam 
budou na věky splněny, a Izrael bude šťastně _ žít v království ď 
božím, dostane se mu slíbené 'spásy.'· .' , , .. , 

i EVaÍlgelistovi se' Žalm velmi' dobře hodil do souvislosti· jeho 
vypravování. Tím, že se Alžběta: stala' matkou mesiášova, před
,chůdce a Maria matkou mesiášovou, přiblížila se doba spásy a je 

, už rozhodnuto, že se v mesiášském království všecky zlé poměry 
, ; tohoto světa 'změní v opak, splní se všecka boží zaslíbení. Už 

,početím mesiášova předchůdce v těle Alžbětině a početím mesiá
, še v těle Mariině jsou splněnapror~tví, blíží se království boží 

,a je nutno za to velebit Boha. Chvalozpěv ~ypočítává některé 
ukázky změněných poměrů nové spravedlnosti, která pak nasta';' ne na věky." ' ,'" ,:' ,,' 

Slovo' a' ob~ad. 

~Jindřich Mánek. 

",,: "Kfesťanskénáboženství, které tkvělO svými' kořeny v pale-
", stinské půdě, a jehož živou oporou vedle Ježíšových 'slova skut- \' 
kŮ'byl i odkaz židovských proroků, mělo 'zdravý hip universa-, ' 
lismu, který mu nedal ustrnouti na mateřské 'půdě a pudil je' 
do blízkých i vzdálenějších oblastí tehdejšího kulturního života; " 
'A tu se myšlenky nového náboženství potkávaly s náboženskými 
postavami trvajícími, přemáhaly jé a přemohly. Ale· tento pro:. ' 

, \ 325, 

I 



>: 

" stup,' byť vítězně, zakončený, nechal, poznam:enariým' i vítěze. Prv
ní fáze nárazů, ínáme-li na mysli především ,Pavla, zasáhla křes
ťanství yjeho metafysickém rozjímání, nikoliv ještě vbohoslu

> žebném ' výrazu;: V tomto ,prvním křesťanském poznamenáváni 
. cizí půdy' podrželo křesťanství, svoji, čistě duchovní, povahu, za-
, tím' nedotčenou obřadnictvím,', formou a kultem, které, chara;kte..; 
: risovaly náboženStví, hellenistického Recka, i když se, těžiště' ná:: . 
boženství Hellady v této'době posunovalo směrem knitru, k pro'; , 
žívání mysterií. Nemalou zásluhu oiachování čistoty nábožen- , 
ského projevu mělsáril Pavel-'-: (a'ovšem i jeho žáci, jimž z'vel-

, , ,ké části přijetí křesťanství umožňovala předcházející znalost ná~ 
boženstvLlzraele), - který jako Zid vyznával službu duclÍu, a, 
pravdě a pohrdal kultem a formou., Tyto znaky převládaly v.pří
rodriím polytheismu, který' měl v oné době takřka všeobecnou 
vládu v krajích kolem Středozemního ,moře. "IDylo to' dědictví 
obřaduprostého prorockého slova a stejně prostéhoslovavykla
dačůzesynagog, které V Pavlovi žiloa'nejevHo ve,svojí pevno-' 
sti a tvrdosti' nejmenší vnímavost pro pompu aSI)1yslnost nábo-

,', ženského prostředí, do něhož vnikalo., S hlediska projeyunavazo- " 
. valo křesťanství, v plné, šiři na bezobřadnost, židovského nábožen..; 

ství, které úSty proroků určovalo, kam má zbožný člověk upínati 
svůj I zrak. Izaiáš, viděl přicházeti dobu, kdy "patřitibúde člo
věk kUčiniteli svému, a oči jeho k svatému izraelskému hle
děti budou. A nebude patřiti k oltářům, dílu rUkou svých,ani 

" k tomu, což učinili prstové jeho,hleděti bude, ani k hájům, ani 
, kobrazŮID slunečným" (17',7-8). Chrám, v němž bylo středisko 
: židovského, kultu, byl opravdu jen sváteční výjimkouv'celkové 
bezobřadnosti, a ta se značila jako barevná skvrna na širokém 
pozadí synagogální duchovnosti, jejímž, jediným výrazem, ,bylo 
slovo." , ' ,', " " ' ,', " " .' ". ,,' 

, První přivrženci na půdě Malé Asie a Recka scházeli se ,ko:' 
lem Pavlova slova a slova jehoprnvodců.Teprve pótomto prvním 

"náporu,' když už křesťanství, zakotvilo, objevily se známky obřa-, 
, du"kterýživilá Hellas. " " • " ;",' /", 

Cizinci, kteří přišli do styku S Zidy, mívali dojem, ž~ jeto' 
národ bez náboženství. Pojemnáibóženství u·pohanůnemohlbýti 

, ochuzen, o bohatou složku, jakoú představovala obřadnost asynÍ
'.'boly, neměl-li tím být: silně oSlaben, ba vyprázdněn. Recké chrá-. ' 
'my, které hýřily duchem ma:jestátní' krásy, to byl. symbol nevi-, 

ditelných bohů a 'jejich neviditelného okolí. Náboženská,'Hellas 
nesla poselství: Bůh'sezjevuje v,kráse. Ctít krásu a kořit sejí 
znamená.ctít bohy. Jinak tomu bylo u Zidů, kde proti obřadno
sti se stavěla slova přikázání, připisovaná Mojžíšovi. Izraelhlá- " 
sal: Bůh mluví.v 'slovech, proroků a tato slova učí :vyhledávání," 
Jeho vůle. Slovo je nejlepší cestou k Bohu., , ' 
,ď,-Zidéneměli malířů ani sochařů. Tím nenÍještě dokázáno, že . 
měli' odmítavý pósťojke kráse: jako jedné z hodnot. Bylo sice , ' 
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'napsáno v Míšně, že "kdo kráčeje po cestě studuje, (Zákon)'a své', 
studium, přeruší' a řekne: Jak jest krásný tento strom! - ten' , 
je vinen, že hubí svoji duši", (Pirke aboth III., 7b); tato slova " 
neměla však. v úmyslu bránit' člověku v pohledu na stvořenou ' , 
krásu, jak' tomu bylo, na př. II středověkého mystika, který když 
'procházel sadem' svého, kláštera" skryl prý tvář"do pláště, aby 
pestrou barvou květů nebyl vyrušen' ze svý~h na:dsmyslných m~' 
ditací.,V tomto případě to,byla zábrana,'která neměla časových" 

", hranic, poněvadž :meditace byla úkolem dohou néomezeným, kd~ 
. to zákaz Mišny, se, vztahoval jen na"chvíle studia Zákona. Pro~ 

rocké slovo ,bylo prostě hodnoceno jakonejvý,znamnější na ,ce
stě k nejvyšším pravdám; Dělo se tak proto, že v očích2idů je
vilo právě, ono zcela bezprostředrii vztah k, Bohu. Odtud úcta 
k umění; které působí na sluch a má co činit se slovem. • 

, \ ' , 

,Pro toho, komu nejsou neznámy prorocké myšlenky Starého 
zákona, je Ježíšovo pojetí zbomostijejich zavréholéním. Jéžíš se' 
zapojuje i na bezobřadnost prorockého náboženství. Tíni nemá být ' 
řečeno, že' neměl smyslu pro krásu nebo že 'by před ní ,zavíral 

: • oči. V podobenstvích vodí své posluchače do poHa luk a Qbdivuje 
, se' nádheře polních 'lilií, které oděl,nebeský Otec.·Nečiní však, 

'" obraz ani obřad podmínkou místa, kde po Bohu soustředěně za-
touží lidský duch. Chrámem je mil celý svět, ne pouze Jeruza-

, lém, Garizini nebo synagogy, ale každé místo pod nebem. Bohu, 
',' se koří v.'duchu av pravdě a zástupy k Němuvede slovem, ově-
, 'řenýmvřelým úsilím po božím synovství. , 

.. ' .. Pro "zbožnost,,' která pramení' v židovském, prostředí, je cizí 
nauka řeckého světa, že božstvo ,může býti immanenťní symbo
Imn.Proti.slovu v náboženství 2idůa Ježíšově stojí u Řeků oči
ma postižitelný symbol .:..- proti škole'kultiště. A poněvadž nárok 
na věčnost si nemůže činit nic, co' je svázáno s hmotou, byl to 
sám čas, který si oznámkoval výši hodnoty u obou. Zničení jeru
zalémského chrámu neučinilo konec náboženskému životu 2idů. 
Slovo, jej přetrvalo a kolem něho začínal nový život na, řekách 

; babylonských stejně jako později, už v, datu křesťanského leto- ' 
. počtu, po celém tehdy známém světě. Naproti tomu pád eleusin: ' 

, , ského chrámu byl neomylnou předzvěsti o konci náboženstvísta~ 
, rého Řecka., , , ,,',.', 

Řeckým kulturním a náboženským ovzduším seprokvasild 
" křesťanství'v prvních svých' krocích. Usadilo, se na jeho půdě; 

zabíralo ji, ale ssálo i z jeho unikajícího života. Byla:.li v pavlov:': 
ské fázi tohoto pronikání zbarVena Dl.Yšlenka, bylvnásledujíci ' 
poznamenán i projev .. DuchoVIiost a om'adnictví se prolnuly. Nej
starší křesťanské denominace nesou s sebou toto dědictví' úzké 
koruroritife dvou rozdílných' náboženských' světů, z' nichž do-; 

'mácí byl sicepřemožen, ale míza, která jej živila,\vli1a se do ' , 
, přicházejícího. Dějiny křesťanské církve ukazují, jak v, době ko- ' 

, "lem třetího' století docházelo zvláště, na území staré' ř~ké kul-
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tury' k uctív~níobrazů,kterévedlo'k obřadnictví. Od Lva m. 
Isaurskéhoďvlekl se potom tvrdý sporo uctívání obrazů a soch 
vIce jak sto lét a zachvátil křesťanský východ i západ. Výsled;' 
kem byl na východě nález cařihradské synody (842), která pře
. depsala obřadnou uctu' k • ikonám.· Také západní" církev sevysl~ 

, .vila prO ctění· obrazů a zůstala hluchá k'radálll Alkuinovýril, kte':" 
/rýzautočil. proti obrazomilcmn a položil důraz na Písmo: ' " 

'. 

,'. ·:·Až ~ase refo~acedóbře postřehla tento cizÍ,' přínos do Ježí~ .' 
. §Ova' náboženstvLTadeuaz . Zieliňski, který se . shlédnul v'· nábo:
ženstVÍ starověkéh() Řecka, trpce' si zanaříkal,'že 'j,pO druhé bylo. 
odstraněno zjevení Bohav.kráse" - atak '"zničeny i krásné 'I. '. 

:' symbOlické obřady středověké církve". JStr~i178 ~ český pře'" ... 
'klad.) Kult slova, který nastolila refozmace, zbavil křesťanskou 
bohoslu~bu obřadnictyí a -vrátil jí náboženskou ryzost a čistotu> 
AutorU knihy' "Náb9ženstvístárov~kéhoŘecka"jeví se' refor-, 

'mace . po' této' stráhce jako rejudáisace křesťanství. 'Ale nebyla 
. jen: rejudaisací;' na kterouZieli:6ski žehrá,~nýbrž také návratem; 
. k Ježíšovi. Horlivostněkteiých ,reformačních církvi byla. ovšem 
'přílišná;když,senespokojilys odsouzením výtvarného díla. jako .:' 
přédniětu kultu, a·když se ohradily i proti pouhé jeho přítomno- . 

'. , " sti ,v' modlitebnách. I' ' . . , 
L ,. 

,) · Křesťanské. učení cl, vykoupení.' 

(Pokračování. ) Zd. Trtjk.' 

,.Kdo se však odváží říci,. že ,je možno:naléZt.i ipsissi~averb~:\ 
Ježíšova? Z Boží vůle je námaáno jeho evangeli1.).m jen ve svě-:o, 
dectvích věřících křesťanů, z ·nichž mnohé snadpocházLod oči:
téh~svědka.Ale Ježíšova osobnost vystupuje z.těchto svědectví' 
fivěa jeho evangelium v srozumitelné souvislosti. Tímto,evange
liem je zvěst o, vládě Boha Otce, která se přiblížila do tohot~ 
světa'a 'začíná·mohuťněť;;aži na:zemi bude Boží království jako 
je v nebi. Králémv tomto Božím království na zemi je 'JeŽíš~., 
V tomto evangeliu se námjevínejzřetelnějLJežíšův 'duch. 
, , .. , Zidovské.náboženství, i něhož Ježlš Kristus vYšel, očekávalo 

" příchod Božího království s .Mesiášem. Obě dvě 'představy mají 
, v židovství ráz eschatologický a vyskytují se v literárních nábo

ženských dokl~dech v rozličné podobě; / Zhruba je možno .utříditi . 
tytO předStavy do' dvou ~kupin: eSGhatologie. rázu' národního " 
a eschatologie kosmopolitická. První eschatologie je starší a byla'. 
BoučástínárOdního života izraelského, od starých ~ob. Její ráz je 
politický; hmotařský" éu'daimonistický., Kosmopolitickll. eschato-" 
logie.serozvíjí plně áž později V apokalyptické literatuře. Její 
pova:ha/ je' duchovnějŠí,.supranaturální Ii.. etická. Představy obou 
eschatologií se rozmanitě' mísily" a spojovaly. 
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V národní eschatologii "královštví Jahvovo~' znamenalo vlá; 
du Boží,nikoliv území j v němž je tato. vláda vykonávána.Syno-

- 'n~em tohoto názvu bylo "království, nebeské". Významkrá-,
ď lovství Jahvova byl eschatologický: Boží království bylo předmě
'temďnaděje a očekávání, nikoliv: předmětem zkušenosti. Bůh sáni 

'. bude králem nad židóvským národem a skrze něj bude-vládnouti 
" ~elému světu. Tato eschatologická představa měla V' izraelSkém,,' 

náboženství původně' význam neeschatologický. Bůh byl poya-
· žován za krále, který již vládne. Před. příchodem Božího krá
lovství '. byl očekáván soud nad i nepřáteli' židovskéhóď národa --'-

'den Jahvův. '" 
V pozdějŠím vývojiéschatologickém nast()upil na místo Boha

· '. jako " král' Božího království Mesiáš,· který jen někdy je nazý-
ván ,Vykupitel a Syn Boží, více syn Davidův. Je to vojevůdce, 
jenž vojensky zničí nepřátele národa a zřídí v Jeruzalémě židov- .:. 
ské království. Náboženské a mravní znaky tohoto Mesiáše jsou ' 
v národní eschatologii ještě velmi řídké; Království Mesiášovo' 
přinesežidovsk~mu národu, jehož se výlučně týká, hmotný blaho-' 

, byt, l;Jezstarostnost a radost. I přírodní' řád se změní, ve prospěch 
,příslušníků národa.prO'da bude zázračně bohatá, s, nebe bude. 

. padati mana, . přestanou' fysické [bolesti. . Etické a náboženské 
představy o spravedlnosti, dobru a míru jsou v této eschatologii 

" Vt' v'dk' .,.1.' ope Jenrl ,e.I, .' ' .•. , . ' .... - ,. "., 
ď_Poexilní eschatologie svědčí o značÍlém zduchovnění starých J 

'. představ. a o. nových náboženských' zkušenostech, jejichž 'plodem 
, 'bylo aspoň čáStečné překonání" parlilmlárismu,eudaimonismu 

, a materialismu národní eschatologie. Zcela všakstaré,nedokona
lé představy nezmizely z eschatologié židovského, národa -nikdy. 

· TeprVe 'křesťanství je. překonáním ,židovského . partikularismu" . 
'. nacionalismu a materialismu., . 

Podle nových eschatologických před~tav,\ obsažeriýchv ~p~
, kalypsách na půdě židovské a hellenistické,7) je království Boží 
kvalitativně odlišné od všého pozemského; Přestává býti zideali-: 

.sovánímpozemských poměrů. Je to zcela nová skutečnost trans;' , 
,. ,cendentnfho pŮVO'du.· Příchod tohoto království, je, Bohen;t . před.;. 
·.,určen na den a minutu. Před tímto příchodem se objeví rozličné 

,předzvěsti a znamení konce starého věku. Nový věk bude. věčný. 
,.' " Smrti,bolesti, hříchu a vůbec zla v něm nebude. Toto království, 

se nebude týkati jEm jednohO' národa, nýbrž celého světa á všeho' 
" lidstva~ . , . ' ' " -'. " , 
'. ' ď' 'Róvněž Mesiáš této nové eschatolO'gie nimese znaků nacionál-:: 
· ních, politických a vojenských. Je to,' bytost transcendentní, pre

existujícLod věčnosti u Boha. Je poslán, aby soudil a spasil lid- . 
stVO'. Je nazýván Synem Člověka. v: nO'vém věku, ktery přinese .' 

. . . . •. I 

7) 'Jsj . 24-27, Danijel,' Henoch ethiopský,' HeÍlOch slovanský, Sybil_ 
Jiný, knihy" Abrahamova apokalypsa, 4. Ezdrášova, Baruchova apoka-
lypsa. . 
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a v nové 'zemi, kterou založí, nebude bezbožnÝch a, nespraved
livých. ' : ,:' ' " , 

,V M. 8, 27-30, ML 16, 13-20, a v,prohlášení Ježíšově před 
veleradou (M: 15, 2,Mt. 26, 64, L. 22; 71) svědčísynoptikové 
otom, že Ježíš byl přesvědčen o svém mesiášství. ~céna od Cae-o 
sareje Filipovy ukazuje, že Ježíšovi záleželo· na tom, aby 'jeho, 
mesiášství, nebylo' chápáno nesprávně v duchu, tehdejších před-' 

,stav, o ,Mesiáši. Zprávy synoptiků svědčí, že Ježíš usilovalvšU
piti svým učedníkům novou představu Mesiáše; . patrně podstatné 
od všech dobových představ odlišnou. Byla to představa ,Mesiáše 
trpícího (M. 10, 34; 10, 38-'-:-40; 8; 31-'-32). Podrobnosti utrpení, 
vkládané synoptiky do 'Ježíšových úst, ·svědčí.O tom, že zpciva. 

. M. 8,' 31--;-32 je psána post eventum. Ale.shodY synoptických 
zprávo tom, že Ježíš očekával utrpení a smrt a že připravoval; 
na to své učedníky, jsou závažným svědectvím, že tomu tak pa- . 

, tmě skutečně' bylo. Představa trpícího a umírajícího Mesiáše vy:' 
. rostla u Ježíše nejspíšez' vlastní zkušenosti a z poznání osudu , 
prorok(:t, zejména Jana Křtitele. Mesiášské vědomí však vedlo, 

. Ježíše zároveň podle synoptiků k přesvědčení, že jeho smrt ne
bude posledním slovem, nýbrž ,že jej Bůh slavně vzkřísí, vezme ' 
k sobě a znovu pošle na svět jako Syna člověka. IPředstava Me-· 
siáše u Ježíše jesynthesou představy Syna Davidova, Syna člo
věka a trpícího Mesiáše. Tato představa je zbavena všeho nacio~ď 
,nálního, politického a hmotařského, stejně jako představa krá:- ' 
'lovstvíBoŽího. " 'ď, .",' " 

Na Ježíšqvo pojetí vykoupení nepůsobily jen představy o Bo~ 
žíni království' a o Mesiáši, nýbrž i' jiné žtdovské názory" zejména 
přesvědčení o vykupitelském významu utrpení, jak je vyjádřeno 
již v Jsj. 53,10. -

Středem Ježíšova zájmu je Království Boží; které sé přiblížilo 
a začíná ve světě .vítězně pronikat: Je' to ,veličina přítomná 
r eschatologická. Roste již ve světě, ale dovrší se až v budoucno
sti. Nejen dvě místa v synoptických evangeliích) svědčí o tom, že 
Ježíš byl přesvědčen o' přítoÍnnosti , Božího, Království ve světě " 
(Mat. 12,28; L. 11, 20 a L.17, 20. 21).7a), Také Mt. 11, 12;' " 

'M. 4, 26-29; podobenství o zrnu samočinně rostoucím ao zrnu 
hořčičném (M. 4, 30-32; Mt. 13, 31-32 í:tL. 13,18-19), podobep-

" styí' o kvasu (Mt. 13, 53 a L. 13, ·20), podobenství opokladu a, 
perle (Mt:13, 44-46) svědčí'o Království Božím jakoo skutečno-

'sti přítomné. Ježíš pak je podle evarigelních, zpráv pokládán za " 
Mesiáše a sám je o svém mesiášství přesvědčen (M. 8, 27-30; 
Mt. 15, 20; Mt. 16; 13~17). Království Boží v počátcích a jeho 
Král objevují se uprostřed dějiri V tomto světě. To je' smyslJe~í,:, 
,šova evangelia a díla padle synoptických zpráv.' Pak ovšem 
i utrpení a smrt Mesiáše patří do tohoto 'Božího Království a< 

7a) Au~st :Von Gall: Basileia tútheú (Heidelbérg 1926), str. 468.' 
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mají' jenom v něm svůj smysl. Vytrh'ovati Ježíšovu ~rt z této 
souvislosti je nepochopením evangelních zpráv. ' 

, Praví-:-li se: že JeŽíšovo evangelium obsahovalo ideupřicháze- ' 
jícího Božího Království,! neznamená,'to"že Boží Království, 
o, němž Ježíš mluvil jako již o přítomném, je jen idea. Příchod 

, Božího', Království je Ježíšovi synoptických evangelií realitou. 
Vzdravování nemocných či vymítání démonŮ prstem (Duchem) 

, Božím, je důkaz, že Boží Království přikvapilo' reálně' do tohoto 
" světa.,Ale předmětem empirie je jen částečně. Mnozí byli svědky 
; tohoto,faktu, stáli tváří v tvář Ježíšovi, viděli jeho mocné činy; 
a přece neviděli Božího Království. Jiní však poznali jeho mesiáš

, 'ství i moc,Božího Království, které s ním přišlo~' .vidění Ježíše 
,Krista vzkříšeného je přemohlo zcela. Království Boží, empiricky 
,působící v Ježíšovi' a s Ježíšem, je plně uchopitelné teprve víře. 
Je však nesprávné klásti proti sobě pojmy empirie a víra. To je 

,možno jen tehdy, omezíme~li neoprávněně empirii jen na zkuše~ 
"JllOstsmyslov:ou. Víra neleží mimo ;kušenost člověka. Její vznik 
, a její život jsou fakta psychologická a tedy empirickát , 1, 

Právě proto, že za Ježíšov:ým ,vev~ngeliemstojí realita,má 
toto evangelium právo 'býti měřítkem v křesťanstv!.'Ale proti 

" H:arnackovi je tř~ba zdůrazniti, že nejen Otec, nýbrž i Syn patří' 
'~do 'tohqto evangelia, totiž JeŽíš Kristus. Křesťanská víra' je 'od 
. počátku' vírou, v Ježíše. jako, Krista. Tuto víru, na' riíž, křesťanství ' 
,stojí; nelze ,považovati" za omyl. Nebyl-li' Ježíš Bohem poslaný 
Kristus Božího Království, mýlil' se on, apoštolé a křesťanství 
všech dob. Ve víře v Ježíše Krista je ovšem omylů dost. Alezá
,kladní fakt této víry stojí pevně. Víra, pro nižse od počátkupra'; 
'cuje, bojuje, trpí a umírá,musí státi na skutečnostLPro ilusi 

" a fikci se trvalé oběti nepřinášejí.' I z nejsilnější iluse člověk brzy 
procitá a poznává, že se mýlil. Ale víra v Ježíše Krista, prošedši 

-zk01,lškami, trvá. ' ,,',' 
,M. 10, 45 ukazuje, že Jéžíš považoval svou ,smrt za výkupné, 

lytron.Jeho poslední večeřesučednfky obsahuje symboUámání 
chleba a pití vína, jímž má býti ukázáno, že Ježíš Kristus musí 

',býtiobětován"aby z něho jeho věrní byli živi. Jako není života 
, bez zničení chleba a nápoje, tak není" života, bez zničerií Ježíše 

Krista. Již v evangeliích se připisuje tedY,Ježíšově smrti spasi~ 
, telný v:ýznam, který však není přesně vyložen. Z evangelií nelze 
. usuzovati na Ježíšovo učení o vykoupe:qí ve smyslu orthodoksJ:?í
ho křesťanství. To však není'důkaz proti tomutoorthodoksnímu 
učení, nýbrž pro ně. Ježíš Kristus podle něho o vykoupe:ní ,ri~učil, 
nýbrž skutečně v:ykupoval. Ale otázka je, jak a čím výkup oval. 

·Na tuto ,otázku nelze nalézti v evangeliích odpověď, kterou dává 
orthodO'ksní křesťanstvÍ. ' ' 

, Évangelia~evědí nic ~ saJtisfakci, Bohu. v ' Ježíšově smrti,' jak 
• <> ní učí církev římskokatolická a '"orthodoxní , protestantismus. 
Rovněž ,úsilí, proniknO'Uti ' podáním, evangeli~ až k, názoruJ ežíšé 

331 



,~I 

, , 

sa.InotnéhoUk~je,že jeho přesvědčení o vlastní,smrti je vroz-
, poru~ s' učenímorthodoxního křesťanství., ' i, ' '. . .' 

" Nenímožrio také prokázati,žeJežíš nepřičít~l své smrti ~
kupitelský význam; Fakt, že v, první křesťanské obci ' bylavíra 

'. ve vykupitelskou, cenu Ježíšovy ,smrti, neopravňuje k tvrzení, 
.žeJeŽíšovyprojevyv evangeliích o vykupitelské ceně jeho smrti 
jsouvšechIÍy. a zcela výtvorem . první křesťanské obce, niKoliv 

.' svědectvím o,skutečném smýšlení Ježíšově. ·Tototvrzení by bylo 
jistěodvážnébéz důkazu o původu příslušných názorů; jež kla.:. 
dou . evangelia d,o úst· Ježíšových, teprve v první obci ·křesťanské.' 
Pochybuji o. možnosti takQvéhó'důkazu. " .. ,' ď , '.' 

. Přikládal-li vš~ 'Ježíš. své smrti.' vykupitelský, '~význam, jak 
mohl býti Zároveň. přesvědčen,. ď že i Bůh, přijímá' hříšníka a od':', 
pouští muz milosti a bez výhrad ? (L. 15, 12-32.), Nebyl, pak 
Ježíš v. rozporu sám se sebou ? ' . ' . 

, i, Rozpor 'by byl v.JeŽíšových názorech jen tehdy, kdybychá: 
· pal vykoupení svou, smrtí jako zástupnou satisfakci, kterou má 
· býti, uspokojen rozhněvaný. ~ebo uražený Bůh., Takové. Ježíšovo .' 
pojetí vlastní smrti nemůže! býti z evangelií bez předpojatosti 

'.' 'prokázáno. '"ď,·. " 

. Otázku, v jakém smyslu přikládal Ježíš své smrti' vykupitel;; ! 
, ský význam, řeší A.Schweitzer z eschatologickýchpředstav/á. 
:' ,z obecného ,židovského' hodnocel1,í' utrpení jako smytí hříchů.7b) . 

Podle Schweit:Zera neočekával Ježíš příchod Božího království 
dříve, dokud. nebudou smyty hříchy. Toto zbavení hříchů' mělo 
se uskutečniti utrpením v tísni, které nastane před příchodem 

, , Božího .království. Bůh však ze své milosti připustil, aby. Ježíš.' 
, jako MeSiáš vzal tuto, tíseň za všechny na sebe a tím ,umožnil· 
příchod. Božího' království. . , .. 

, . TakoVý vÝklad ukazuje; že nenftřebachápatiJeŽíšovu před
stavu o vlastní výkupné smrti ve smyslu satisfakčnítheorie. 
Pro Ježíše nebylo jehosmrti třeba k usmíření Boha, nýbrž byla 
'to Bohem. z milosti připuštěná služb!'L' ostatníril, která.' umožnila 

" . příchod Božího království. bez obecného" utrpení a bez obecné 
tísně. '. " " .' .... " ", I ' 

.Schweitzerů~výkiadovšenl.· předpokládá; že Ježíš očekával . , 
· v.době.velmi brzké plné 'uskutéčnění Božího království na iemi., 

Proti, tomu' však svědčí řada míst v. evangeliích, z nichž je oproti' ' 
'četným opačným místům patrno; že Ježíš s náhlou změnou po-, , 
· měiů pozemských nepočítal. Ježíš výslovně prohlašu'je,že nikdo .. 

neví, kqy Boží království (rozuměj v plnosti) nastane, leč pouze 
Otec. " , ,'.. . ... , •.. j , '. •. .••• . •. 

. Bůh podle Ježíšovy ',víry se na člověka nehněvá, ale miluje 
jej 'i tehdy, ,když upadl do hříchu' a je,zatížen~vinou. Bůhpři-:-

. ,7b) A. 'SchweitZer:,Mýstik des 'Aposťéls Paulus, .str.'62/63~ Srv. A~ 
Spi.sar: Náboženství JežišeN~retského,' str. 167. ' . 

'.' 
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, jhná hříšníka acodpouštím~ jeh6viny, jestliže se k 'němuka.; 
jícněvracCS tímto faktem Ježíšovy víry není jeho Vykupitelská 
smrt v rozporu jen tehdy,je-li chápána jako prostředek, jímž je 
hříšník : veden k tomuto pokání a k. návratu k Bohu. Můžeme 
přijmout, že Ježíš KristiLs tak miloval Boha i člověka, že oběto
val i svůj život,. aby milujícímu Otci navrátil jeho bloudící dítky,' 
aby člověku pomohl iehříchu á. aby jej přivedl k Bohu. Člověk, 

, jenž se dostal ze hříchu k Bohu, je .vykoupen. Viny,' které na 
riěmlpí za spáchané hříchy, odpOuští mu Bůh bez výhrady a bez 
náhrady: Pokud fakt Ježíšovy smrti budí V; člověku odpor ke hří
chu a lásku k Bohu, potud má Ježíšova smrt vykupitelský vý~ 

, znam .. JeŽíŠova'smrt nás vykupuje . proto, že Dní :víme, nikoliv 
, j~6 objektivní, naddějinuý' a nadempirický fakt: ' . 

, " Ať~již byl'Ježíšův názor'na ~lastní smrť jakýkoliv, je jisto~ 
, že' ,se jím jeho pojetí vykoupení nevyčerpává.' Ježíšovo evange.: 

, Iium nemá zá předmět isolovaný fakt ,Ježíšovy smrti, nýbrž 
, • boha~ou a složitou skutečnost začínajícího: Božího království. 

Učení křesťanských církví o vykoupení je třeba měřiti tímto 
Ježíšovým evangeliem a' realitou, která za ním stojí. Vykoupe-' 

,ním vdÍlchuJežíše Krista nemůže býti nic 'jiného; než účast na' 
Božiill • království vírou, i úsilím a" spoluprací' s Bohem po nutném : 

, pokání. Tato víra má svůj půyodní smysFjen tehdy; neroztrhá.; 
vá~Ii od sebe Boží království a Ježíše'Krista,'vidí-li přicházeti 
Boží království s Ježíšem Kristéin. Pak, i" evangelium' o přicháze
jícímBožím království je evangeliem o 'vykoupe:rií ,skrze Ježíše 

'Krista. Těžisko vykoupení je v příchodu Božího království. Jak-
mile se z Božího království stalo království jen na nebesích nebo 

',' království, očekávané až ,na konéi dějin,' přesunulo se těžisko 
vykoupení v křesťanské víře do· jednotlivého faktu smrti, který' 

',', byl vytržen z celkového "vykupitelského významu Ježíšovy osob-
nosti; isolován a přeceněn.' , ' 
. .' \ . 

, . ,ť Přesto však neztratilo křesťanství zájem o zhodnocení cel- ' 
kového ,významu Ježíšovy osobnosti. Christologické boje v křes-: , 
,ťanstvíbyly úsilím zmocniti se rozumově základního, v podstatě , , 
iracináIního faktu Ježíšova mesiášství., Rozum uchopil Ježíšovu 
mesiášskou osobnost, pojmy, vypracovanými soudobým myšle
ním, a vytvořil dogma, které nakonec nastoupilo jako předmět 

,víry na místo původního předmětu víry, jímž byl historický Ježíš, ' 
Kristus: Při, tvoření dogmatu se uplatnil zejména termín Syn' 
Boží z Novéhozákona a pojem Logos,z řecké ahellenisticko-ži-

, ,dovské' filosofie. ,Rozlišovati ,mezi zkušeností víry a 'výkladem ' 
, '., této zkušenosti je': užitečné pro kritickou theologii,' která nechce 
, ,upadnouti dp .krajnosti slepé, dogmatičnosti nebo, neplodného 

kriticismu. Víra v Ježíše Krista, ve svých kořenech iracionální, 
vchází do vědomí již s nějakým výkladem. Výklad, objevující se 

',' s vírou a patřící k ní, je určován dobovými představami a pojmy. ' 
, S měnícím se myšlením a představováním mění se i výklad víry 

I . ," ~ • • 

I, 
') 
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\, a obsah' křesťanského učenÍ. Ale z~klad, daný ve zkušenosti, zú~ : 
stává' faktem, i když je popřen' nebo zastřen. Je třeba stále zno
vu' usilovati. o adekvátní vyslovení tohoto faktu a' orientovati se 
při.tom na víře těch, kteří byli faktu Ježíšova života, mesiášství 

, a \ moci Božího. království v· něm. a s ním nejblíže. Nelze proto 
klásti do' jedné roviny všechnu novozákonní literaturu, tím 'méně 
evangelia a .kristologii orthodox.ní nebo liberální .. ,' 

Apoštol Pavel. . '\ 

Učení ,křesťanskÝch církví, o~ykoup~nípomúže,po~h~piti' 
theologie apoštola Pavla, prvního' křesťanského theologa. Podle 
zachovaného písemnictví" nikdo před .ním nepromyslil problém 

, vykoupení-,dúklad:riěji. Je~li, překonáno tvrzení, že je druhým za-, , 
. 'kladatelem křesťanství, přece ci něm platí, že je 'zakladatelem 
křesťanské theologie o Ježíši Kristu a jeho vykupitelnémdile. 
Nejen jeho apošťolská.vážnost a, kanonická autorita jeho listů, 
ale 1 věcný obsah, jeho soteriologie způsobily, že křeSťanská' 
učení mají v něm své kořeny. ' 

\ 
I~ 

Podle Pavlase vykoupe~"ií, uškutečnilosmrtí Ježíše Krista na, 
kříži a jeho vzkříšením ( R 4, 23-25; 6, 2. 6; 10, 9; 1. K 15, 
20':"'-23; 2. K5, 14; K 2,12;' 3, 1--4). Mimo kosmický aspekt 
vykoupení můžeme v jeho učení sledovati dvě linie '-;--' eticko
právní a naturalistickou, -'-. které nejsou uvedeny vsynthesu. 
',Obě se táhnou i dějinami dogmatu tak, že první je zřetelná v zá- ' '-' 
padní nauce o vyikoupení, druhá ve východnLReformační učení 1 ' 

je pokračováním linie 'prVé.Ba) Juristicky a etiéky myslí Pavel ď 
o vykoupení v R 4, 2~2p, kde vykoupení záleží v smrtiJežíše~ 
Krista, "který byl vydán pro našepoklesky~'. Podle R5, 6 "ze
mřel za hříšné" ,a Gal. 1, 4 "se, vydal za naše hříchy". Rovněž ' 
,l.,Th 5, 9s se praví, že "za nás umřel". Vykoupení tuzáléží v~á
stupnénebo smiřující, za dost činící smrti. ,Je to vykoupení z vi
ny. Ježíš umírá místo nás nebo jako náhrada za nás. S vykoupe-' 
nými se nic neděje; jen Búh se' přestal na ně hněvat. Po tako:
vém . vykoupenÍ' trvá hřích' dále ,jako skutečnost. Vykoupení, 

,které zbavuje viny,' nikoliv hříchu, nerií žádným vykoupením.' 
Na hřích, jak jej pojímá Pavel, je, potřebí silnějších prostředků.' 
Vykupitelský úkol je tím, těžší, že tento hřích je nerozlučně 
spjat s lidskou tělesností, v níž 'má své nezcizitelné sídlo~~ z něhož 
nemůže býti vypúzen jinak než jeho zničením., Clověk může býti . 

. vykoupen zmoci hříchu jen zabitím těla, ale, tak, aby zústal 
přece živ. To je úkol zajisté hodný nebeského Krista., i .., ' 

~. Praví-li se v,2. K 5, 14 ,;jsme přesvědčeni, že jeden uínřel za 
všecky, proto ,'všichrii zem!eli", jde o na~uralistické pojetívy~ 

'Ba) ZáÉailllí s~r ~eformace, S éírkvi . netýká se vYkoupeni,. nýbri 
ospravedlnění. ' ' .' 

" 
I 
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" koupení.' J ~žíšova ,~inrt má reálný vliv na vykoupené. S Ježíšem 
umírají všichni;., "Bůh poslal vlastního Syna v, podobě hříšného 
těla a pro hřích a odsoudil hřích v těle, aby v nás bylo dovršeno " 

-právo zákona'ď (R 8, 3. 4). Tělo, v němž byl hřích odsouz~n, je 
zároveň naším, tělem. V nás bylo smrtí tohoto těla dovršeno prá-

, vO,zákona. Nikoliv, obrazně, nýbrž reálně ,zemřel starý člověk 
.Adam s Ježíšem na kříži, aby tělo, v němž sídlí hřích, bylo zni
'čenó,a aby tak byL člověk osvobozen z hříchu (R 6,' 2:6; K 3, 
1~). I vzkříšení Kristovo je reálným vzkříšením mnohých 
(K2,12; ~, 1; 1.K 15, 20---:22)~Mézi křesťany a Kristem je 

, reálná jednota. Křesťanéjsou "tělem Kristovým a každý v sobě 
jeho údem" ,(f. K 12,27.).'Toto vykoupení se již netýká viny 

'" za' spáchané hříchy, ale je vysvobozením z moci hříchu (hamar
'tia). Hříchy, spáchané před vykupitelským dílem, prominul Bůh 
, z pouhé shovívavosti (R 3, 26). '; , \. , 

" ' 

-!' II. 
Hřích je dvojí. Hamartia je lÍříchvšem společný bezohledu 

na jednotlivé přestupky. Je to móc, která vstoupilá do světa 
skrze poklesek Adamův. Paraptóma a hamartéma je hříšný čin, 

I hřích aktuálnÍ. Všichni páchají hříchy, poněvadž jsou pod vládou ' 
'hříchu (hámartiá); ,Tímto hříchem není Adamovo přestoupeni 
,záko~a v ráji. Hamartia je moc, která skrze a pro pokles~k Ada-

" mův vstoupila do světá, ale není, s ním totožná., Pro Adama měl 
tento vstup zlé následky. Hříchjej ovládl azmocniI se tak i všeho ' 

, lidstva. Lidé se rodí již s tímto hříchem v těle. Vládá hříchu vede ' 
člověka k hříchům. Pavlovi záleží na tom, aby všichni byli 'shle-

,,~ ,dáni hříšnými (R ~,1~24). Všeobecnost hříchu pokládá za fakt, , 
dosvědčený zkušeností i Písmem9 ) 'a požadovaný Písmem v zájmu 
Božím, aby' vynikla Boží spravedlnosti a slávě a nespravedlnost, 
která slouží ,Boží spravedlnosti, se svatostí Boží, která 'nesnáší 

, hříchu? Pavlovi šlo <> to, aby neseslabiImravní odpovědnost člo': 
věká za zlo 'před Bohem. Odmítá nařčení, že hlásá: Ciňme zlo, 
aby z toho pošlo dobro (R 3, 8). Lidská nespravedlnost dává sice 
vyniknouti Boží spravedlnosti, ale tím nepřestává býti nespra
vedlností a zasluhuje Božího hněvu, kterým je stíhána. Bůh 
musí, soudit svět. To je nutný a samozřejmý, atribut Boha. 
Poukaz na něj je vysvětlením, proč Bůh nesnáší nespravedlnost, 
'ačkoliv slouží jeho spravedlnosti a slávě. Boží hněv s nebe se 
projevuje zřejmě proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti; 
,VR 1,18-32 se Pavel zmiňuje o mriožstvÍ aktuálních hříchů, 
z nichž nejhorší jsou povahy sexuálnÍ. Toto rozlišování a vypo- ' 

. čítávání rozmanitých hříchů je obvyklé ve S Z.IO) !Iříchy jsou 

9) Po 20,,9; Ek. 7, 20; Ps 130, 3; 12, '2-4; 14, 1-3; 36, 2-3; 53, 2-4; 
1~3, 2;1 14, 4; 4, 7_21;15, 14-16; Mk 7, 1-3;Jj 5;4-6 9,16; Jrj 5, 1; 
G 12, 18;Eo 2, ,12; Ar. 20, 10-12; 2. Še 11, 2-4; 12,1-4 G 27,1-4; Holi. 
12, 4_6; Jj43, 27. - " 

10) E. ~ellin: A T Theologie, II., str. 68., 
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'trestem Božím a proje~emBožíhoh~ěvu za ,to~ že lidé se odVr~:': 
· tili od pravého Boha a.. přiklonili. se k modloslužbě. 11 ) Ale tíni; . 
· _že jsou trestem Božím; nepozbývají povahy zla· a nevymykají se 

Božímu hněvu. Tak nás, Pavel zavádí do bludného kruhu, v němž 
hřích plodí hříGh a vněníž nový'hřích je zároveňriovýmprovi~' 

· něním j trestem za hřích starý. Jakmile byl začat řetěz hříchú 
odklonemóďpravého Boha,' děje se postup modloslužby a mrav

:ního rozvratuautomaticky,;Lidé se dos1;ávajído marných myšlé-
.. nek, jejich 'nechápavý rozurn je zatemněn,domnívají se, že jsou. 
, mudrci,' ale stávají se blázny. Odklon od Boha. je'vědomým hří:- . 
· chem,protože Bůh je člověku poznatelný, jeho neviditelná pod- . 
· stata, záležející ve věčné: moci, a božskosti, může, býti od stvo':' 
. ření světa'. poznána na tom, co' učinil .. Hřích nezáleží V. tom, že 
, lidé Boha nepoznali,hýbrž v tom,žepoznavšeho, nevelebili jej 
.. jako Boha. Zajetí hříchu,'do něhož se člověk tímto odklonem od 
'Bohadostává, nemá přece takové moci,áby se z něho člověkne~ 

. ' dostaL' To je mOŽllopokáriím, 'na základě vykoupení v Kristu., 
. Ježíši; Ačkoliv se proti hříchu .projevUje.Božíhněv, přece je 
· Bůh pln dobroty, trpělivosti a shovívavosti, která pudí k pokání, ..•. 
, kněmtiž je třeba svobodného rozhodnutí se strany'člověka; Tak: . 
,Pavel itím,že1íčí m'ochříchú, i tím, že ujišťuje omožnosthiy-. 

' .. váznutí z něho, směřuje ke svému poslednímu cíli: přivésti čl 0- . 

věk'ak:účasti na'vykoupení v Kristu Ježíši. . 
Hřích penastoupil d6' světa sám' a 'jeho ~stup~ezůStal utajen. . i 

• ,Za~áhl mocně .člověka ~ím, že . skrze- něL přišla do světa smr~.l 
NeJde o smrt v obraznem smyslu,. o neJakou'.smrt duchovm; .'. 

, f;1ýbrž o. přírodní . fakt fysiologické smrtL Všeobecnost smrti od- . \ 
'povídá všeobecné moci hříchu (hamartia). Otom,že člověk umí-.~ 
'. rá,nerozhodly jeho aktuální hříchy, nýbrž hřích,kterývstoupil , 

· :: do světa' skrze 'Adamův poklesek. Ať Adamovi· potomci .'dělali ' 
,'-a: dělají cokoliv,'a,ť přestupovali a •. přestupují,Božípříkaz:takja-, . 

'. ko .on,či nikoliv, umírali,mrou a! budou umír~t, poněvadž všichni" 
,jsou.účastnihřJchu, skrze nějž smrt vstoupila 'a za nějž je 
·mzdou.· : .. ,_.. . '. 

,0:" V Pavlověúčení -je póložen důraz na dvojí smrt ... Přédevším 
jde omoé, která seprojevuje.v. Umírání lidí. Zvláště .však . jde 

· o.jedenpřípád této smrti; o. smrt JeŽíšovu.:S.JeŽíŠeIllzemřelo 
· :všechno·· tělo. hříchu, • tělo, Adama,' starého člověka.' Není již·, těla., 

· . v němž vládl, hřích. Tato smrt se však stává empirickou skuteč- . 
· . nostíteprve v člověku, který byl křtem uveden do Ježíšovysnirti 

a který je účasten ,Kristova (BoŽího).Ducha. Ježíšova smrt je:, .. 
jedním případem smrti obecné,' ale;zároveň je tonováskúteč-~" '. 
nost nesmírného významu: Znamená totiž konec smrti; protože 

· v Ježíši 'Kristu zemřeli všichni lidé. Smrt nad nimi již nemá: ,. 
. .."." "1 . 

. 11)PÚsvědčení, že .BOJi zatvrzuje a vedezblúdu, . načež člověka 
; trestá; má kořeny v. s.·Z. Eo4,21~23, Još. 11, 20, Dn2, 30,·Jrjl 25, 
',15-17 a j. . , . , . . 
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~ocL v' empirické' oblasti, jevú zůstává sice smrt dále' p~írod
: ním faktem, ale neznamená již konec člověka, který žije v Kristu 
Ježíši,' nýbrž jen konec, oživené hmoty těla; zděděného po' Ada
movi; Pavlova these "mzdou za hřích je ,smrt" platí jednak v tom 
smyslu, že člověk, který zůstává stále jen potomkem Ada.mo- " 
vým,; nemůže, dosáhnouti nic více než smrti. Každý tělesně' ze.; 
mře,ale člověk, kterýsé stal účastným vykoupení v Kristu, ne-
,končí touto smrtí zcela, nýbrž dosahuje nového ,života jako novj 

, ,člověk. Smrt je dokonce ,podmínkou tohoto života. Starý .člověl 
. " musí zemřít a zemřel jižobjektivně'vKristu.'Je-li účaSten i sul}. 

, , jektivně této smrti starého' člověka, žije novým životem. v Kristu. 
',,·ď Smrt jako přírodní fakt nemůže býti z tohoto světavzataaučj.;. . 
: c něna neskutečností, dokud, nebude tento svět proměněn, dokud 

'nebudou proměněna smrtelná '" těla . v . těla . nepomíjitemá. .' Toto . 
" '.' proměnění nastane při parusii. Tehdy' teprvévyjde najevo to, co 

, se sbilo již v JežíšLKristu objektivně: "Smrt. je pohlcena ve 
.. vítězství.' Smrti, kde' je tvé vítězství? Smrťi,kde je tvúj osten 1" 

(1. K 15,50-57.) , ", .1. " •... " ..•. 

Démoničnost hříéhuse: pr9jevuje'Y služebnosti zákona, který -
zakazuje' hřích a přece je služebníkem hříchu, jenž jeho ostři, 
protLsoběriamířené, obrací ve syúúútočnou a nejsihiější zbráň. 

'ZákcmnebyI na světě og počátku.'Dříve než on,byl hřích. Zákon 
přistoupil dodatečně li způsobil, že lidé siuvědomi1i; co je hřích . 
a proto 'je hřích, démonicky ovládl. Byl. dán proto, 'aby se 'roz-

... :.množil pqklesek 'a aby hřích vykonÍll' plně 'svůj ~úkol. Úkolem zá
kona' není' přivésti lidi k spravedlnosti, nýbrž' k~poznání jejich 
hříšriostia viny,;,a!by bylaiavřeria' každá ústa a aby. 'Se celý 
svět. stal vinným Bohu" (R3, 19). Tím není popřena závaznost 

. zákona. Právě při závaznosti zákona si ti, kteří jsou v zákoně, 
uvědomují svou hříšnost. Zákon přikazuje dobro a zakazuje 
hřích, ale právě proto se stává silou hříchu (1. K 15,57). Dokud 

.. byl člověk nevědomý, co je hřích; neměl vněm hřích.síly(R:4. 
: 15). Zákon probouzí hřích, ,a'. poněvadž skrze hřích přichází smrt, . 
'způsobuje, že člověk umírá. Hřích užívá příkazu jeho podnětu, 
.oklamává jím člověka a zabíjí(~ 7, 12) • Sférou,' podléhající 
pravomoci zákona, je jen život, a to, potud, pdkud je to život pou--

.hé4,o potorrika Adamova, stárého člověka. Zákon neplatí pro ŽÍ
votvůbec; . jeho' 'kompetence se nevztahuje ani na každý způsob 
života.pozemského, poněvadž podle Pavla již na 'z~mi .může 
křesťan žíti aspoň částečně jako,,noyý člověk". duchovně, v liri:" 
stů;Takový život již nepodléhá zákonu, nýbrž duchu;je. životem 
pod milostí, nikoliv pod zákonem. '.: '.' .. ' ", " , .. '. ,', 
, . V Pavlově theologii je zákon' v těsném funkcionálním spájenL 
, s hříchem. Obě skutečnosti, mraVní kvalitou protivy,' pracuji 
v',plánu Božím za stejným cílem, jímž je spása člověka. Hřích 

,se při tom jeví jako nebezpečná moc, která může zahubit. Ale' 
, v poslédním. smyslu má hřích' absolutní moc jen nad těmi, kdo 
nebyli předurčeni ke spáse: . Ostatním je nutným prostředkém~ 

, . .', '\' .. '. . ... ,. ., 

22Revue CčS"roč. XI.; čís. 6.,prosinec 1939. 337 



',pení.Faktvykoupeni se jeví empiricky jako možnost· státi se , 
služébníkem nové' spravedlnosti, nebo zůstati otrokem hříchu. 
Přejíti v' "otroctví spravedlnosti",' a býti . osvobozen' od hříchu 
znamená především oddati se ze srdce v poslušnost učení, které 
Pavel hlásá; u:V'ěřiti "jeho,evangeliu. 

Proměnu starého člověka v nového, kterou Pavel vyjadřuje 
rozličnými obrazy/S)yykonáváv člověku Duch Boží. Proto je 
křesťan chrámem Božíln (lX 3, 16. 17),'je svatý, protože BožÍ" 
chrám je svatý. Blíže určuje Pavel tento chrám jako tělo (1. K6, 

" < 19). Proto tělo je svaté. Nenáleží necudnosti, nýbrž Pánu, a Pán 
tělu (1. K 6, 14). Pavel nabádá Korintské; aby se vystříhali ne

> cudnosti, která je hříchem proti tělu jako chráÍnu Božímu. Aby 
ukázal, jak veliký je hřích, jehož se dopouští křesťari smilstvem 
s nevěstkou, připomíná, že těla" křesťanů jsou, udy Kristovými 

, (1. K 6; 16) . Tělo lidské jé záróveň hříšné, neboť v jeho mase 
" sídlíhříéh a zároveň posvátné, když v člověku působí Duch 

Boží. Tímto Duchem umrtvúje křesťan své sarx, zděděné po 
Adamovi. Po,úplné přeměnětoho~o těla obdrží;,tělo" duchovní. 

'Za realistický obraz vykoupeného křesťana, který přes svou 
jistotu, o objektivním" vykoupení. Zakouší 'empirickou moc hří
chu v sobě, bývá považován konec 7. kapitoly listu :Rímanůni. Co 
tli chtěl Pavel říci? Odkrývá čtenářůni jen tak pro nic za nic 
"neutěšený stav svého nitra? Vychloubá, se svým. mravním zá-
pasem á svou hříšností? Je živé ,dramatické líčenÍ. tohoto kon
fliktu důvěrnou' zpovědí a' zoufalým výkřikem ~ člověka, hledají
cího pomoc? '(v. 25.) Proti tomu svědčí jistota o záchraně, ,vy
slovená v posledních verších R7,13-':':"25: "Díky Bohu! Stalo 
se to skrze Ježíše Krista; našeho Pána." I slova následující ka-

, pitoly,'plná přesvědčení, že člověk, žijící q,uchovně, je jižte~, 
" '.! vysvobozen ze jha hříchu (R8, 2. 9), dokazují, že líčený 'konflikt 

není výkřikem člověka, hledajícího pomoc, nýbrž člověka, který, 
má již jistotu spásy, který žije duchovně, u něhož již nemůže 
býti vědomí neštěstí a zoufalství (R 7, 24). Pavel byl jistě oddán 
Duchu (R 8, 5) a umrtvoval jím činnost tělesnosti. Jsou-li verše 
7. kapitoly :Rím. obrazem vlády hříchu nad Pavlovými činy, pak 
musil Pavel páchati zlo. Neměl pak práva kárati jiné a' nabádati 
je k př~máháp,L těla. Ale Pavel tak. činil naléllavě a se vší auto
ritou. Obraz, líčený Pavlem, není tedy osobní zpovědí, nýbrž ně
čím jiným. Prvá osoba, jíž užívá, je jen prostředkem k dosažení 

, cíle, aby se' čtenář vžil a aby konflikt tu líčený si uvědomoval 
ď, jako svůj vlastní: I zoufalý výkřik: "Já nešťastný člověk! Kdo' 
'níě vysvobodí z tohoto těla' propadlého smrti?" není tu výkři-
, kem Pavlovým, nýbrž čtenářovým nebo posluchačovým. Pavel' " 

jej chce přivésti k poinání moci hříchu, k touze po pomoci a na- ' , , 
}toneck tilehčujíéí jistótě,' že je' zachráněn. To je smysl jeho: 

, 13) Zevnějši člověk se ztravuje, vnitřni obnovuj~, (2. K4,16).'Starý 
'~člověk je svlékán, nový oblékán (K 3, 9, 10),. 
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obrazu, směřujícího' od černého základu hříchu k radostné jisto
těo vykoupenLPavel sám konflikt tu vyjádřený jistě někdy pro
žíval. . Byl. osobností která zápasila již před obrácením' o spásu 

'.' a která nalezla v dějinách křesťanství několikráte obdobu: Ale 
nebylo již v něm /tohoto rozpolce:gí, když psal listu 'k ~ínianům. 
Při četbě v:ět,·mluvených v.prvé/osobě, vizme před sebou kterého': , 

. koliv .. z křesťanu, jímž byla jeho slova určena, kteří' jsou' ještě , . 
, stále vmcici hříchu, a jímž chce Pavel domoci k umrtvení těles- " 

nosti (R 8, .10) a ujistiti je, že ijejich,smrtelná těla budou oži-' ' 
venaDuchem Kristovým,který v nich sídlí. (R 8, 11). / 

Od 'vykbuperií' je třeba odlišiti' v Pavlově učení ospravedÍI1ění. 
Ospravedlnění je možné teprve na základě,vykoupení, které platí 

.všem lidem (R,5, 12; 5, 18-.-20). I když byl člověk vykoupen, 
stal' se údem Kristova těla~ a byl vekřtěn do jeho· smrti, potře- / 
buje' ještě osprav:edlnění, protože'. hřešil. Tohoto ospravedlnění· 
nedosahuje' vlastrií zásluhou za přesné plnění zákona,: za skutky, 
nýbrž zdarma' Boží milostí pro vykoupení, jež nastalo .vKristu 
'Ježíši (R3,~3~ 24) a,yevzkříšení Ježíše Krista 'Bohem'(R10, 
9) a vyzná:'li, že Ježíš je Pán. Toje ospravedlnění z víry (R 5, 1;' 
3, 28). Jiného ospravedlnění podle Pavla není.Buhpřičítá člo~ 
věku spravedlnost zdarma, bez skutku (R 4, 6. 7) " přičítá mu za . 
spravedlnost jeho víru (R 4, 23-25), přikrývá jeho hříchy 
(R 4,6; 7). Ospravedlněný má pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše 
Krista·(R 5, 1) a dosahuje spásy (R 10,9). Předurčení se týká 
:póůze ospravedlnění á spásy, která je cílem. Všichni lidé jsou 

. objektivně vykoupeni z hříchu; těla~ smrti a zákona Ježíšovou 
8mrtía vzkříšením~ ale jenom někteří jsou předurčeni, aby na 
základěvykóupení byli ospravedlněni a spaseni (R 11,5.6). Jiní 
jsou:odsouzeni k záhubě (F 1,28) ~Jenom riěkteré Buli předzvě
'děl, předurčil, povolal, ()spravedlnil a oslavil (R 8, 29).AleR 11, 
25;' 26 ukazuje, že'až "veškeré pohanstvo vejde, pakbúdezachrá:.; 
něncelý'.Izrael'ď;Je zřejmo, ,že opredestinaci' nemyslil Pavel du..; .' 
kladně. . .....' .• ·.v \ .... '., . / ,~ , ..•... (Pokračování;) " 

~ ., . ~ ;, - ' 

Základní, problémy· duchov~í 'pě~~. 

:/,'"-,, 

'( . • Ovod . 
. ," ~ . ," ", 

Duchovní péče je samostatnou ,funkcícírkve,samóstatn:0n 
.oborem církevní činnosti f i činnosti.' ducliovEmského úřadu.' Je _ cl. 

tudíž i sámostatným.odvětvím pr3.ktické theologie se svóu vlast'- ' 
ní methodikou,. abstraktní i konkretní čáStí. Tato' práce se za-, 

.' bývá .methodickoit 'a,abstraktní' ~ástí systematického zpracování'. 
duchovní péče. .' .• ' ď • ",' / . . • / " .. .•. 

': ' 
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Volíme pro ,tuto církevní činnost ,název duchovIÍÍ péče" jako 
, 'obecný a široký pojem, který kryje jednotlivé druhý a odstíny 
,duchovní péče, ja:kož i druhy objektů duchovní péče. Pod tímto 
, pojmem rozumíme všeobecnou křesťanskou povinnost, pečovati 

o potřeby lidské duše (obecné i, konkretní) v soúvislosti se všemi 
ostatními, potřebami' lidské 'osobnosti, ať už se tato, povinnost 

. vztahuje na jednotlivce' v různých podmínkách a situacích život
'ních, v různých fásíchvývoje člověka,. nebo na církevní 'celek -

obec. Pojmem duchovní péče označujeme také obecnou činnost 
"; církevní,' vykonávanou údy církve navzájem mezi sebou, zvlášt-, 
,ními orgány církevními ,'~ duchovenským úřadem, nebo skupi-
.-nouči jednotlivci-laiky. '.. ,'":,,,' , " 
, , Pro speciální druhy pastoračhí čimiosti volíme ozna,čení dru-' 
, htiodpovídající ~, tedy duchovenská péče ojednotlivce, nebo du-

,'chovenská péče o obec, laická pastorace a pod. ' 
, Pojmenování " tohoto' druhu církevní činnosti" rienínikterak 
,ustáleno. Pod vlivem krásného obrazu a podobenství novozákon~ 
ního - Ježíš"":'-pastýřvznikloóZnačení úřad 'pastýřský. Jeho. 

,obsah je však určován pojetím církve, nebo duchovenského úřa~ 
, , du vůbec. Katolická církevjím rozumí veškeru činnostkriěžské- , 
, ho:úřadu. Církve reformační i církve svobodné pokládají pastýř-' 
'skou činnost ,duchovního za: jednu z funkcí duchovenského úřa
du, . plnící právě úkol, péče _o duše na základě ,vztahu osobností; 
'Jeden z prote.stantských praktických theologů, Christian Achelis,. ' 
volí název poimenika,.paralelně s jinými, odvozeninami z řečtiny 
(katechetika, liturgika, kybernetika a pod.). Němečtí, theologo
vévyužívají ,bohatosti jazykových forem, aby jimi . odlišili .:.:...: 

" .. i obsahově -druhy péče o duši (Seelenpflege; Seelenfiihrung,. 
Seelsorge," Seelenleitung), ,zatím 'co angličtí, autoři jsou celkem" 
věrni předloze latinské: cura'animarum, (~ure ofsouls)." 

'Latinský název souvisí s řeckým pojmem merim'(Ui - sta-, 
, rost, péče. V Novém zákoně najdeme tento název užit jako ozna- ' 
č~ní péče ve smyslu,obecnéin i světském (Luk. 10, 1). Ve smyslu 

, náboženském ho ,užívá apoštol Pavel. Má starost o obce jím ,za
ložené a tato péče je jeho naléhavou povinností (II. Kor. 11,28). 

',Teprve' v'pozdější době je pojem merimnablíže určován objek'; 
tem: tón p8ychón. Odtud patrně latinský název cui:a animarum. 

\ Zid .. 13,17 má výraz obsahově pozdějšímu označenÍnejbližší: 
agrypnein hyper tón p8ychón, bdíti nad dušemi. 

, " . . . . 
, ".Přítomná :práce je zaměřena na problémy duchovní, péče, 
y'V historii i v současnosti a snaží' se je řešiti v souvislosti s' theo- ' 
'logickými principy křesťanské víry. Jde 'tedy o theorii, která 
,ovšem respektuje zkušenostní základ, :ale,: její hledisko' je 
,nornlativ.nÍ. "" , " "',, , ',~ 

, "Duchovní péče se stane .skutečnou· péčí ·6 lidské 'duše teprve 
, v kontaktu s živou náboženskou vírou a křesťanskou osobnosti. 

" Moderriítheologii jde stále o lidskou duši, o její věčnou cenu 
, I 
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a o její ú~olvěčným Stvořitelem určený. Každý·člóvěk,zodpovídá~ 
sám za sebe. Zápasí-li ve světě o lidskoú duši síly zla a smrti 

~.'V: člověku avlidské společnOsti se silou 'Boží lásky, je křesťan
skou pÓvinností spolupracovati s Boží pomocí k vítěZství věčné:-· 
hó životav.·lidskéduši;· ď " ,',.' .' .. ' 

:BJbli:~ké předpoklady a historické problémy, I 

'duchovní péče.' ' 

i .Biblické pfedp'oklady'd:uchóvnípéče: ' 

: Bible byla vždy věřícímu křesťanu zdrojem svědectví o Bó
žím' působenfv : životě jednotlivce iv životě národů. Různé 

'theologie· křesťanské hodnotí' Písmo podle svých· věroučných zá-: 
kladů. Toto hodnoceníbibHckéhoslova a.; obsahu má . vliv Lna. 

. ~ 

praktickou čirinost církvfstejně tak, jako na the~rii této činnostL. I 
. Katolicismchápe Písmo ,sv; jako depositUm božskézj~vené " I 

~pravdy, kterou církev ve svém životě i·vesvé dogmaticeopatru- ..... , . 
je, rozvíjí a uskutečňuje.: Katolická praktická, theologie; je pod, '. '. 
vlivem tohoto nazíránL Kristus odevzdal církvi úřad' učitelský,,1 
kněžský a vladařský, :které představují řádné prostředky půso-·, j 
bení církve z pověření Božího .. Církev veškerou svou činnostf l 
činí lidstvo, účastné na milosti a pravdě Kristově, jako ,přímé . I 

" ,zjevené pravdě Boží. Církev pokračuje ve vykupitelském díle- ,! 
. Kristově a, jako jediná majitelka spásy· vede, člověka prostředky' ·1 
spásy ...:- svátostmi k 'reálnému obecenství s Kristem~ Kristus 
i Písmóje jakoby článkem v soustavě· církve anástrojem její 

,absolutní metafysické funkce. Písmo sv. se zjevenou pravdou 
tvoří část skutečného života církve. Je základem i sankcí sou- " 

,časného stavu věcí, které jsou pouze rozvitím zjevených .pravd 
Písma. Proto i katolický , úřad 'pastýřský, munus pastorale, je 
identický S pastýřským' úřadem Kristovým. Cura animarum,ne-· 
bo spíše regimemanimarum,. je uskutečňována celým pastýř
ským úřadem církve. Církev působí na duše skrze kněžstvo na. 
místě Ki'istově za reálného spolupůsobení Ducha sv. y.prostřed": 

. cích milosti a spásy. 
Katólicism nepotřebuje'. kÍ'itickych studií biblických, které, by' " 

nezávisle na současném stavu a' činnosti' církve zkoUmaly prvky" 
praktické činnosti v bibli obsažené, jež by se' staly úhelnými 
kameny stavby a práce církevního, organismu; poněvadž orgány' 
církve (hierarchie), představují vládu' Kristovu, . odvozují ji, 

. i Písmá, určujíce jeho výklad. ,Regimen ecclesiae je eo ipso re-- . 
gimen Christi.Katolicism nepodrobuje Písmo církvi jen sv:ým, 
neomylným vykladačstvím, ale i nadpřirozeným charakterem·. 
drkevrií instituce, která -je viditelným' 'královstvím Božím ria .. 
zemi. Církev zůstává nejvyšší . normou víry i života: , ' .' 

'. Prot~taňtism postupujé vědeéky"i nábožensky 'obráceným. 
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způsobem. Víra. křesťanova je váZána na slovo bible, nikoli na: , 
církev~ Jednotlivec i církev se podrobuje měřítku Slova Božího., 
"í,Bůh zůstává posledním rozhodčím a nepředává církvi plné mo- .. 
ci, aby neomylně rozhodovala oiobsahu víry: Norma Boží je nad' 

'. , ,církví a církev je povinna, aby se jí ve všem podrobovala." (J. L~ 
Hromádka, Křesťanství v myšlení a životě, Praha 1931, str. 415); 

. Ale protože i protestantism .. učí inspiraci bible a považuje Písmo 
za· přímé, obsahově i formulací platné zjevení' Boží, váže. nor-, 

-mativní Boží vůli na výraz lidský, obsahující vnuknutí Ducha 
" sv. Proto protestantism současně s návratem k bibli zdůrazňoval 
. i _ restauraci života, institucí a zříZení biblických, zejména Ílovo
-zákonních. Prvotní ,církev byla" ideálem reformace, podle .. ní se 
.tvořila: nauka o neviditelné církvi, ona byla vzorem nově zaklá-
daných' zřízení, jako byla, na' př. konfirmace. Bratří a: Bucerovy. 

· Novozákolmí obraz církve byl základem a normou ,praktických 
úkolů církevních a stal se principem prvních reformačních po
jednání o charakteru praktické činnosti· církevní.a 'duchovenské 

. (Zwingli, Bucer). - ., , " , 
, I v oboru ducho~í péče o duš~- člověka se obracel moderní 
protestantismus k Ježíši a zejména k prvotní obci pro směrnici 
životních vztahů lidských a péče o duši, jak se dělá 'v církvi prvo- , 
křesťanské. Poněvadž Ježíš církve nezaložil, je .v proteStantismu 

-apoštol Pavel rozhodčím ve 'věcech' církevního života 'jako za'kla:- _" 
,datel obcí křesťanských a jako prvý theoretikjdeje.církve. Pro-
· testantský poměr ke skutečnostem církevního života v Písmě j~ 

dán i v moderní době stanoviskem reformačním: nejen duch, ale 
,. i forma církevního života jé normou praktické theologie evange
lické. V otázce duchovní péče jsou tímtó pojetím ,nesena' díla, 
jež kreslí Ježíše jako pastýře, lékaře duší a vůdce spásy; nebo 
Pavla ve službě obcím, v zájmu o duši člověka, či praktická zří-

, zení prvotní obce.") . , 
, N OI-my . bible a zvláště Nového zákona mají skutečriě i pro 

praktiékou činnost církevní a tím i pro praktickou theologii vý-
· znam rozhodující: Jde však o to, jak tuto normativnost pochopí- _ 
, me.', Svobodné křesťanství naléZá v' bibli svědectví mužů Božích , 
.,0 působení Božím a Božím zjevování se, jež vrcholí v JežíšiKri-

*) J.T. Beck, P~tOrall~hren des Neuen Testament ~auPt~aclÍ1ich 
nach Math. 4-12 und Apg. 1--6. GUtersloh, 1880. .' ' " , , 

Týž, Gedanken aus und nach der Schrift fUr christliches Leben' und 
geistlichesAmt, 1876, 1878. I _ " , 

William Garden Blaikie, The PubIic Ministry" and ,Pastral : Methods 
o{ Our Lord, London 1883. .', . 

", /, Gerhard Kittel, Jesus ,als Seelsorger, BerIin 1917. 
H. Weinel," Paulus als kirchIicher Organisator, Freiburg, 1899. -
E. F. Georg Heinrici, Paulus alsSeelsorger, 1910. 
B. Riggenbach, Die christiche Gemeindepastoration nach' Schrift unď 

Erfanrung, Basel" 1898. ',' ,- ' . -
.- ' ' E. v. DObschUtz, Die urchrisUichen Gemeinden. Sitten_geschichtllche' 

, Bilder., Berlin, 1902. 
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stu. Při tom; není' rozhod1.tjící form~ svědectví, ale ~ duchovní sku~ 
tečnost v' něm dosvědčená: a 'obsažená: ,Písmo je lidskými slovy 
zachycené a ,vyložené přímé zjevení Boží,'jak seudálo "v niterné 
náboženské zkušenosti lidí" prožívajících BožívůlL" , , 

~ '( , ", ,',', '. _'o '. ':! 
• ď ,II] estliže, zastánci ' inspiraCe: Písma zdfivodňuji ď svou viru slovy 
, ,Písma;' kde se píše, že Duch boží. mluvil skrze ,muže svaté, proroky, 

praotce á. nejposléze pak' skrze, Ježíše, pak z oněch 'slovineplyne ,inspl_" 
race' ve smyslu, starocírkevnim,' nýbrž, jen' to; co přinášíme i my,totiž, " " 
te, Písmo, je, dokladem,' svědectvim náboženské 'zkušenosti, v, niž pfisobil, ' 
BOh na určité osobnosti (mluvil k nim), v určité době" podněcoval je a ' 

,lJilil; aby po Bož! pravdě. toužili, imažili se ji postihnout, kterou oni také' 
, 'postihovali, a jinými' sdělovali, ,ale,' vždy" tak,' aby jí rozuměli a mohli 
rozuměti." (A; Spisar, Ovod do věrouky v' duchu církve ,čs., Praha, , 
1939.) ,', "," ' , ,; " 

,Z toho pro hás plyne, že nIkoli konkretníobraza'forpla ná~ 
boženské a' církevní činnosti v.Novéin,zákoně, ale způsob, jakým' 
byl zpřítomněn Boží duch v duchu a činnosti JežíšeKristaa~duch' 
KriStův ,v křesťanské církvLje,normoutheoriepraktického cir-' 
kevního působení: Nikdy se nepodaří Vykresliti obraz historické-

,ho Ježíše nebo obraz prvokřesťanské obce do všech podrobnosti 
',a ,tím méně vystihnouti .bohatství Ježíšova poměru k lidem,:, 
'učedlníkům, hříšným,nemocným a dychtícím' po ,vodě ,života " 
tak,abychom v 'evangeliích našli' hotový adefinitiv-ní návod pró ; 
vlastní křeSťanské' duc:hovní' působení. Proto i pokusy podati život 
a působení Ježíše - pastýře duší '-:. zůstanou neúplné a nepo-

, lltačitelné, nehledě k nebezpečí methodickému. Psychologisujíci 
'tendence činí 'kreslené obrazy subjektivními a splošťuje realitu 
duchovního:života a působeni Ježíšova, řízeného neustálým, 000- . 
eenstvím Syna s Otcem. " ' " 
'~ I ~, " , 

'HistoÍ'ickáfakta novozákonní jsou praktické theologii i du:" . 
chovnLpéči nositelem a, dokladem duchaJeŽíŠeKrista~. " 

"y liteře' JežíAových slov a skutkti, Ďemfiže~é hledat odpověďná.' 
'deckyotázky života a pokyny pro všecky situace žixota:'toto stano
Tlsko právě on,sám potíral. Ale z jehoslov,az:jeho skutkfi,poznáváme ' 

'jeho ducha; t.j.zpfisob, jak on řešil otázky životaiimirti a jak si po,: 
(linal V· životě. Tento d uch pak má nám být nor ni o u našeho ,vlast;. , 
nihó smýšleni a jednáni."" (Dr. Fi-ántišek Kovář,.ďy zápase o pravoú 
I!božnost, Práha 1937" str. 11.) , , . ", 

, ' " Jde oto, aby duch Kristů~, t. j. duch Boží,působícívživotě' 
Ježíše i Krista" se 'stáJ. ' 'životní ,,' skutečností ,v duchovní náplni 
osobnosti každého ; křesťana. Křesťanské církve přijímají pak '> " 
závaznou povinnost učinitiduchá Ježíše: Krista: soudcem a 'mě- ' 

. fítkem Církevní theorie i praxe. ,',' ,,' .\~ " 
, ., , . . . ," 

,1. P;vkyduchoVnípéč~ 've' Starémzdkoně. 
'.. ,- '. " .' '- - , . 

j 

í 
'1 

! 

i 

, Pastorační činnost·· je plod života. křésťanské··,éírkve. Protó,' 
pastorace ve vlastním' slova smyslu. 'existuje,' pouze na' půdě' 
,křesťanství. Nejen místo, lidské. duše:,v ' .• :křeSťanské theologii , ': '. I 
. (Koestlin)a zvláštní její hodnocen~ (Blau) 'ódlišujekřesť~nskou : ' . .' .. 
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, , 'církevní péčI o lidskou duši od vší péče světské a inimokřesťa.n-' 
'ské, ale sama podstata křesťánství se.vztahemčlověkak Bohu 
tvoří "charakteristické podmínky, předpoklady a rysy péče o' lid~ ď 

,skouosobnost a její nejvnitřnější život., ' ' 
, , ' Mluvíme-li o staroZákonních prvcích duchbvní péče,'máme na 

mysli genetickou i duchovní souvislost Zákona star~hoskřes';' 
ťanstvíin. ' "', ' ", . '. 

, ,Starozákonní péče o duši člověka může býtozna.čena pojmem 
výchovy, a sice výchovy ve' smyslu, existenciálním, • t. j .• jako vě~ " 

, domé či nevědomé působení da.ných skutečností a náboženských'" 
, hOOllOt. a. společensko-náboženský~h, " celků" na 'člověka, spíše,'. ' 
riežpojmem výchovy ve smyslu intencionálním, ,jako vědomého, 
finál~ího úsilí o formaci člověka na zákla.dě metodického postupu; 
. Všechna náboženství mimokřesťansk~ -i nábožénství pri-

""mitivní '- mají. své výchovné celky ainstituce,v nichž je obsa:'" 
žena petrifikovaná' zkušenostkolektivnL Ta představuje, normu ' 
všeho života, který ve všech svých složkách je pod vlivem nábo

',ženství. Cinnost výchovná spočívá na společenských a nábožen-' 
ský.ch institucích. Teprve ve stadiu, kde ,se všechen kulturní ži-: 

. -vot individualisuje; také, . na jednotlivcích;' Nábóženství, staro~ 
zákonní, patří oběma stupňům. Jeho, specificum a' zároveň char-' 

, akteristikon jeho výchoVného působení spočívá ye zvláštníinpo';. 
ffiěru starozákonního člověka k metafysické realitě- k Bohu. 

, . Starozákonnfnáb~ženstv1 m~ již oba výchovné faktory: spo~ ,', 
.1ečnost s jejímisilamisociálními;mravními-i náboženskými, aje
dince, stojícího ve službě' celku', ale současně' samostatně, prožíva-' 
jícího svůj poměr k ,Bohu; Oba titočiniteléu~ávají nad sebou 
normativní charakter ,nadsvětné reality: příkaz a zákon J ahvový 
vůle: Nejen poslední. stadium vývoje izraelského náboženství, ale· 
všechen jeho podstatný charakter bychom mohli označiti pojmem 
náboženství' zákona, a to ve dvojím smysl~. Izraelitům šlo o jed.;. 
nání, CI životní a.ktivitu a současně o normu této aktivity. Staro" 
zákonní náboženství řídilo náboženský život lidskými zákonnými 

'celky, ale současně r Boží vůlí. I izra.elský kultus má ráz takové, 
zá!rorménormativnosti. Je předevšíin jednáníin, nikoli prožívá
ním. Izraelské, zákonné celky, ,jsou ryze' heteronomní., Při "vší 
'objektivnosti' zákona je Jahve nad zákonem jako živý a činný 
,Bůh. Pqdstatným rysem jeho reálné existence je životnost a jed
nání. Ve světě jedná, svou vůlí a žádá nepodmíněné její plnění .. 

',L~Kohler (Theologie d. A. T. TUbingen, 1936, str: 12) vyjadřuje· 
toto určení podstatY Jahvovy větou:adon mošel haelohim. Jahve 
jako baál je nejen vlastníkem a majetníkem země, ale i svědomí, 
je poroučející, rozkazující, velící. Je Pánem země a lidu a jeho'~ 
činů a života. , Je Pánem jediným, výlučným 'a žárlivým. Jahve 
zebaoth je vůdcem ,vojska, národa, všech sil přírodních a nebes'7 ' 
kých, ale také vůdcem jednotlivce a jeho' svědomí. " " 
ď 'Příkaz poslušnosti charakterisuje vztah Boha a člověka. 
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"Religion istim A; ,T. die Beziehung zwischen Geheiss und Gehor~ 
"sam. Sie }st ein WOllensverha.ltnis:, die Unterordnung des beherrschten ' 
unter den-beherrschenden Willen." (Kohler, str. 12.) " ' 

Ve starém zákoně 'oproti Pánu stoj'í služebník; Starozákonní ' 
označeníebed Jahvův,může známenati v našem smyslu nábožen
ského'nebo<zbožného člověka vůbec. : Jahve -:- Pán,Vládée .:
jsou, označení, plynoucí ze starozákonního.' pochopení podstaty 
Bóží jakoosobní,jednající vůle.' . "" , ' , 

,,' ,Absolutnípřevaha Božíhopůsobení nad činitelem lidským se 
", projevuje ve Starém zákoně také ve výchově. Jahve vychovává' 

, a vede, nikoli člověk .• Všechno ostatní, zákon, kultus, dějiny jsou 
jen prostředkem v jeho rukou a nástrojem, výchovy., Objektem 
Božího vedení, zvláště v době starší, je kolektivum,které ho vy-

, znává: Izra.el. Jednotlivec je účasten na ,Boží výchově, věnované 
vyvolenému kolektivu Jen pokud je jeho, částÍ; Na prvémniístě 
Bůh formuje sociální asociálně-náboženský život Izraelitů; Ale 
i' jednotlivci jsou vedeni Jahvem k jeho osobitým cílům a pod 
jeho výchovou slouží jeho plánům. Individuální starozákonní 
historie, upínající se k význačným jedincům, jsou dokl~dem pře-

, svědčení, že Bůh'š"vým osobním zásahem vede jednotlivce,působí 
na jejich rozhodování i na, jejich duši, ať už je histoÍ'ický píÍvod ' , 
zpráv, těch jakýkoli.' 1 zde je determinujíCí silou Bůh' sám. Jeho j 
plány, cíle a konkretní přání se vnucují vedené osobnosti. Ale I 
jeho vedení není přece takové, aby vyloučilo lidského činitele I 
úplně. (Prorocképříinluvy za národ.)' ' l 

Bůh činí kolektiwí' i, individuální život nástrojem' svého, pů-, 
sobení. Chce, aby se niu člověk poddával jako hrnčířská hlína 
ruce 'mistrově. Ale při tom přisuzuje člověku plnou odpovědnost 
za ,rozhodnutí' vůči Bohu' a za plnění určitého úkolu, vůči bližní-
mu. (Ez. 3, 18-21;) , ,," , ,', " 

Ozvláštní duchovnípéčiv našem smyslu můžeme hovořiti ve' 
Starém zákoně teprve u postav proroků. Učitelé pozdějšího ju
daism1,l, u kterých bychom očekávali, že měli nejlepší podmínky' . 
osobního, duchovního vedení lidské duše, se zabývali neosobním " 

'celkem: zákonem a jeho výklady~ Zajisté,že i osobnost, učitelova 
nebyla vzákonickych školách' pro rabínské žáky ,l?ez významu, 
ale smyslem jejichexisťence byla theorie a intelektuální rozbor. 

, Oproti tomu více, než lidskými ukazovateli cesty a zákonnými, 
metodiky, jsou proroci. Je můžeme označiti za zvláštní 'pečovate-· 
le o, duši jednotlivce i národa. Ne však z pověření národního cel- " 
ku, ani náboženské instituce, ale z přímého vyslání a pověření, ; 
Božího. Při tom mají za ,úkoL zvěstovati Boží vůli, oznámiti ná- ' 
rodům;a jednotlivcům soud Já.hvův. Jejich hlavní starostí není 
působení na národ či jednotlivce, aby'vykonali to; co Bůh jejich' 
ústy' zvěstuje.' Extaticko-symbolické ,'činy některých proroků 

, (Izaiáš, Jeremiášrniělyspíše význám názorného výkladu Boží " 
vůle, než' prostředku osobního. vlivu na duchovní život zúčastně- ' 
ných: AÍe přece jejich slova 1 skutky měly ovlivniti' rozhodování 
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,svědomí a vésti kBohu cé~tou 'osobního svědectví o Bohu, jeho, ." 
díle a jeho .vůli:. ;'.' . '..".' • , ' 

, '. To je článek, který spojuje starozákonní péči o .člověka s péčí , 
křesťanskou. Institucionální a kultické působení vnějšírilipro
středky na, duši je podstatě křesťanství cizí. Závislost na legál-

" " ních ustanoveních a soci?,lních předpisech formálního judaismu • 
nepodmiňovala prvokřesťanskou péči o duši; Zato. proroéké po-

, slánI a individuální zbožnost žalmů s přesvědčením o Boží péči 
o člověka v jeho konkretních starostech a potřebách přešly trva:-
le ido evangeliaJ ežíšova. , ",.., ". . . 
. "Hier ist Gott ganzder, welcher sich bis, ins Einzelne um den Ein-

'. zelnen kUmmert.' Anes kommt' aus seiner. FUhrung, alles wird in seine 
Handgelegt, vor sein Herz gebracht. Vonvorn und von hinten hlilt .. 
er' den Frommén. umschlossen, er versteht seine Gedanken von ferne 

, und erreicht ihn Uberall: er leitet dÉm Frommenaufewigem Wegé ...:.. 
Ps 139.", (Kohler, str. 82.)" " . 

2. Prvky duchovní péče v,Novém ~dkoně. 
·A. Ježíš ..::.... p a s t. Ý ř d ti š~. ". 

Studie 'O 'pastoračníclÍ prvcích Nového záÍrbna' by.; plně vy- . 
čerpala thema zvláštní prací z oboru vědy novozákonní na zákla- , 
dě exegeticko-historického materiálu. Zde 'může jíti pouze' o Z!l

,chycení podstatných rysů" rozhodujících ~o normativní úloze du~ 
'cha Kristova na poli osobní duchovní péče o člověka., Pro duchov
'ní.péči je důležitá orientace v Ježíšovskýchkriteriích a měřít-
kách této činnosti. Pomineme při tom výklady o vzniku a význa
mU9značení Ježíše jako pastýře duší nejen z důvodů ·.meto- ' 
dických, protože jsou to povětšině označení prvokřesťanskéobce, 

" ale zejména 'proto, že se domníváme, že pojmenování Ježíše jako 
. pastýře. nevyjadřuje a. li'eoznač1ije onu specifickou činnost, kte-
, rou dnes jmenujeme duchovní péčí o duši. Označení to je bližší 
názoru katolickému,. který chápe veškeru' činnost duchovního., 

:cúřadu. jako pastýřskou. Novozákonní obraz Ježíše-pastýře není 
/ vystižen Ježíšovou péčí o obec věřících. Starý zákon užívá pojmu 
pastýř v našem smyslu, hovoří-li o vedení Božím (~. 23"'1; 80,2), 

, ... " "ale novozákonní užití tohoto pojmu je závislé na těch.místech 
Starého zákona, kde jde o mesiášský obsah veršů (Is. ď 40, 11; 
Jer. 3, 15; Ez. 34, 23). Ježíš-pastýř evangelií je mesiášem,' který 

.. ' ..... :vede, své stádo .ke království Božímu a dává svůj život za své 
. :Ovečky. Novozákonní pojem pastýř je širším symbolickým výra
, zem pro pojem mesiáš, podobně jako často UŽÍVané slovo cesta 

, je 'užším označením pro náboženství.. '.' . .' 
,.; .Je vskutku velmi obtížno vyjádřiti racionálně Ježíšovu péči 
' .. '0. lidskou duši. Car! Immanuel Nitz8ch upozorňuje na jedinečnost 

.'. :zjevu'Ježíšovy osobnosti, na jedinečnost jeho vztahu k Bohu / 
. i na jeho mimořádnou úlohu jako nositele Božího království. 

. Ježíšova osobnost je mimo sféru naší immitace. Ježíše nelze sta-
ď věti za vzor. naší praktické činnosti. Můžeme souhlasiti s touto 
thesí vtom smyslu, že immitatio Christi nemůže býti napodobe-
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ním Ježíšových'způSobů' mluvy, vystoupeni a všech vnějších 
znaků jeho I osobité činn9sti nebo opakováním jeho jedinečné ná
boženské zkušenosti: To , by byl" omyl ná'Qoženský i vědecký. 
Směrnici našeho postupu' nemůžeme hledati v napodobení jeho 
neopakovatelné osobnosti, nýbrž ve snaze podrobiti se ~ýmž prin': 
cipům 'vnitřního, 'osobního vztahu k Bohu' a člověku, jako se ' 
pdroboval.on. Ježíš nemůže býti pouhým modelem.Jdé <> jeho' . 

'ducha, který musí oživiti aprodchnouti každého,kdochcepe~ 
čovati o dúšičlověka v křesťanské církvi. To je rozhodující pro' 
pov:'Olání duchovního' a. pro jeho čip.nost pastoračnLPěkně o tom": ' 

,to,základním poměru k Ježíši mluví Blaikie (str. 8) :"Toenjoy 
this power of turnmghearts (to God should be the supreme am';' 
bitión ,of the Christian mi:riister; to exercise it' his supreme: 
deliht." \ ',. ' . " ,,'o 

g , - ' " ' . 
" " , Ježíšův poměr ,k lidem byl záVislý na jeho poměru k Bohu 

, a vyplýval' z něho. Centrální význam jeho přikázánílásky je dán 
dvoustranným charakterem křesťanské lásky. Motivem a normou 
lásky k člověku je láska k Bohu. Láska k ,bližnímu senepohy-ď 
buje v rovině instinktivníarievyčerpává sepřírodníri1ivztahy , 
člověka k člověku. Její povaha je dána, duchovními zřeteli a po~ " , 
žadavky, které jsou důsledkem křesťanské víry. Proto cílekřes:" 
ťanské lásky k člověku nesmí 'Odporovati" cílům Božím., 'Láska 

, k bližnímu se obrací k člověku-,BožímM stvoření a podobenství. 
Je to láska' aktivní, pomáhající: Pomoc křesťanské lásky je per 
mocí čl'Ověku na jeho cestě k Bohu a péči o něhó na základě Bo

I žího určenílidskéhó poslání a úkolu na světě; Sociální. aspekt 
křesťanské lásky je teprve důsledkem prvotního, příkazunábo
ženské víry o člověku a jeho podstatě. ' . " _',', • 

Předobrazem ' Ježíšovy lásky k ,člóvěku je sama láska Boží" 
kterou on prokazuje svému stvoření ve svénekonéčné dobrotě 
a prozřetelnosti tím, že ~výIn zjevováním,se a svoupoin'OCí o něj 
pečúje. Ježíšovo sjednocení s Bohem~Otcem' určovalo obsah a· 
náplň jeho poměru,k lidem. Ježíš Zkonkretňovalve'svémsmýšle:
ní ,a skutcích Boží vůli. Duch ~oží v něm působil a skrze něho na'; 
ty, kdož k němupřicházelL " "~'o ,I ," ' 

, "Kralování Boží,' v ně~ zasahovalo určujícím zpfisobem do' jeho, ži- ' 
,vota j~ko tvořivá, požadující, ale' i' dávající' moc. Znamenalo napětí všech ' 

jeho 'sil, nasazení' celé osobnosti,odporovánr: všemuďzlu, odřikání. A při 
tom cítil, že si je sám nedal, ~ni nezasloužil; ·nýbrž: že je v,něm Bť1h 
zptlsobil. Vědomí; království. mu dávalo pocit vyššího, života, ď radost, 

, blaženost' spravedlnost, ,vykupovalo jej, z bídy tohoto světa. Dávalo mu 
také, mimořádnou moc ducha,' kterou připoutal ,k, sobě, lidi tak,.' že, byli 
ochotni pro něho žít i umírat, .ato ,i pak, když' zemřel smrtí, kříže, smrti 
v "očích světa', potupnou. Dávalo, mu 'moc uzdravovat, zvláště' lidi "po~, 

" sedlé zlýnÍ' duchém, nemoc V jeho, době takřka epidemickou." (Prof. Dr. 
František Kovář,:, Idea království . Božího .v křesťanství;, Praha 1931, , 
str. 1.)" C'! .' ,; • ,ď , ':", ' ',',' " ",; ," ,'; -: , 

Ježíšova osobnost' ztělesňovala žiyot v Bohu as Bohem a pro-

c,,:' 

to vyzařovala i Boží moc, která byla jeho autoritou v učení i ve' , :kU S lidmi, .... 0.0 o 0·0·' '0' .. ' o o' .' ','.1 

'\. 



. Člověk, kt~rému kázal nebo, kterémJ pomáhál, byl pro
l 
něho, 

, vždytím,coje nesmrtelné, k Božímu podobenství stvořené a Bo:;' . 
hm k I30žímu království povolané. Duše člověka --.:.. to byl pro 

.' Ježíše rozhodující objekt jeho činnosti. Duše je nositelem života 
· na tomto světě, je činitelem, ovládajícím tělesné stavy (nemoc), 

ale je zároveň/znajitelkou příslibu . věčného života, o,jehož na
plnění rozhoduje sama.v odpovědnosti za svou niternou\kvalitu 
mravní a náboženskou. . '. . " 

. Bojo člověka je 'pro Ježíše bojem o jeho duši s hříchem; sdé
monickými silami,které maj[ moc uvrhnouti do věčné záhuby. 

. Ježíšpřiéházel s mocí, která':zachraňovala pro věčný život·a pro 
.' Boží. království: V něm' Boží moc pronikala' do tohoto. světa, aby s( podma:Qila lidskou du~i a vykoupila:' ji z hříchu a zla. Částí 
radostnéivěsti bylo prohlášení, že se člověk může navrátiti k Bo': 
hu, že svou spoluprací s Božím povoláním v pokání a víře může 
býti účasten. Božího díla vé světě skrze: Kris~a' Božího. . ", 
. Ježíš nepůsobil ve světě kultickým řádem nebo jinou úřední 
činnostív rámci tehdejšího judaismu. Proto centrem Ježíšovy 
aktivity byl' vztah k lidské osobnosti '-;- přímý a' osobní, prová

,zenýživým účastenství~ .na konkretních potřebách:]idských. 
;. 'Kittelprávem připomíná, že osob!té přibliženíse' Ježíšek li~k 

ským duším patří k definitivním a nepochybným rysům histo-
rického Ježíše. . " ' " 
. .' Ježíšova. zvláštní int~ita:: a . bezprostřednost· poznání člově

ka, jeho nejvnitřnějších myšlenek:a:stavů lidské duše bylazalo-
· žena na dvou skutečnostech: vzal na . sebe lidské·utrpení a znal, 

pramen bídy . člověka - jeho hřích. Dovedl se' vžíti dá. potřeb 
a problémů lidských a odhaloval člověka v jeho duchovní nahotě .. 
Jeho ~alost lidské duše nebyla psychologisující, založená na po
zorování, a analyse duševních procesů a stavů,' ale znalost· ve .' . 

· '. světle víry, patřící na metafysické vztahy' člověka a na důsledky 
'z nich plynoucí. Hleděl na lidskou duši pod úhlem jejího, určenL . 

, v řádu království ,Božího. Proto jeho' zrak zasáhl vždy kořen 
, •. všéch lidských běd a nemocí: hřích. Jeho lékařská a .uzdravující 

· In0c spočívala na restauraci lidskéhq já ve. vztahu k Bohu .. Jeho 
. pomoc .a péče byla pomocí k nalezení pravé funkce lidské duše 
. ďpodleBoží vůle ve víře a oddání se Bohu. . . 

"'0 Methoda Ježíšova vztahu k člověku nebyla určenavyšlapa;" 
, .zlOU cestou zá:konické, praxe, ale působením .celé jeho osobnosti, 

v níž· zvěstování a skutky' stály. harmonicky ve. službě království, 
Božího. I ti, kteří se pokáním rozhodIL pro J éžíše a Boží královo'':' . 

· ství, byli neustále vedeni, strhováni jeho osobností k dokonalej
šímu a hlubšímu oddání se Bohu' a sobe navzájem ve společenství 
svazků ',duchovních, ,které byly Ježíšem v' učedlnickém kruhu 

• hodnoceny výše, než. svazky krve. '. . 
. Cílem Ježíšovy práce byla duše sjednocená s Bohem a tím 

připravená pro Boží kralování, které Bůh sám ve světě 'a v lid-
.. ské duši uskutečňuje. ,.. 

'-
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"Ježíš ~sániprohlašoval za úko,l svého ptlsobení, učinit lidI 
zpflsobilýmC pro království BoŽí; připravovat pro ně lidská srdce" vést! 
lidi slovem' a příkladem' do ; královstvi Božího av něm, jim kralóvati." 
(Dr.:Kovář, 'Idea, královstvi Božího v křesťan:'tví, str. 12.) ,~ 

" 

.,B. RÝ8ypr~okre8ian~ké péče o duši"člověka~' 

" ,'" !:lrVní ,církev, křesťanširá; jak o 'ní svědčí novozákonnípíséril;, 
, nictví, obsahuje již všechny prvky ápředpoklady duchovní péče 

o ,člověka v dnešním smyslu: Duchovní péči se dostává dnešní 
její základny::"" církve. Na půdě církevní se pastorační činnost 
diferencuje v obecrioupéči vzájem110u ,na podkla4ě vzájemné' 

, odpovědnosti a lásky k bližnímu podle ~zoruJežíšova, a v péči 
duchovenskou, jako, specifický výkon církevního, orgánu. Formy 
prvokřesťanskéduchovní péče o člověka.jsou různé, ale,všechriy 
vycházejí.z Ježíšova hodnocení lidské 'duše. Prvá, křesťanská 
církev je si vědoma odpovědnosti za záchranu Jidské 'duše před 
blížícím se soudem. Toto vědomí je vzpruhou horlivé činnosti mi

, sijnía současně bratrské péče o jednotlivou duši. 'Směrnicí a opo-
rou duchovní péče v prvé církvi je Ježíš Kristus sám, Božím: (Kri~ 'd 

'stovým) duchem, působící ve své:'cÍrkvi.Nejen jednotlivci,pra-
éující ve jménu JeŽÍše Krista, ale i obecenství křesťanů jako 
celek vykonává vliv na duše a vede je k Bohu. ' ' , 

Podstatu víry prvotní obce tvořila víra Ježíšova a víra vJe~ 
žíšeKrista. První křesťané žili:úzce přimknuti k ,Ježíši histori-· 
ckému, k jeho zbožnosti a' mravnosti. Osobnost Ježíše Krista 
působila stále na ty, kteří ho znali a svědectví o něm půsC)biló 
opět na ostatní svět. 'V hlásání Ježíše jako Krista, ve svědectví 
o jeho smrti, a 'vzkříšení a panování stále pronikal Ježíšův poměr" 
k Bohu a lidem. V osobní zkušenosti jeho učedlníků působil dále. 

, . jeho duch a'.,bu~il nové' náboženské zkušenosti v těch, ,'kt~ří stáli 
tváří v tvář Ježíšovým svědkům. , , ' 

"Prvokřesťanská duchovní 'péče ()duši ,vedla ,člověka k 'Bohu, 
skrze, Ježíše Kristaa, jeho ducha. On byl archégo8 kai 8ótér") , 
(Sk. 5;31); Úkolem prvokřesťanské duchovní péče bylo přivésti 
člóvěka k této' pravé . cestě k Bohu, a' jehóduchem obro
zovati lidskou duši. Ježíš Kristus byl skutečnou cestou k Bohu. 
Víra v něho ,dávala spásu ',- zachránění před 'soudem a věčn.y 
život. '.,' " ',\': ',J " 

, Celý'současný svět. byloyládán touhou pó individuálIÍí spáse.' 
"Pohanské soteriologické rity nabízely spásu na základě magicko';' 

sakramentálním, ,podepření 'panteisticko-gnostickou, filosofii, 
která.hláSala vysvobození přírodní, spasu z podmínek časoprosto- ' , 
rové existence duše z hmoty k uchopení podstaty božství a ~'ply-ď 

,nutím sním. -, , ,',. . . " 
, Křesťan,ství'neslo'světu ',opróti ,'magické formuli živý ,čin 
'a osobnost ,. Ježíše, jako, Krista, živého ,i po' srilrti, na kř~i, pra';' 
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vé céstyk žiVDtU. Ježíš Kristus Spasitel je soudcem živých 
j mrtvých (Sk. 10, 42). Křesťanská spása má základ etioký a ná
boženský. V ~J ežíši .Kristu 'člověk ~ reálně přichází ve styk se' svě-
tem Božím a na základě nábDžensko-mravních vztahů lidské duše 
k Bohu a ke'svět~'dosahuje spásy; Křesťanský theism.na rDzdíl 
odsoteriDIDgickéhó immanentismu pDdstaty,BDží zdůrazňDval 

. immanentism činnosti. a půsDbení BDŽíhD v lids:ké duši. ProtO' 
křesťanství žádalO' vždy. změnu živDta jakO' jednu z pDdmínek 
spásy. . ~ . .ď, '" , 

, Křesťanské evangelium spásy, žádalO' trnnání Ježíše Kri'sta za 
, Pána v celé~ rDzSahu a dDsahu Závaznosti evangelijní zbožnosti 
a mravnosti prO' život člDvěka. I prO' JežíšDvy učedlníky byla har
monie hlásání a skutků předpdkladem služby člověku v· mDci 
ducha Božího. . , " '. ,,' ',' "" ~ 
. Na těchtO' nábO'ženských základech spO'čívala prvO'křesťanská 

'péče o, duši člověka. Jejím 'vzorem. byl stále vztah mocné osob
nosti Ježíšovy k člověku a O'braz Ježíše jakO' lékaře duší. J ežíšovD ,~ 

• ' rozpoznání kořene všI lidské bídy - hříchu - dosud živě PŮSD
/ bilo na všechny, kteří pokračDvali v jehO' činnosti, stejně tak, 

jakO' jehO' osobní čistDta duše. ;,V tomtO' světě nářku, bídy a ne
<čistoty a zavržení, které člDvěka denně obklopuje, zůstáváDn 
· živý, čistý a vždy čiIiný." (A. Harnack, MissiDn und Ausbreitung ~ 

des Christentums, Leipzig,1924, I., str. 130.) Kruh Ježíšových 
učedlníků, na.plněných. Božím duchem, Ježíšem získaných a 
uzdravených, byl všem .důkazem skutečné mDci 'JežíŠDva ducha. 

Prvokřesťamská péče se obracela především k. záchraně duší 
před hříchem a ·Ddsouzením.Hřích jé příčinou smrti duše a ztrá
ty věčného života. Jen Spasitel může taktO' nemocnou duši za
chrániti (Tit. 3, 3-7). Záchrana sDuvisístále se základní změnDu' 
ve smýšlení a životě člověka - s pokáním. Ještě Cyprián (v De 
lapsis . .-,;, 15) praví, 'že pravým lékem nemoci je pokání (Harnack; 

, Mission, str. 137). '-. ' 
-Křesťanská duchovní péče v prvé době pO' Kristu si uchDvala 
Ježíšův postDj v pO'hledu na lidskDu duši a její potřeby. Zatím CD' 

mimDkřesťamská vyprávění O' zázračných. skutcích uzdravení se 
ď dDvDlávala magických formulí, křesťané u vědomí odkazu Ježí

šova byli přesvědčeni, že neuzdravuje sloVO' samo,ale duch, 
· v osobnosti uzdravovatelepo vzoru Ježíšově,'kterýve víře celou 
svou O'sobnO'stí půsO'bil na nemocnéhO', nebO' jiné pO'moci potřebu- ' 
jícíhO'. Křesťl:J.nsiká pomoc, stejně jakO' pDmoc JežíŠDva" postiho
vala nejprve celou bídu lidské duše, aby jl vrátila radost živO'ta 

,s BO'hem., ' 
Důležitým předpokladem prvO'křesfanské ducJwvní péče O' jed

nO'tlivce byly, duchovní síly křesťanského O'becenství,v~ církvi~ 
: . ekklesii --....: křesťanská koinónia. ' . . ~. ~ . . ~ . 

• Joelův ideál pneumatického národa byl, reálisován v prvotní 
· obci stoupenců JežíšDvých; BDŽí duch, který plnil 'Ježíše Krista, 
byl přítDmen mezi křesťany. y. jehO' síle . byla zalO'žena církev 
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a pronikala stále více, a ,více ,do 'daného světa. (Viz proLDr. F. 
K~vář, Ekklésia, v Novéni zákoně, Ročenka . Husovy, fakulty, 
Praha 1939.) . . .'.... . .. '..... . " " 

Křesťanská ,koinónia. znaméná' účastenství členů' ekklésie na 
. duchu Kristově a tím také účastenství údů církve jeden na .dru-:- . 
hém ,vobecenství s. Bohém a v obeceriství celé' obce . ,mesiášovy. 
Tím pojmem není myšlena křesťanská obec jako kultický a práv
ní célek, jakým konečně prvotní obec ještě nebyla; I ale duchovní 
vztahy k objektu víry - Ježíši Kristu a Skrze něho k Bohu, ,jakož 
i, duchovní vztahy mezi ,členy, církve, .obecenství tO'.lidí,· 'samým 
Bohem vyvolané skrze Ježíše Krista; ď ; , _ 

• j , Ve Sk. 2; 42 neznamenápakkoinónia kónkretně, ;,obec", ~po-
:lečenství'křesťanů,neboťta se ještě právně a !kulticky neoddělila 
od obce židovské, ale. přece již představovala určitý kruh spéci- . 
fického životního obecenství~, těžko výraz znamená . "společen-

, stVí majetkové", . ale spíše více abstraktně a duchovně chápáno: 
obecenství 'bratrské soudržnosti, jež se v životě obc~osvědčuje 
a. provádL" (Gerhard Kittel,Theologisches Worterbuch zum 
Neuen Testament, TIr.; str. 810, Hauckkoinon.) '. '\ ':, .. 

Podle citovaného Hauckova rozboru, obsahuje novozákonní 
výraz koinon, nejprve označení podilnictví něčeho,' jež jes ně':': 
kým navzájem sdíleno (mit jemand Anteil' habenaI1 etwas).> 
Tento pojmový obsah je doložen u Luk. 5, 10, kde budoucí apošto..:. 
lové jsou označeni jako společní druhové v práci'. ,(Arbeits
genosse) a snad i podílníci v obchodu po stránce právní. Jejich 

',.společenství je' určeno vzájemným vztahem !k jejich práci (Genos-
senschaft amWerk). . ,.' ." .. , 

, . Vysloveně nábožensiký. obsah má výraz koinán a' od něho od
,vozenésubstantivum koinóhia u apoštola Pavla. Pavel jím ozna- . 
čuje"die religiOse Gemeinschaft des GUiubigenan Christus"*) .. 
a užívá ho ;,fiir' die Gemeinschaft d.er GUiubigenuntereinan':. 
·der".~*)f. (Hauck-Kittel,. str. 804-:-TII.)· Je. to tedy.·'duchovní, 
účastenství na Kri-stu 'a křesťanských hodnotách a současně 
účastenství údů .mezi sebou. navzáje,m. Společným' činitelem.toto , 

, účastenství působícím a umožňujícím je duch Kristův, jenž ucho
pený věrouje přítomen v jednotlivcích av církvi a..zvláštěpak 
v obecenství při společném lámání chleba. / '.' .... ,;, . ' ' 

, 'Ježíš Kristus, jeho duch~ tákézprostředkuje účastenství sHo-
, hem, Ve Starém zákoně je.tooltář(koinónia theé -:- I. Kor; 10, 
16-21) .' Podle povahy ekklésie,' jako společnosti samým Bohem -

. vyvolané, není schopnost míti .účastenství na Kristu pouze' v ru-
koulidských. Bůh sám člověka k němu volá a uschopňuje ,(I. Kor. 

,1, 9). .' . . \ ,'. '.' .' /,' -. . ~ .... . ..' "" ,', 
" ' .Pavel chápe ovšem způsob realisace obecenství s Kristem my
sticky (Řím. 6, 8, TI; Kor .. 7, 3, Gal: 2,'19,,-Kol. 2, 12), 31epřece 
pojem koinóniazůstává'vN; Z.specifickým,výrazem pro ozna-

. *) náboženské obecenstvivěticich s Kristem . 
. , **) 'obcenství věřícich mezi sebou. 

I 
" 
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I č~í náboženských vztahů 'a svazků, které pojí křesťany. riavzá
.. jem a určují poměr' křesťana. k Bohu. Jde zde o určení kvalita
tivní aniterné povahy, aby pojmem obecenstvíbyly.v křesťan:' 
skécírkvi odli~ny vztahy' náJbožimslkého'charakteru od vztahů ..... . 
společenských, světských. Podstáta křesťansiké církve není určena .\ 
,vnějšími společenskými řády, . ale duchovní skutečností, vztahem 

',k duchovním" realitám á hodnotám, křesťanství, ať už·.v jejich 
absolutnÍ' podobě ,ztělesněným vtranscendeiltním duchu Božím, 
jako obsahu Božího života, nebo nedokonale a částečně v duéhu 

. ~lidském; Ikterýje věrou uchopil a ves-iré owbnosti'je uskutečňuje. 
Církev,'ekklésia, žije těmito vztahy. Jejím členem sen~tává. 

člověk na záklapě vnějších skutečností rasoVých, nebo právních, 
• ale vírou, jež je odpovědí na Boží povolání, '~terým Bůhshro
mažďuje svůj :lid. Účastenství s .Kristem .vevíře· podmiňuje 000-
cenství lidí jako bratří mezi sebou' (Dr. Kovář, Ekklésia, Ročenka 
str: 60). Bůh své povolává a ~hromažďuje: Uskutečnění duchov
ního obecenství s ním a se stejně věřícími bratřími a sestrami 

, 'závisí od toho, zda '8, jak se.Udé nechají shromážditi (Mat: )8, 
,20,Kittel, nI. K. L. Schmidt, ekklésia). . ," ď ,'., •. ' 

. Tyto duchovní principyměly:rozhodující vliv na Církevní ži
vot, na vzájemnýv~tah křesťanů,na jejich' vzájemnou péči. Tvo
~řily . základnu církevní 'činnosti, uplatňovaly se v' poskytování 
duchovní' pomoci a' péče' člověku. Lidé hledali uspokojení potřeb 
Své duše v církvi a ta jim mohla na:bídnouti .regenerační síly du-

: chovní, .jež nepůsobily psychologickým dojmem, ale silou reál-
", néhodbecenstvís Bohem. Mysticky jsou, .vyjádřeny Janovým 

. evangeliem v pojmuznovuzrozéní; Ze obrození bylo tBJté dílem 
, obecenství křesťanů, ukazuje dvojí jeho pramen, Janem uvedený: 
z vody (křest) a ducha. " " " 

. Ale i beze vztahu kektiltiékým prvkům (křest,Večeře Páně) 
, duchovní' o~cenství křesťanské bylo podmínkou blahodárných 

..• účinků ev!IDgelia' a udržení 'křesťanské svobody na základě víry . 
. ' Zdůraznění vnějších okolností (obřízky) znamená vypadnutí 

, ' z milosti (Gal. 5,:4). ",,' , 
-:; Úkolemprvokřesťanské duchovní péče bylo' spolupůsobiti 
s, Bohem, aby se člověk stal účasten duchovních sil' křesťanství 
v duchu Ježíše Krista a v !křesťanské církvi a aby úd křesťan:' 

, ského obecenství byl, v křesťanské osobnosti se projevujícím du
chem Ježíše Krista, veden k neustálému sjednocování se sBohem. 

,: . KřeSť.ariská duchovní péče měla ve svých počátcích ráz obec
né vzájemné povinnosti; Před vznikem pevnějšího církevního zří
zení 'neexistoval' úřad, který', by .. byl' pověřen zvláštním úkolem 

" duchovní péče o jednotlivce. K tomu přispívalo zajisté vědomí, 
že:každý· nese odpovědnost za' vlastní duši. Nikdó .nemůže vzíti 

,na' sebe za , křesťana rozhodování pro Boha, nebo: proti němu 
, ,,' '. (:Řím:, 14~ 12): a žádné síry- 'mimo jeho vlastní nitro nemohou 

'způsobiti účast na spáse (Rím. 8, 38, 39). ' , " ; .. '. 
Na: druhé straně však žili křesťané v přeSvědčeníj'že'je nutno, 

, I,. ' 

" • " - I 
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"'Ýynaložitfvšechnysíly osobnostiióbecenství křesťanského k to
mu, aby spolupůsobili s duchem Božím, jehož moev sobě zakou-, 
šeli, ke spáse člověka. Proto osobně pečovali o 'duchovní život. 
bliŽÍlÍch av obci'brali na'sebe odpovědnost za kázeň a mravní 

,život 'bližních. Jednotlivci i obecénství mohou však pouze' při-. 
< pravitipodmínky pro vlastní roZhodování 'člověka; bez omezó- • 

yání jeho svobódné vůle. Odpovědnost za bližní je vzájemná, ale, 
neznamená vnucování vlaStní vůle druhému, jako spíše působení 
na jeho duši vlastním oddáním ,se Pánu (Gal. 6, 1-5, Řím. 12,4 ; 
'a dal., I. Kor.12, 12, - 12, 25, Efes. 4,.11~15, Kol. 3,16, Zid. 
10, 24 a daL). " , (Pokračování.) 

.. ',<-c, . > 

" • , '_. r • ~", 

Upadek. kqnsistořépodobojí.*)' 
'." j ,- "-

Dr.Viktor; ginták. 

, Z~pas mezi českými stavy.á ~rálem, svedenÝ v let~ch 1583 
až 1584 okonsistoř dolejší, nezůstal bez vlIvu na vývoj poměrů 
v konsistořidolejší.Tyto události především nijak konsistoři 
neprospěly. Konsistoř podobojí byla sice zachráněna před novo':' 
utrakvisty, jichž se také nejvíce obávala, ale situace, jak se v zá,;. 
pětí po tomto sporu pro ni vytvořila, nebyla v žádném případě 
situací vítěze. .", . 

Avšak tuto situaci, v níž Se kOnSistoř podobojíocitla, nezhor
šily jeD. tyto události, nýbrž už v letech předchozíc;h byla její si- , 

, tuace velmi zlá. Vážné změny, které za poslední leta prodělalá, , 
.' rozhodly i o jejím pozdějším postavení Tf církevním životě Ces-

,kého královstVí.30 ) .,'" . ' 

, ' Zmínili jsme se již v předchozí kapitole" jak rostoucízávislbst 
konsistoře dolejší na katolické církvi odcizila ji stranějwdobojí, 
která ve své většině tíhla stále více k evange~ictví. Při.tomkon
sistoř byla bezmocná proti těID" kteří ji opouštěli. Tuto nemO
houcnost zvyšoval' ještě ub~hý stavkonsistoře, která za admini- , 
strátora Jindřicha Dvorského, z Helferiburka byla povětšině ne
dostatečně obsazena, čímž trpěl řádný chod církevní adniinistra-:
tivy.Dovoláhí:nebylo,·císa,ř.se neměl k tomuí aby'.konsistoř no
vými členy obnovil a získal tak nápravu.31)' 

Teprve po nastolení nového pražského arcibiskupa Medka ... .,' .', 

*) POkráčovánľ článku ,,,Zápas o' konsistoř podobojí na poč. vlády 
. cisaře Rudolfa II." ' ' 

, 30) . Pramenem ,k této ,kapitole jsou' nám v prvé řadě, podobně jako 
tomu, bylo v kapitole předchozí, zápisy t. zv. Archivu Herrnhutského, 
který je z větší části přístupný v opisu, chovaném v knihovně Národniho 
Musea v Praze, jakožto "Jednání Jednoty Bratrské" .. 

" Správa jmenované knihovny níi ochotně umožnila studium v tomto 
, rukopise za podmínek, pro' venkovského pracovníka zvlášť výhOdných, za 
což jsem povinnen upřímným díkem p. řediteli Dr. Dolenskému. 

31) O konsístoři V dóbě Dvorského· viz Krofta, Sněmy XI. str. 56 a . 
dalšíjtéž Hrejsa, Čes. konfesse str. '416. Něco najdeme té~ a Z; Wintra, 
2ivot církevní.' " . 
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došlo y prosinci r. 1581. k obnovení konsistofe podobojí. Stalo se. ' 
tak po desíti letech,když počet konsistoiiánůďklesl toliko již na 
pět přísedících, starých to už lidí. Císař RudoLD se odhodlal k tO-

, ,muto.opatření"kterébylo za jeho panování prvním jmenováním 
v konsistoři dolejší, před svýin odjezdem z 'Prahy do Rakous' 
a. Uher. Tak byly vyřízeny od let se opakující žádosti dolejší 
konsistoře, které nerozhodný panovník stále odkládal. Snad chtěl 
míti před svýmodchódem z ČechvěcL církevri.i konečně urov-

. nány.32). '",', . , 
, Novým administrátorem na místo Dvorského císař ustavil .' 

, Václava Benešovského, faráře na Prosíku, a Dvorský pak zůstal 
',v konsistoři jen jako přísedící. Celkem, byl v konsistoři dolejší 
.obnoven obvyklý počet dvanácti . členů mimo administrátora. 
Avšak ani tato obnova nepřinesla konsistoři ,dolejší žádoúcího 
ozdravění. ,I,: " " ,', 

Spatriým znamením pro ni bylo, že po svém jmenování mu-
sili všichni konsistoriáni ihned" v císařově pokoji. složiti. přísahu 
přítomnému' pražskému arcibiskupu Medkovi. Tato., událost ne
,ušla pozornosti' přítomným' dvořanům, • shromážděným , v císař
ských síních, mezi riimiž bylo mnoho příslušníků se strany pod
obojí; Příchod arcibiskupův'8, jeho' průvodu'upoutal pozornost 

',mezi přítomnou šlechtou a: jednání,kťeré se p'otom vedlo při Za
vřených dveřích v císařském.pokoji, vněmž meškali členové kon;. 
sistoře a k němuž' ještě byli povoláni někteří z katolických pá-
,nů, bylo předmětemv,zrušených debat, zejména mezi evangelíky. , 
Svému, podezřerií dávali 'průchod -slovy, že konsistoŤ "není po-
řádná" a že jí nebudou poslušní.33)' . 

. Je možné,' že si strana' riovóutrakvistická slibovala 'více od 
této obnovy konsistoře dolejší. Císař však, aby takovým nadějím ' 
předešel, ,zavázal hned novou konsistoř poslušností arcibiskupa-

- vi. Evangelíci ve straně podobojí nemohli přijmouti vlídně -toto 
• rozhodnutí císařské. Jestliže snad čekali, že císař použije příle-' 
žitosti obnovy konsistoře 'k tomu,' aby projevil porozumění pro 
,organisační potřebu církevní ve straně novoutrakvistické, museli ' 
býti nyní nejen zklamáni,' ale i pobouřeni nad' tím,že konsistoři' 
bylo přikázáno přísahati představiteli katolické církve v zemi. 

l Právem'potom se mohly vyskytnouti hlasy, že je to proti zem-
, ,skému Zi-ízení.34

) Vůči stavům podobojí nebyl to postup šetrný 

32) 'Archiv' Herrnhutský XIII. f01.114, srov. též Sněmy,V. ~tr. 300 a 
'další, Krofta, Sněmy XI. str. 57. . , 
" 33) 0" tom nás spravuje bratrský' kronikář, jehož zpráva je zazna- ' 
menána v XIII. sv. Herrnhutském fol. 114. Zdá se, že zpravodaj o této

,události, nebyl_li sám dvořanem" tedy měl přimé zprávy od císařského 
~dvora pražského. V jeho záznamu čteme: "Hned o to mezi sebou mluvili" 
'že, ta konsistoř není pořádná, poddáni jiné budou, co se tu stalo: ŽEl jest' 

. proti zřizení etc., item že to v přezlý čas cisař udělal, na sněmě že V nic 
'stavové nepOjdou, i říše tím že uražena bude, a tak že vše všudy, coby, . 
. ~ s~ jednati~mělo, že vězeti bude."). " , " 

, ;34) ,Archiv Herrnhutský XIII. fol. 114.' ,. 
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a musel tím spíše vzbuditi obavy o osuď Ceské ~onfese. A tak '.,' ť'l 
se stalo; že otázkakorisistoř~ podobojí byla najednouznovuroz-:- ' ! 
vířena~; ,,'.' .',', ' , " " 1 

, Není divu, jéstliŽe. stavové 'podobojí, ztrativše důvěru, nově.' "'1 
op,sazené' konsistoře nedbali. ,Tato "náprava",pz:ovedená .císa-:- 'I 
,řem, rieby'la nakónEic stejně nic platná, neboť do konsistoře d~ 1 

sadil císař osoby už staré a\takéi neduživé.Záhy jedenpodru:-
hém z.' konsistoře odcházel, .,takže. za 'rok' se konsistoř' Octla tam; . 
kde: byla' před tím. V r6ce1583' zůSt81o, opět, v, konsistoři jenom 

, pět členů, starých to 'kněží, jimž k vážné a těžké práci, kterou 
jim jejich úřad ukládal, nestačily síly. A těchto pět starců,stále 

, churavějících, mělo'v.této rozhodné chvíli ,hájiti kémsistoř, aniž, 
se v tOmto čase'na zemském sněmu bojovalo.35 ) .. i'" ".,' . 

~ .' '. Situáce. konsistoře 'byla· ".' opravdu žaloStná." Kněžstvo' až" na 
'malé .výjimkydáÝnouž nebylo poslušno konsistoře,jejích řádů' 
,nedbalo~ do kostelů zavádělo 'obřad evangelický.'Konsistoř 'byla 
proti nim bezmocná, .neboť 'chtěla~li proti neposlušnému faráři 

; zakročiti,' zastal, se ho. kolátor a konsistoř/ musehi 'od, dalšího 
:upustiti. Administrátor i konsistoriáÍů poznávali; že .každé jejich 
počínání je zbytečné a každé úsilí marné: Neboť šlechtičtíkolá-

".' tóři; právě tak i městské rady, povolávali si k svýnÍ' kostelům 
kněze podle vlastního,Výběru a bez vědomí konsistoře.36 ) . 

Nejvíce však konsistoř, podobojí v jejích církevních staro-, 
stech tížila bezmocnost V otázce svěcení khěžstva. Byl to starý 
hřích; který zdědila konsistoř Benešovského po svých předchůd.:. 

'cích. V této věci byl kořen všeho zla,neboť každá ,opravdová 
snaha'o nápravU rozbíjela se 'o nedostatek 'kIlěží.' , ' 

'. , Konsistoř' podobojí spoléhala na ,to, ' že'pražský . arcibiskup .• 
· bude.světiti její kněze"Od počátku měli v dolejší konsistoři za , 
to,' že po .opětném zřízení" pražského,.·arcibiskupství.bude .arci-,:' ••• · 

· biskup státi nad obojím kněžStvem, a to jak. strany' pod jednou. 
takstrany podobojí. A bylo považováno za. samoZřejmé, že do

" lejší:konsistoř při tómi,nadále povede správu.všehoutz:akvisti:' 
. ckéhokněžstva;' ,.'" ....", " ' . ,. . . 

, V konsistoři .věděli, Že to 'byla pÍlvOdní myšleÍlka krále Férdi~: 
',nandaI., která Lna zemských' sněmech, zejménar. 1549"byla, 
'přijata, aby v Ceeháclr.byl nastolen arcibiskup pro obě strany. 
Místo toho však r. 1561bylnový arcibiskup vyhlášen toliko pro 
,stranu pod jednou proti, všemu usnesení sněmovnímu, což později 
.bylo pociťovánojak6,váŽllá 'chyba,kťerápřekážela každému 
'úsilí ti záchranu staré víry' podobojí.,Abytehda král Ferdinand, 

uklidnil staVy' podobojí,prohlásil, ,že požádá papeže, aby, dal 
" '. .<,".",_." .• :""",', f __ ." , -. ,'"' . 

. 35).TamtéŽ fol.. 265, srov. též Krofta,Sněmy XI.' str: '58., Clený kon.. 
'~siStořevté doběbylftito pr8.žšti faráři: Jan Jitčinský, farář u sv.·Kli-
.. menta na Novém, městě, Jindřich Benešovský; farář U sv. MichlŮa na 

· S.tarém městě,' Kněz' J án, farář. u sv" Stěpána . na N;' ni., kněz Jiřík, '. farář 
,u sV. VáClava na: Zderaze v N:m. ' ,',.' .. , ,'. ,', .. ' '. 
, 36) Tamtéž. :" 
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pražskému . arcibiskupu svolení světiti kněze z·' kOIÍsistóře 
. dólejší.37

) ,. " . 

", Po nějaký čas pTvý arcibiskup světil' 'kněze utrakvistické, ale 
po roce 1567 další svěcení odmítal. Přesto· konsistoř' podobojí' se ' 
nepřestávala' považovati za součástprBblkého arcibiskupství, 

, dokonce její členové se snažili, ve všem ,pražskému arcibiskupu" 
. zachovati a katolické církvi nadbíhali, a:by si přízeň arcibiSku-

.' pOVll' udrželi. "Předchozí administrátor Jindřich Dvorský," jak u~ 
je nám,mámo, šel tak. daleko, že neváhal přestoupiti ke kato- , . 
lictvLa v této víře setrval až do své smrti. 38) . , ' 

Nicméně', se už dolejší konsistoři nepodařilo přimětiarci-
; biskupak. tomu; aby" pokračoval ve svěcení jejich kněží. Arci-, 

biskup Prus z Mohelnice žádal pozdějiodka:ndidátů svěcení vy
mání víry podle koncilu Tridentského, čímž prakticky svěcení' 
utrakvistů zaStavil. Jeho.násťupceMartin Medek, šelv této věcI 
věrně, ve šlépějích svého 'předchůdce. Marně se .konsistoř proti 
tomu ohrazovala, stížnosti, předkládané konsistoří' dolejší ,císaři, 

,', Zůstávaly ležeti nevyřízené v císařské ka:nceláři.3D ) .' 

,Nový arcibiskůp, uvedený ve svůj úřad o málo dříve než ve-, 
šla v život nově obnovená konsisťořpod administrátorem Václa
vem Benéšovským, nemínil nijak vycházeti vstříc .palčivým po:" 

"tížím, "kacířské" konsistoře; Nebylo jeho úniyslem, poskytovati 
,;,pqdporu.úřadu, na nějž sisáin čiÍliI nárok: Nebylo mupotřebí 

" .... bráti ohled na konsistoř dolejší, zej:r:nénakdyžsi 'byl jistp~ízní 

. '37} Borový: AkÚk~nsistořekatolické 'str. 322 a 323; V oznámJenf, 
které učinil císař Ferdinad I. českým stavfim o obsazeni arcibiskupského 
stolce se praví:"A k tomu také, aby v království našem, Českém oboje' 

,,\ strany. pod jednou i pod obojí zptJsobou tím dostatečněji podlé kompaktát-O 
se snášeti, v jednotě. a svornosti trvati mohli, ráčínÍe při' papeži J. Sva
tosti ~ .. usilov'ati, .. , aby skrz dispensací apoštolskou arcibiskup a po- . 
tomci jeho' kněžstv6 pod obojí· tolikéž ordinovati. a. světiti mohL" Podobně' 
čteme v Archivu Herrnh. XIII. fol. 266. "Strany pana 'arcibiskupa, za 
toho jsou všichni . stavové na obecních ' sněmích Jeho. Mti krále .' Fer~ 
dinanda nejednou, zvláště léta 1545 a 1549 žádali" aby nařízen byl a kněl_ 

. 'stvo podjednou i podobojí světil a, řidil i také vinné 8 uvážením kons18-
toře trestal. A na tó Jest dobré ,pamět předešlý pan arcibiskup. zjednán." . 
V těchto místech se dále' dovídáme, jak byla' později' mezi nejvyěšimi 

'{ úředníky zemskými tato' věc posuzována: "Ale jest s podivením;. le, 
, 'o • v : mandátu královském neb císařském, kterÝm· pan . arcibiskup vyhláěen 

byl léta /1561, to sněmovní nařízeni jest změněno, tak že samému kněž_. 
stvu podjednou jest vyhlášen." Srov: též Archiv. Herrnhutský XIII. fol; 

,'269: J,,'" podle artikulfi léta 1549 od králé 'JelÍo Milosti/předlolených. 
" . (na sněmu), na. kterých se byla konsistoř· s kněžstvem. s větší strany 

'snesla, aby. pan arcibiskup jedno i' druhé, .. kněžstvo světil a, konsistof 

/, . 

spravovaL". "..d . _' .. ,r. ' '. 

, 38) Konsistoř po smrti Dvorského píše o něm.arcibiskupu, le by!} 
,;stai'eček v pravé, víře katolické a. v livotěpobolném do skončení zftstá_ 
vající." (Borový, Martin Medek str. 199.} •. -:- Úřední listinyvycházejíci 
z: konsistoře mívaly vždy. podpis:. "Administrátor li. 'farářové arcibiskup~. 
8tví Pražského pod obojí pi'ijímajících." ,', ,.. ' . ';, 
. U) . O těchto poměrech poučuje Borový,Antonin Brus' z Mohelnice,.. 
str. 180 a další. 'Vývoj události přehledně 'najdeme ve Sněmech XI: od 
str. 56 . vezprac~váni' Kroftově. . 
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,cís~řovoii Illed na počátku mu projevenou tím, že ~~ císaf svě
řil veškerou ,správu a dozor nade všemi farami na jeho pan-

-' stvích, a to především i nad farami. utrakvistickými. ' . 
. Nový 'adlninistÍ'átor, jehož pravomoc byla už předem takto 
ómezena,'vstůpoval do staroslavné husitskékonsistoře jistě s rie- -

, malými starostmi, z nichž stále nejvě,tší byla starost tl svěcení 
kněžs~va. Stanovisko arcibiskupovo bylo od počátku neústupné. 
'Zádosti konsistořeodmítal odvoláváním se na papeže, a 'aby se 
. vyhnul; dalším žádostem, odkázal je na papežského nuncia. 

V tétó- době nebylo sídlo riúnciaturY' ještě v Pra~e a konsistoř: 
by se musela obrátiti k němu do Vídně, avša:k naskytla sene-·. 
čekaně -konsistoři přece příležitost, jednati. s nunciem osobně •. 
V roce, .1582 projížděl' papežský - nuncius Bonhomini .. ' Prahou: 

. Krátkého jeho pobytu využil administrátor Benešovský a na". 
,vštívil hose,dvěiná ještě zástupci konsistoře'v paJáci arcibisku-, 
pově. Přednesli mu svoji' stížriost" a předložili mu\ prosebný'list ' . 
celé konsistoře, stěžujíce si, že jim arcibiSKUp odmítá' světiti 

, kněze. Slibovali při tom, že chtějí -zachóvávati staré řády a věřící 
vésti" k náboženství katolickému.- ", - .' ,.,'. '. ' . 

Nmic'ius však t~ké neměl pochopeni pro 'potřeby husitské, ,e 

konsistoře: Pro něho; jako pro arcibiskupa,' byla kacířským zří
zením, připomínajícím jméno Jana Husa, církví zavrženého do 
věčného ohně; Ač prý jej zástupci .konsistoře se slzami 'v očích' 
prosili, nesvomnuncius k tomu, ruby arcibiskup světil husitské 
kněze. Pouhý sltb konsistoře o pravověrnosti nunciovi neposta
čoval, žádal naprostou poslušn~st papeže a srovnání se s, církví 
katolickou: 40) . _ 
, ' ' . PrVní' rok, nově obnovené' konsistoře ,nezačírial 'tedy . šťastně.- , 
Ke všem; dosavadním starostem dolehla na konsistoř v tomto 
roce nová' tíha utrpení. Někdy v polovině roku 1582 zachvátil 
Prahu zhoubný mor,.' který se později' šířil někde i' po českém 
venk~vě:, ~do mohl, hle~ěl" opustiti nebezpečné město, v němž 
řádila:smrt.Odstěhovaly se nakvap císařské úřady.na'-venkov 
do bezpečí, také arcibiskup zvoUI'si Cheb za místo svého pobytu .. 
Konsistoř,podobojí však setrvala na svém místě v těchto. bě
dá(!hí chtějíc býtLoporousvému kněžstvu, v jehož řadách zko
sila hrozná epidemie také mnoho obětí. Nevíme, jak, se dotkla , 
morová rána počtu členů konsistoře, ale jistě že i těch neušetřila, " 
nebóť konsistořv krátké době ztratila osm svých členu. V těch- -
to zlých dobách zemřel i stařičký dlouholetý člen a dřívějšíadmi
nistrátor, Jindřich Dvorský z Helfenburka.41 ) . 

• • > I' ' 

. -·-.-·· .• -O}-·-o...;tom vi~e 'v CCH. XXxvII. str. 22 a:dalši;:'J:Matoušek, Kuria 
a boj o kOnBistot podoboji zaadm. Rezka., . . . ,ď; . 
" ll} Ve svém pozdějším podáni cisati píše konsistot: "Ale v tuto ránu 

boži morovou, když žádné vrchnosti vyšší přítomné nebylo, v mnohých 
těžkostech. a ;nebezpečenstvich, životfi,n'ašiéh jsme byli. .. " (Archiv . 

. Herrnhut; XIII.fol. 265.) Srov. též Borový, M. Medek str. 4 a dalši, též 
viz na str. 99. . 
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,Kónsistoř podobojí, jsouc opuštěna a ponechána sama sObě" 
stála)ujakoostrov v bouři,nevědouc, kam by se měla obrátitt 
Proto, když bylo rozhodnuto, že v r .1583' se na trvalo přes tě':' 
huje, císař z Vídně 'do Prahy, uvítali toto rozhodnutí nejvíce 
v konsistoři dolejší. 'V této chvíli byl stav konsistořevskutku' 

. ubohý, neboť v ní zůstalo toliko pět členů. Byli to zbylí troseč~ 
níci, kteří si museli připadati zbytečnými ve svém úřadu a proto' 
není divu, že se rozhodli nabídnouti císaři svoji resignaci a po-,' , 
žádati ho, aby obsadil úřad, konsistořský "osdbanii 'dostatečněj-

'šími".42) , '" ," 

, V říjnu r. 1583 pod31 administrátor' a, konsistoriáni císaři' 
žádost, v níž vylíčili svoji žalostnou situaci: s otevřenou upřím
ností. Upozornili císaře na ubohý osobní stav kOlisistoře, která 

, pro tak malý počet není schopna vážné práce, zejména je-li zdra
votní stav zbývajících členů ještě k tomu nevalný. Hlavní důvod 
jejich resignace, i když v tomto poaántbyluveden až ke konci, 
byl však v tom, že konsistoř trpí-velikým nedostatkem pořádné-, 
ho kněžstva. "Neb víc neždvanáctelet/', žaluje konsistoř, "žád
nýnám žák na úřad kněžstVÍ svatého svěcen není". V závěru pro 

'Boha prosili, císaře, aby jejich žádost, neodkládal,: neboť nejsou 
s ,to konsistoř déleřídi~i.43), 

, V císařské kanceláři si byli vědomi, že se už 'tato věc nedá 
odkládati tak, jako tomu bývalo dříve. Zejména 'když stavové 

. podobojí vystoupili s požadavkem, aby konsistořpodobojí byla 
vrácena v jejich moc. Toho roku se stavové už třikráte na sněmu 
,dovolávali nároku na konsistoř, který považovali za své právo. 
Rádcové císařovi, byli pro to, aby se žádost konsistoře neodklá-, 

, dala, jak vysvítá z jejich dobrého zdání, které připojilLk podání 
konsistornímu, jež mělo býti předloženo císaři.H); 

, Z návrhu nejvyšších úředníků zemských, Vysvítá, ,že okolí 
císařovo vždy mělo na tómzájem, aby konsistoř byla zachová-:
na, poněvadž - jak se p~avi na začátku~ staro?ylé náboženství 

,12) V suplikaci, kterou administnUor '8 konsistóriány _ pOdal 21. X. 
,1583 císaři, obráží se žalostnásituacekonsistoře v těchto slovech: ;,A 
kněžstvo v řádu a v poslušenství státi nechce,' a větší, díl se jich zženilo 

, a, jini elevaci a řády církevní složm a' do kostelf1,luteriánský a pikhartský 
řád a, zpf1sob uvedli, a jsa od nás proto obesláni, ,kollátorové jich i města.· 

, proti nám zastávaji a fedrují' a bez vOle a vědomí konsistoře naAí je pn. 
jímají a jiných ód .úřadu,našE1ho jim pOdávaných nijakž přijíti nechtějí:. 

" Pro: kteréžto; i jiné mnohé odpory, a :" protivenství té, práce a, povolání od 
V;C.:M. na nás vložerié,. nijakž;4éle,n~ria sobě zdržovati možné,není.u 

(Arcldv Herrnhutský XIII. fOI~26It);;, ,", , ." " 

,; :: 43) Tamtéž. " 

" 44) Tento návrh je zachován v 'archivu Herrnhutské~ XIII. fol. 266 
"Rž,' 269, jest , nadepsán:' "Partik~ulářneb instrukcí k též suplikaci (kori:
flistoře) riáldejíci ,Jeho Milosti císařské předložiti." Hrejsa prokázal, 'že 
tento partikulář je návrhem riejvyš. uřednikf1 zemských, 'viz ,0 tom v Čes, 
,konfessi str. 416 poz. 6. ' ,. I 

\ ' 

. ' 

'.j 



\ 

; • ' .. p'Ddob~jí není katolickému odpDrné, až na některé menšíDd-
· chylky. Návrh hned s počátku se zabývá otázkDU svěceníkÍlěž- . 
stva,.utrakvistického a nejenom že se staví za'tentDpožadavek " 
konsištDře, ale přímo vytýká,proč nebylydosudomámeny;dů~ . 
vDdy; prDčsetak neděje, neboť V této. věci shledává dobré'zdání 
kDten ,-všeho zla· v· církvi, ač, původně. bylo. "na -sněmech . českých 
přijato., aby,. pražský' arcibiskup' měl tuto. pDvinnDstvůči kDnsi-' 

, : . ,stoN dblejší.4~) ,': " .. ď .... . ':. ',; . .... ....: ď .. ' .'. :: 1 

". C~~a. ~š.tí rád?DV~ tu v ~.v~átkém hist~-ric~ém pře!tled. u dá~e.·d?- . "1 
kazuJl, ze k'OnslstDr doleJliIl byla Dd davnych casuv mDclkra- . 
lovské, nebDť.už král Zikmund, V ioce 1437 jejího. ~dministrá
tDrajrneriDval, CDŽ podobně učinil i král· Vladislav v rDce 1497 

· aprotO'žOd r. 1567, kdy stavové nemDhU'prokázat své právo. , 
ná kóIisistDř, obsazují ji právern češtíkrálovéj. cDžse. StalD .. 
ir.1581. Zajímavé však je, že se v návrhu uznává,.že od té chvíle; . 

· . kdy· konsistbř . byla vzata v rnoé' královskDu; začal' její '. úpadek . 
I ajejívá7.ÍlDstvzemi poklesla. Od tédDby takézačly áenejen .' 

sekty mnLŽiti,"ale byl tu položeni počátek toho, CD se:v ďr.1575, 
Zrodilo. ve fDrměďCeské konfese.46). ....... .......• .. " • 

·v tomto. přehledU dDspívají autoři dob~ého zdání až k vydání 
" posledních císařských mandátů proti Pikhartům a zjišují, že 
. tyto mandáty. nejsou dodržovány proto., 1. že není dostatek řád
néhO' kněžstva; "2 .. že pikharté sťále své. náboženství ·provozují; 

. 3.žé města se vzdalují konsistoře a povolávájí sdbě 'kněze ne
řádné a: 4. že" podobně počínají si kolátorové na syých panstvích, 
čímž podporují "náboženství'hostinské" (t. j. cizí) a kDnečně 
5. že mnozí zasahují do. jurisdikce kDnsistoře a duchovního pTáva. 

~DDbré zdání královskéradyzmiňuje sea t~"zv. interim"pro- : 
zatímní to dohodě mezi stavy pOdDbojí a císařem, učiněným ještě; 
za Maxmiliána, aby do.návratu·císařova "nic nového. aprvene:
bývalého.v náboženství Uvozováno nebylo". Poněvadž tato. do
hoda byla od mnohých pDrušována (rDzumí se jimi novDutrakvi~ 
sté a.Bra;tří).·muselD.dojíti k vydání známých mandátů ještě' za 
císaře' MaxmiliáIta, které vzbudily veliký nepolkoj . mezi. stoupenci • 
Ceskékonfese .. Na jejich stímost bylo. však Dznárrieno, že se tyto 

, \ . , " .' , <' . • <~, . • " , " " - ~. 

· '.45).v.partik~iákv bodu.II.~eo ~mpravi:",Kudy jest paktóm'U in·' 
terdictú, ktérý'sepan arcibiskUp předešlÝ i nyIiějšíod SvatostipapeŽSkl 

'. jmiti. pravi, přišlo a proč kněžstvo pod oboji' se 'nesvětí,' toho jsóu příčiny . 
· patrJ?Y, nikdy oznámeny nebyly, než to zťJ.stává až.posavad bez napraveni 

a to .s velkým zlým církve boži. Což jest od . konsistoře předešlým Jich 
Milostem,. cisařťJ.m skrze supplikaci obšírně předestěno," na čež. do' této. 
chvíle odpověď dána není. (fol .. 266.) \ " 

\ 

. 46) partikulář bod III. fol. 267: "I hned od toho Č8BU, jakž konsistot 
oznámeným 'zpflsobem V cisařskou zvláštní moc vzata byla, k zlehčování 
přicházeti jest počala, IIIeb mnozi 'světští i' duchovní ji za pořádnou míti 
a jr, se zpravovati nechtěli .. A tu se již rozdílové a sekty nejvíce rozmáhati 
počaly; až potom skrze postranní osob světských sje~y ta konfesí, která 
císaři' Maxmilianovi Jeho' Milosti při' obecném sněmu léta '1575 od ně. 
kterých osob velmi nečasně podána byla; se urodila." 
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mandáty vztahujítolik9 na'královská města a stavů vyšších,se 
, nemají dotýkati. ' " " ',' " 

A poněvadž,ani tyto mandáty nepomohly a pikharté'asek-_ 
,'" táři dále svoji 'čmnost nebezpečně provozují, což nikdy nemůže 
< býti· tomuto království ku, prospěchu. Nehledě, že jeto porušo-' 

'. 'vání. někdejší dohody mezi císařem a sta~,doporučuje secí
-saři, 'aby zavčas,' učinil přísná opatření" na ochranu' ~tarobylého 
,řádu a proti těm, kteří jej ohrožují, zakročil třeba mocí.47 ) 

" Na základě tohoto'rozboru o náboženských poměrech v zemi 
navrhovali cís,ařští rádci, aby císař dal nejprve vyhledati v kan:' 
celáři . dřívější suplikace z konsistoře dolejší "od pěti let téměř 

. podávané a bez vyřízení zůstávající",' a to, ~o konsistoř kdy na- ... , 
'vrhova:Ia, a:by, spravedlivě uvážil. a zejména pa'k, aby zjednal ná-; I 
. 'pravu v otázce svěcení kněžstva. Aby se pa'k zabránilo neustálé-

., mu porušování ma~dá;tů a zákonných ustanovení o, věcech !Dá:. 
boženských, doporučují císařští rádci, aby, císař, svolal sněm' a 

, "', přiměl, stavy k usnesení takových zákonů, které by za:brá:nily 
ohrožování starých řádů. Svůj náVrh na tato ,přísná opatření ' 
ospravedlňuje královská rada také i tím"žese obává, jestli ne
budou 'zavčas tyto zlé věci přetrženy á v starobylý způsobuve
deny,pa'k prý bude katolické náboženství v tomto" království', 
ztraceno.48)' ,,' ',', " ,,' "", '-, 

Východisko z' této situace k oonově starého řádu uirakvisti-, I 

ckého vidí jedině v návratu k dohodě;, učiněnér. 1549 za Ferdi- , 
nanda .I; "Aby pan arcibiskup jedno i druhé kněžstvo světil a. ' 
konsistoř,zpravoval ,a je v řádu starobylém dóbrém držel.". ,_' 

,Kdyby císař nechtěl sněm svolati, naléhají jeho rádcové,' aby 
dbnovil konsistoř, která by se, pak dohodla s arcibiskupem, jak . 
nedostatek kněží odstraniti a zlepšiti dohled V královských mě

,stech dosazením děkanů. Vylučují však zásah politické mocrdo 
'věcí církevních. Proto žádají; aby královský podkomoří se ne:-· 
víněšova:I do církevní' správy, ale' dbal, o' to, aby do městských 
rad 'byli doSazováni schopní á pokojní konšelé. , 

Ostatním' šlechtickým kolátorum' ať je nařízeno vyhnati kně
,ze, kteří nemají biskupské svěcení. Dále nechť císař nezapomíná 

,napikharty, kteří se všude nebezpečně šíří, majíce často oporu 

," 47) Partikulář'bod VII!.: "A z toho ze všeho tak mnoho' se rozuměti' . 
".. . <' mfiže, že ty tak :veliké a škodlivé věci, které se. proti řádu starobylému 
"I země této a pro.ti přísným cisařskýmmandátfim, ano i proti, tomu císař- . 

škému s konfessionisty i na' odkladú _ stojícianu zfistání' v ,tomto - velikém' : 
, mezi světskými i duchovními o ty věcirozdilu, již vlastní osoby Jeho Mti 
, Císařské, aby časně zastav~ny a v' starobylý řád uvedeny byly, zname- ' 
,nitě potřebují a Jeho Milost pti tom aby dávné uznalé a zavržené věci 

, , 'k skutečné exucí (sic), skrze kterouž ty nové, škodlivé věci minouti mo-
hou" vésti ráčil.... '_ 

48), V ,bodu X; (fot 268): j, • .'. vidělali by~se Jeho Císařské Milosti 
I za, tou, příčinou sněm obecni časně položiti a tu ty všechny zlé věci áby 
- přetrženy a v starobylý zpfisob uvedeny, byly, stavfim předložiti: to bude 

pti uvážení Jeho Milosti; neb jestliže to časně přetrženo nebude, actum 
, erit de religione catholica in hoc regno." 

" <. " ~. " - • ", ' 
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, ve svých pánech. Konečně se ještě císaři· naVrhuje, aby vydaL ' 
, přísný mandát proti ženatYm kněžím. . .' '. " ,,'. 

Poslední článek dobrého, zdání královské rady doporučuje 
) j~ště reformu university a všeho školství, které na venkově má . 
býti' dáno poď dohled. farářů, poněvadž, rektoři a školnÍ. oficiálcr; 
vépěstují ve školách bludy a mládež vyučují kacířství.49 ).' " 

,.' , : . . .,.' .": " ' " ,(Pokračování.) 

. K protir~forřnaci naďM~ravskémSlováéku., 
Sláva Růžička:: 

, Ve své stati o protireformaci ve ritěstěKomÉmSkéhozrhínú.· 
jsem se, jak nedbalé vrchnosti, jež, příliš nespěchala s provádě
ním, protireformace, ,dávány za'příklad poměry na blízkém pan,:,' 
ství lichtenš~jnském, kde 6 dokonalé vítězství protireformace 
pečováno co,nejhorlivěji.1), ", ' ~ " ' " " 

'Držitel uher8koo~trož8kého ,panství 'lichtenštejnského, Gun'
daker'z Lichtenštejna, byl velmi horlivým katolíkem. Snažil.se 
všemožně, aby panství, jež prop~dlo konfiskaci a které- r. 1625 '. 

'výhodněkoupil, bylo získáno církviř'ímskokatolické co nejrych
leji.' Leč jeho vůle, se neuskutečňovala tak rychle, jak si přál. 
,Rychlému postupu protireformace, překážel jednak· nedostatek 
kněžstva, jednak také blízkost Slovenska, kde žilo hojně 'nekato
líků, :s nimiž se jeho poddaní stýkali a kde působili nekatoličtí 
kněží, jejichž činnost i později protireformaci brzdilá a na něž. 
ještě v první polovici XVllI. stol. si stěžovali jesuitští misionáři, 

'na panství působícL2) Dokonce i císaři bylo začátkem r. 1642 " 
předneseno, ~" .' .. kterak by. ještě ,někteří nekatoličtí poddaní 
v tomto markrabství moravském a pro vykonání exercitiUute- , 
ránské víry na hranice uherské a obzvláště do Skalice (Uh~ Ska- ' 
lice) se nacháZeti měli", a proto' král. ,úřadu císař poručil, "aby 
se tó při jedné) každé Vrchnosti v zemi přísně nařídilo, aby. to 

. při svých poddaných do, konce přetrhla á jim zapověděla; aby 
v těch příčinách se anijeden pOstihnóuti nedal". 3 ) Protonás ne
překvapuje,shledáváme~li v, seznamu nekatolíků na'óstrožském 
panství z r;, 1640 některé osady,vnichž napočteno ještě dvacet 
i více nekatolíků.4 ) Různými opatřeními snažil se tedy pan, 
Gundaker z Lichtenštejnaodpor svých nekatolických poddaných 
zlomiti. Správce panství, purkmistři i konšelé poddaných osad 
dóstávali přísné instrukce, jak siniajípočínatLTakvjednom 
z těchto dekretů se praví:' , '\ 
. r •• 

, 49) Partikulář má' celkem šestnáct ,čl~fl, 

1) . NáboŽ. révue, roč. XI., ,čis. 5., str. 278. 
'2) Knižeciarchiv .lichteÍl.§tejnskýveV idn i, .Ung. Ostra, 5., Ge_ 

genreform., ,. ~ '""., ',,',' . ','.. , , 
3) Tamtéž; 13. leden 1642; 12. únor 1642 . 

" 

• ) Tamtéž,12. ÚDor, 1640. ' 
" 
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"My Gundaker, i Boži milosti sva:té timské řišeknižez Lichte~. 
ětejna, na Lichtenštejně a v Nicolspurku [titul], 'předně naší milost vzka

'zujeme a všech věrných a zmilých našich poddaných milostivě a otcovsky . 
napomínáme [poněvadž Bfth všemohoucí 'vám toho všelikého milosrdenství 
,dojiti ráčil, tak, že jste, skrze prostředky a předkládáni vám křesťan... ' 
'ských skutkftv od patera Adalberta v katolickej a samospasitedlnej víře , 
osvíceni), abyste se tak .. , k obdrženi a rozmnoženi u vás téhož milo_o 
srdenstvi, k dosaženi dalšího časného- Božského požehnání, Um častěji 
takových skutkfivse náležitě přidržovali [tak, aby od Krista Pána usta
novené milosrdné prostředky, k odpuštěni našich, hřichftv a k polepšeni' 
života našeho, k vykořenění zlých skutkfiv, k dosaženi stálosti a k posilo: 
něni životftv svých k Božské libosti u vás přebývaly; a zftstávaly], k svatej 
zpovědi a k přijimáni velebné oltářni svátosti [totiž těla a krve Páně] 
chodili, nebo čím častěji se takové dobré skutky konávaji, tím víceji 
vzáctné a přijemné Pánu Bohu všemohoucimu, vám pak užitečnějšf 
bývají, kteréžto dobré skutky nejménějičtyrykráte do roka [totiž o slav_ 
nostech vánočnich, svátcich velikonočnich,' svátcich svatodušnich a na 
den všech svatých, aneb kdy koho jeho skróušenost k tomu přivede,' však' 
nicméněji než čtyrykráte do roka] konati máte (?). 

Protož tehdy ráčíme vám, všem, nynějšim. i budoucim, purkmistrftm 
. '. ľ radám a všem kon!!elftm o tom dostatečně poroučeti, abyste pod svou 

povinnosti a naší skutečnou pokutou a nemilosti· na to. bedlivé zření jměli,· 
• tak; aby·to, co se nahoře nadpisuje, vše, v skutek uvedeno bylo a jestli1by 
, jeden nebo druhý našÍ. poddaní,nechť jest mužského nebo ženského po

hlaví, starý nebo .mladý,který velebné ,svátosti oltářni přijímati se' 
ostejch::il, ,abyste to ihned héjtmanovi, aneb, na niístě jeho představenému 
vervalterovi oznámili, tak, . aby od něho takové osoby dlenáležitostl 
k tomu: přidrženy a ke cti a slávě Boží a vám, poddaným, k požehnáni 

. začaté' spasitedlné skutky rozmnožené byly. , I,' 

Jestliže by se pak taky.přitrefilo, že by kaciřští aneboližto Vod oboji 
kriěžído, našich městeček a' vesnic přicházeti ao to se pokoušeti, tajně 
aIieb zjevně s našimi podanejmio víře se disputiróvati a je od svaté víry 
katolické odvraceti' a svozovati' éhtěli, tehdy má purkÍnistr a rada, aneb 
rychtář a konšelé, buďto. takové dobře kyjem vybouchati a pryč vykliditi, 
aneb. je za krk vziti a hejtmanu, nebo vervalterovi zdejšimu.k ztrestáni 
je sem dodati.,.Ráčime též milostivě a.přísně poroučeti, abý náš nynějši 
a budouci hejtman neb vervaldter nad tim vším, co se' nadpisuje, bedlivý a 

, skutečný zření jměl; by se ,to vše stále konalo, pod nemlnutedlnou pa...\ 
'kutou a . naši nemilostí. . . ' . ,,' ,., ,. '\ " 

Item má každou sobotupft drženi rady, dle měsičného memoriálu, 
'hejtman anebvervaldter následujiéi punkta poddajnempřednášetl, 

rychtáM a ouřadftv na takové se vyptávati: . 
,,1. zdali kdo prostředkem smrti z tohoto světa vykročil, jakým zpft

sobem, zdali j,est· byl svátosti zpovědi II přijimánim velebné svátosti 
oltářnizaopatřen, jestli pak nebyl, proč a OS čim to' scházelo, ' 

, '2. zdali kdo, přespolní v Iiěkterej dědině se osadil, odkUd,' a jestli, ka:. 
tolický jest; '. . ' ' 

3. zdali kdo z J. M. poddanejch uněkterýho nekatolickýho kněze 
u; zpovědi a posluhováni byl, , . 

". . 4. po těch pak svátcich, o kterejchž pOddani do, roka 4. u svaté zpo-, 
'vědi bejti· maji, ptáti se, aneb poznamenáni od nich hodnověrné žádati, 
jestli jsou,se všichni zpovidali áneb ne, , 

5. zdali z tohoto světa zešlé osoby, anebo jejich přátelé ano i nemocní 
lidé jejich faráře žádostivi jsou' byli, a. jestli jest k nim na žádost jejich 
přišel a dle povinnosti své se postavil. ' 

" Datum.na našem' zámku ostrovském 18. Aprllis1654.5) 

.~) Tamtéž, 18. duben 1654. 

363 



" 

.... Roku náSledUjíCího příkazy 'ty opakovány a zvláště kladen 
důraz.na to; abý všichni j>oddani' byli oneděIích asvátcích pří-

. tomni mši a k.ázání, aby byly navštěvovány katechismy, a aby 
poddariýmtbylypobrány nekatolické knihy.6) Později na panství 
povoláni .jesuitští misionáři z.:,'uherskohradišťské koleje, kteří 
s· velkým, úsilím snažili., se . protireformaci zdárně·' dokončiti.7 ) 
Přesto však někteří nekatolíci byli zde zasaženi protireformací .. 
až počátkem století XVllL; tak ve vsi (Kuželově} blízko ď hránic; 
slovenských, kde přebývali četní evangelíci. ' ' 

, . . I ' ',',", , ' 

'~ Po určité době klidu,. které bylo 'Kuželovským dopřáno, roz-: 
hodl se r. 1713 kníže Antonín Florián z Lichtenštejna, že kacíř-:-, 
ství . na svých. statcích' vyplellí' a Kuželovským' proto přikázáno, 

. aby náboženství' změnili, nebo se vystěhovali. Kuželovští doufali 
v milosrdenství své vrchnostLa proto poslali knížeti tuto, poníže-: 
n<>u prosbu: . ~, :. \'. ", . .',' I • ' .. ' 'ď..; 

, Serenissim~. ac'" celsissbne . princeps, domine,., ,domine '~lementissime.· 
, Před milostivý obličej Vaší Knížecí Milosti. přivedla nás našli nevy_ .' 

hnutedlná potřeba a bída velmi těžká.Nel:JQ fojt ná!i Kuželovský~ jménem 
Vaší Knížecí Milosti oznámil nám . a z poručení pánd officírfl milOstivé 
vrchnosti. na!ií' přísně' přikázal, abychom my' v!iichni. kteří' Se náboženství 
evangelického přidržíme, anel:JQ náboženství naše změnili, anebo ode všeho, 
éož·. maličko máme; podejma ruky své, jinam odešli. . .,,' 

. Poněvadž pak milostivá vrchnost naše· předeŠlá. neráčila' na: nás nikdy , 
dopouštěti takovéhOto v náboženství na!!em pronásledováni,' nýbrž mi. 
lostivě zakazovati ráčila, aby k svědomi našemu a k náboženství žáden, 
ani církevní, ani světský officir práva, sobě .nebral,protož k nohám mi·' 
lostivým V. K. M. padáme, poníženě a pokorně pro drahé .milosrdenství 
Božské žádajíce, aby nenadálé toto pronásledováni milostivě zastaviti'.a 
při náboženstvi na!iem, v němžto pokojně a· bez v!!ehopohor!ieni živi jsme 
a Pánu BÓhu našemu, i V. K. M., jakožto od Pána Boha nám dané ,vich~ 
nosti . milostivé, podlé I největši možnosti na!ií·. sloužiti usilujeme; nás 

, . izatim . zanechati . i obhajovati, ráčila. Za kterouž k, nám, ubohým lásku. 
,jistotně Pán Bdhbude hojnáodplata,.my. pak nehodnými modIítbami, a 
srdečným vzdychánim za zdraví, !itěsti, pokojné a dlouhé- panováni i vše~ . 
likého požehnání B~žího rozmnoženi o~sluhovat~. se I nezanedbáme; pokudž .. 
~vi bud~me. : '. '.' ", ' , '.' . . . 

Dat:.27~ NoyembrisAnno 1713. . 

Celsitudinis Vestrae Principalis' hWÚinimi perpetuoque fideles ': 
subditi incolae Kuželowienses, evangelicae reIigionis.B) 

" Leč doufáli nulrně. Naopak" kvÝkořenění kacíM' přikročeno. 
co nejpřísněji. Vestížnosti;ktér6uKuželovšti7~prosince r.'l715 
knížeti. zaslali, domnívajíce se, že se snad přece nad nimi smiluje; 
píší: . . ' ., 

6) Tamtéž, 22. leden 1655. 
. 7)Po'drobnézprá.vYo tom v rkp. knize "Historia Collegii Soc. Jesu 

,Hradi5tii (a;b aIllIlo 1635 usque ari anno 1771 incl.)"; zem. archiv v\Brně, 
Cerroniho sbírka. čís. 201. '.' . , 

B) Knížeci archiv Iichten!it.veVídni; Ung. Ostra, 
27. listopad 1713. / . .• 
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" .. , na sv. Martina v tu ~Óc vrchnostn8Še, t., j; pan hejtman se 
dvěma' oficíry, ze sedmidvacetmi granatiry' z bubnem a ' jinAím, nástrojem 

, vojenským přišel, nás násilně na vozy brali, do pút dvúch advúch dávali, 
, "jako zločincllv a lotrllv na řetězíchvodili, nemajíce Mdnej příčiny proti 
'nám, toliko, že v tej víře, v kterej SIrie se ,zrodili, zllstává.m.e, to jest ve' 

, "víře evangelickej, a tak ode dne toho sv., Mart1Da ustávičně dvúch, gra~ , 
,natirllv na executii máme, ,kteří ustavičnéprenásléďová.ni n8Šímman_ 
želkám činia, ve dne, v noci pijú, zásoby nám beru; my pak po horách a 
lesoch jako lotrové se pokrývati musíme ... "0) ď' " '/ ,,' 

Žaloby Kuželovských však nebyly nic platny, vrchnost nepc>;: , 
",1evila. Leč:vyhladiti evangelíky v tomto kraji se pŤecenepoda
,řilo, mnoZÍ ,tajně přidrželi se své víry až do doby, kdy bylo opět 
m?žno veřéjně se k 'ní přihlásiti. ',' " ' ' 

, ZE SVĚTA MVŠLENKOVÉHO. 

Povaha 'našeho poznání Boha. ,. , ' 
, ' ' Prof. John'Line, Toron~o. 

Otázka povahy' člověkova 'pozná~ání Boh~ .má ď4ležito~t' v' naší daM 
vzhledem k' obecnému zájmu o náboženstvi, jak tomu nebylo v dřívějšich 
dobách. V každém obdobíďljin 'náboženství vznikaly mezi fiiosofy f!- mezi 

"lidmi, kteři ulinilizákladY náboženství pi-edmÚemsvéhozk~umáni, po-, ' 
'chybnosti, ťýkajfc{ se 'existence b'oží nebo,možnosti po~natiBoha;Ale 
věÚiná prostých věřfcfch, jim věnovala, málo pozornosti, spokojovala,8e 
tím, že je ponechávala disputacíni jilosof4,; které ' né~ělypřírriého' vý

, znam1+, pro ,jejich ",víru. Dne8 však 'je ,,' sit,J,ace jiná.' 'Otázka" idaÚ 'B4h, 
,V~kutk:Uexistuje a zvláště' otázka; zdali --; i když B4h ,existuje - lid
, 8ká mysl'má schopnost 'poznat jeho přirozenost a podstatu, 8e staly ,dne8' 
obecnými. Dotýkají se p08icenáboženství ,mezi prostým lidem 8tejně jako ' 
mezi' 8pieciálními skupinami. Nejistota ,či 8kepse, kÚrá~e v dřívějších 
dobách zdála výstředností i mezi fil080fy, patří dne~ kobecnémulJmýile~ 
ni-Dne8 neplatí jen to~' že svět -je namnoze indiferentní 'k náboženství., 
iJ~es i tam, kde se o náboženství přemýšlí, neobracise zájem k uznávaní ' 

, jeho nárok4, nýbrž spíš k otázce, mají-li jeho nauky nějakou bezpečnou 
" basi, při čemž se i uznává,že stejně je mimo naši 8íluaokcizat~j~jiéh 

'n~správnost. I,' " , ,,\" "'. ,. ,I , " 

, , ", ďD4vodpro tento' stav věcí' ma . v sobě' n~co ' paradoxního. ' Neboť spo-' 
'čí';d"s části 1i úspěchu téže vklé k' poznávání u člověka, která ,tuproje-
vujesvou ned4věru.'Naše náboženské 'pochybnosti ohledně ~asi schopno
sÚ poznávat Úouvýsledkem toho, co nás v jiných oblastech přivedlo I 

.' k poz~lÍní.· T~ vidíme dvojím zp4sobem., První je obsažen 'v obecn~ch vý- - , 
- ,'sl,edcích' vědy 'a 11 pokroku poznání ~ábožen~kých' ideí.' ,Po mnoho, stoleti' 

na př.' náboženští ,lidé 'věřili, že poznání Boha,' jehož lidé nemohou dosíci 
. sami, je jim umožněn~ aktem sarliého Boha: B4h se jim zjevil a bible' , a éírkev jsou Bohem určená .me(Úa k uchování ci tfusvědČení zjevení. ,Leč' 
. hiStorická a jinábadání ukázala; že, bible a církev obsahují lidské ,prvky 
> v' takové míře, ~e to činí problematickým jejich právo' potvrzovat nějaké - ,. "', ,.. '. - ' . '. "'. " 

e)Taintéž,~. pr06inec 1715. 
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" . 
nauky, které' nejsou' ul z, obyčejných dil.vodil.pravdivosti piijatelné jako 

'pravdivé. To' je první zpft.sOb, kter~m 'rozšífení, poznání zeslabilo. dil.věru 
v naše, náboženskl" poznávání. Druhý je, pNbuzný prvé';"'u:. spoČívá nG 

laktu, že ve vědeckém pokroku prokázala lidskď mysl 'svou schopnost 
tolika zpil.soby~' ukázala se sChopno'u číst' tajemstvt světa a přidávat k č1o-_ 

, věkovu chápání, že se jeví nenutnýma neslučitelným postulovat zvláštní 
zpil.soby nebo zdroje poznánt,jak, se· zdá ,činit nauka o zjevení: Které' pro~ 
stfedky poznání mohou nebo, musí býti vedle těch,' jimiž ,vědci rozvinula 
mapu vesmíru, a to po jeho stránce makroskopické i mikroskopické?! 
Leč věda se všemi svými triumfy není s to, aby rozhodla 'otázkuexisten
ce boží.' Její úspěchy daly lidské mysli nesmírnou jistotu o její, kompeten- ' ' 
ci vés~ lidské badá1Íí za pravdou, ale \neuscho:(lnily vědu, aby počítala 
Boha mezi své jistoty. Týž proces, jímž věda nesmírně rozmnožila člově

,kovo poznání světa' přírody, ukázal impotenci vědy, před otázkami po-
, slední existence. Tak se člověk stal těmUo'.dvěma cestami, vzril.stem sa-

mého poznání, na místě, kde je Bil.h.jeho předmětem, skeptickým ke své 
poznávací schopnosti." , 
) Tento vývoj přivedl náboženského člověka do dilemmatu. Vidí, že pro

. duktivní výboje lidské mysli nezvyšují, nýbrž snižují 'jeho náboženskou 
'jistotu: na jedné straně Íltočením na dokumentární a institucionální opo
,ry té jistoty, na druhé straně jejich vlastním, selháním na místě pro ni 
nejkritičtějším. Věda nápjaia náboženství na 'jakousi krutou epistemolo
gickou ironii; čemu nás naučila o světě, by nám. dovolilo vědět o cestách 

, a skutcích, božích víc než kdy pfed tím, kdyby nás týmž výkonem a téměř 
v téže míře neuČinila méně jistými o Bohu. ' 

,Tváří v tvář problému, který tak vznikl, chovají se lidé, jako .vždy, 
,ril.znýmizpil.soby. Někteří tam, kde je vědou. ohrožena jejich ndboženská 
'!Iíra, nevidí. jiné cesty, ne'ž. opustit víru.' Skládají svou dil.věru ve vědu, 

,a nemůže-li křesťanské pojetí Boha' být. potvrzeno vědou,' hned to' pojéti 
odmítají. " " , 

Ale, jiní, kteN si také váží vědy, nevolí tuto cestu. A o tuto kategorii 
lidí nám tu jde. Oniuznávajíďvýznama.hodnotu vědeckéh~ ,badání a Jsou 

. ochotni ~čit. se, kdykoliv věda je kompetentní je poučit. Ale ,přes' to jsou 
theisty.Rozpadajíse v, celku na' dvě skupiny. ' , ,', 

Prvou tvoří ti, jeiichžtÍctci k vědě jde tak daleko, že přijímají její 
autorÚui v· oblasti náb~ženství. Ale mis to aby opustili ideu Boha, poně:- ' 
vadž se ve své historické podobě nejeví jako ověfUelná, vědou, nově tu 
ideu formulují, aby jiučimli slučitelnou s realitou zkušenosti, kterou věda, 
dosvědčuje. Definují nově, th~isúéký pojem, aby jej uvedli, ve shodu' s tím, 

, co reflexe, o datech 'Vědy uvádí jakonepopiratelný princip jsoucna. Tako-. 
vý-m definováním seBil.h stává poznatelným, ježto se pro jeho poznání 

"nepotfebuje jiný zpil.sob: nebo metoda chápání' než jen jediná, které užívá 
věda. '. ' 

Příkladem tohoto p~vého směru ve filosofic1Cétheologii na§í dobý je 
pojetí Boha, které získává svou, věřiteinostz faktil. ,vynofujícího se vý

, . voje. Tato fakta ukazuji, že příroda je tvil.rčí a že je 'stále při práci SVýl1i. 
ndstrojemt 8ynthesy, jí~ždosáhla rozmanitých stupřÍiI. vývojového po
kroku.8ynthesa určuje všecky řády dění v oblasti časoprostorové,' 'je 
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, tó stanovení nové vztažnosti mezi danými stupni, kde jsou tvořeny entity, 
jejichž kvality nejsou součtem jejich složek, nýbrž jsou jedineéné v kon':' 
.textu každé entity. Každá jednotná 'bytost, jinými slovy,' je ustavena 
zkonkretněním částí v složitý, organický' celek. A dí~áme-li se na~ svět 
sám jako složitý a jednotný, lze jej také označit za organický v tomto 
,smyslu. Ma1érokosmické i mikrokosmické' entity mají tak' organický zpll-
· sob;. každá je 'konkretní jednotkou,· utvořenou singulárni integraCí všeho, 
co je d1iležité pro její existenci jako· celek. 

Nuže, ,princip věci, jímž jest dění tak tvořeno a pořádáno, není jen 
úžasnou· vlastnosti ,světa,' jak~ ten, jímž vše, co' existuje,' je právě' nazna
čeným zp1isobem konstituováno, dává realitu světu. Nazveme-li jej Prin
cipem . zkonkretnění, není to nevhodný výraz pro ideu Boha. B1ih se tak 
stává Um, :kdo konstituuje všeckyjormy jsoucna,' tím, skrze nějž svět 
'másvé' jsoucno jako aktuální. 'svět. Je prvkem determinace; skrze nějil 
, každá. věc. je určité toto 'nebo ono. Upozorňuji, že se nepokouším podat 

tu nástin myšlenek některého filosofa, nýbrž· že chci jen podat příklad 
· ideje Bohá, kterÍi se drží vědeckého svědectvf o přírodě a je proto ve, 
· shodě s vědou. Neobsahuje nic, co by přesahovalo dosah pfi,sobnosti vědy. ' 
Je proto 'typický pro naši .prvouskup'inu, podává alternativni formu 
theismu, . aby dovolila i věrnost vědě i víru v Boha; 

Než,si utvořímé úsudek o tómto zp1isobu zachování ideje ,Boha, když. 
věda odmítá potvrditjf v její tradiční podobě; pohleďme na druhousku
pinu a na cestu,kterou zvolila .. 

" 'Ta záleží opět 'v tom, že uznává -,všecky nároky vědy v její vlastní 
· oblasti, ale popírá její speciální náboženský' význam,zvláště pokud jde 
'. o její příspěvek k našemu nynějšímu thematu, křesťanskému učení o Bo~ 

hu. Toto učení ve své skutečné podstatě nem1iže mít ani nepotřebuje mít 
potvrzení se strany vědy. Křesťanstvímá zďroje'pravdy a poznání,z nichž 
je 'věda jako věda vyloučena; jeho víra v Boha má svou existenci jako 
přesvědčení víry, jakého nem1iže .být dosaženo procedurami vědy a kte-

· rého věda podle své kompetence nein1i~e ani, vytvořit, ani. zničit. 
Je značný rozdil mezi tÍ3mitodvěmaposicemi. DM uznávají práva 

'vědy a obě uchovávají formu víry.v Boha. Ale jedna činLvíru: shodnou 
8 vědo!-,,· zaujímajic j~jí sianovisko jednoty vši pravdy. Druhá udržuje 

.• kfést'anské učení o Bohu se sankcí vědy nebo i bez ni. Z d1ivodu, který se 
objeví později, budeme postupovat tak,že' zhodnotime prvé z těchto stano
visek 8 hlediska druÚ!'-o. S tohoto hlediska idea Boha prvé skupiny se 

:mnoho neliší od naturalistické ideje. Neboť křesťanství nechápe Boha 
jako proces nebo princip, třeba sebe' vitálnější pro pořádáni 8'!;ěta, nýbrž 
jako. věčného osobniho Ducha,' který svou iniciativou a tv1irčí moci vyvo-
'lal všecky věci v existenci, který chce a zamýšlí, cokoliv od něho pochází 
a který určuje cíle, k nimž všechno řídí. "Známa jsou Bohu všecka jeho 

· díla od počátku světa.u (Sk. ap. 15,18.) To jeB1ih, k němuž se zbožni' 
lidé modlí, Bith, ktérý je vědomě miluje a pečuje o ně a jedná' v jejich 
prospěch~ Taková nauka o Bohú je jen ve vztahu kontrastu k nauce, která 
z něho činí princip nebo sílu, bez vědomí sebe,' leda by se objevovalo, 
hiologicky v pr1iběhu světa. . ' . 

Ve světle 'tohoto kontrastu m1lžeme nyní stanovit přesněji problém 
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, tohoto, článku. Věda je ná.še"Zid8ké poznání; ale uznávají-li lidé plně křes- ','" 
t'anskouvíru v Boha, jdou Md viJdu. Mohou pak znát Boha, jéj~ ~zná~ 
valí, a jestliže ano, jak'Í} je druh tohoto poznánífTo je otázka, 'míněná 
naším,.fitulem:' Po v~ h'a 'll a § eh op o ~ 'll á 'll í B o ha,; , 

. ' 00 na to odpovíme, bude zlÍviset na tom, 'co 'věříme o bo~ím zjevení, 
'sebe. ,ZmíniÚ jsme se prveokrisi této víry v moderním' ~ábo~enském 
myšleni. J~ tu však další fakt; ž~ nyní nastal~ nové oceňování této vírý 

. , v theologickém'svět~.Blyšíme znov~, ~enad po~nánt,:m, které máme ~kr2e 
" : filosofii a vědu, jé boží dar poznání. ,,,Lidé mohou znáť Boha; praví KareZ 

"Barth, poněvadž a pokud Bfth' chce, aby jej. znali."1 (Dogmatika, angl. 
pře kl. I, 224.) : ' ':' :",,' , , ',' ,: " " ' " .. ' ;" 

. Autor tohoto člá~ku věří;' t~to Muku o zjeveni. Ale č~~to s~ setkd~Íi, , 
s obhajo"bou této nauky, lež se mu, ~dá velmi pochybnou. Ta obhajoba' • 
postupuje' takto: Princip' zjevení" tvrdí, píati, ne-li z jinéhodftv~du, tedy", 
proto, že, má přesnou obdobu vprdxi vědy~ Věda má stejně jakcrfheologie' 
svá ,nedokázaná ,axiomata. Uznává na příkl. platnost analysy,' kómpe~ ", 
tenci rozumovéhodftkazu v daných hraniCí~h, racionální uniformitu pří- , 

" rodníexistencé~ ať je empiricky známá či nezndmá a proto souvislost ne-
: znám~ho~'e, známým. Jsou postuZáty vědy,jich~ ona nemft~e ověřit, (j,le ,', lj 

které jsou pro ni nut?}-y; bez nich by postrádali!' motiv a prostředky orga~ 
nisovat své snahy. Je-li tomu tak, mftže si theologie činit nárok,~e' ač ' 
Jejiučení o zjevení je nedoka~atelnénevěřf,ci mysli,. přece 'stojí-li na 
, tomt~ stanovisku, je na tak bezpeČnépftdě jako ,věda. Mft~e na n~m budo-, " 
vat svou' stavbu pravdy tak jistě jako 'věda buduje na svých prvních 

, principech: ~,Věda a náboženství jsou na stejném základě:, Obě mu'síza~ 
,čínat uznáváním toho, co nemohoudokázat.(( (J.H: Morrison, 'Ohristian;, 
, Faiih and the Bcienceoj To-day,201.) ,', ',,', , 

': . Avšak 'to', je příliš "snadná apologie. Neboť premissy vědy, s nimi~ 
'se 'zjevlm,í sro~nává;. třeba' nemohou' být dokdZdny", jsou přecetak~vé, Že 
. neškoléný;úa zcela přirozeně o nia'h nepochybuje. Je při nich očividnosť 
, a úměrnost se zkušenosti, je, to požadavek myšlení, který pftsobí,žese 
';"nimi spokojujeme bez vědómých obtiží; jsou logicky nutné 'nejen k in
'tegritěmyšlení, aie i' k jeho ,možnosti. 'Ale o axiomech, lze-li' tak' mluvit" ,: ,,' 
: božího ' zjevení~ setoriemÚe '. říci v tomtéž smyslu. 'Tento axiom čí princip 
se zdá: náS sta~ět mimo zřetězení, které, tvoří náš normální nebo aktuální 
'. . ',' " . r' ~ , ,>,' " • , '. ' . - -

,život. Proto j~v aktu, věření ve zjevení v této formě nahodilost, která 
, "nepatří k, uznávání náporftvědy~ Činíme-li zjevfmf intelektuálním datem, 
, jež je příbuznép~incipftm vědy"vy~aduje to,v 'těa'h"kdo úznávajízjevení, 
příliš libovolně projev, vftle věřit. Nakonec se Úntozpft~obobhajoby zje- , 

~ vení projeví při, náboženství samém;' metodologický' paralel~mU8 mezi' 
, Hábo~enstvÚn a vědou, na němž táto obhajoba spočívá, vede k intelektuazi
','sování náboženství' nebo "k, tómu, že se ',' náboženství učiní' něčím podruž
ným vedle vědy a záviry~vědy se pak uvádějí pro d~kaz pravdivosti ' 

, nábo~enství, '. 'ď :', ' 

, : 'Takto tedy nelze ,konstruovat epistemólogii zjevení, čili, jinak řeče
, '. n~,urč~vat' povahu' našeho p~znání Boha. ,Potfebujeme Jiného přiblížení, , 
'. ',,'to takového," abychom neptestdvati myslÚ prostě atom; co zjevení" / . ' . .,' " . ", . ~ 

~.konec konci}. . jest.' Obsah ,zjevťiní není v, prvé řadě intelektúální, nebo ,/. 
, " ". " ,._ ,/-' 'e 
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my~lenkový. ,,00 8e člověkóvu chápání pOdává",'pŤaví arcibiskup Temple, 
"ve 8pecifickém zjevení, není pravda, týkajíci8e.Boha;f&~bržživý.Bii1r.· 
Bá";'''. (Nature,. Man and God,' S22.) Nebo jak t~ tíká Barth: ,,810vo božf . 

· ne~í věc,' nýbrž živý, o~ob~í a 8vobod~ý Báh" (uv.8pis, iSO): Výroky 
jako tyto kladou poznání, jež přichází 8krze~jevení, 'do. '8věta zvlMťního. 
Není 'to hypothe8a, kterou bychom mohlizkodét, jako' zkoU8€me .hypot1Íe~ , 
sy ;';ědY/ patří do jiné di~ett8~ neb~ hloubky života·.Jetoaktit;ita,v·exi-:· 

i stenciálním bodě na.ší byt08ti; Boha 8amého,' kterou odstraňuj~· přehrady 
· a: t~oří víru, kterou je8t on sám poznáván. "člověk . m:4že pozncU slovo 

boží," pok~aču,je. Barth, "poněvadž a. pokud proti. viilibož€. je8t jen' 81a
bost :neposlušnosti, a poněvadž a pokud je to zjevení boží viile v jeho slo- . 
'vě,v němž tato slab08t nep08lu~n08ti je8t odstraněna" (tamtéž 224). Toto 
pozndní Boha se neděje čZověkemhledajícím a 8e učící~, nýbrž je to 
'l)lastní' Óin boží, jímž 8e mění Člověkova viile ',v4čí Bohu. Možn08t po~
vat Boha je zajedno 8 možno8tí p0810uchat :!loká. a 8tává 8e 8kutečn08tí, 
když Biih zřizuje p08luSn08t. ..... . 

Jinými 810vy, zjevení nenínťulpři~ozené blahovolné uděiení informací 
o. Bohu, které doplňují, co bychom zfskali 8a':;"iakteré upokojují n~i 

.. přirozeno~ ZVědavo8t, týkající' 8e boží· 8kuteČno8ti • . Je' to 8píše to, že Biih' 
-:- jejž poznat nám viibec není dáno tak, jak chápóu poznání racionální 

· fil080fové - '~e nás dožaduje jako 8véhovla8tnictví; není to . zajímavé 
.rozmnožení~aši zá80by ideí;nýbri boží ;udál08t v 8~dci naší byt08ti. Na 
naší~traně je to udál08t víry, ale ne taková,že bychom vní,a8poň nyní, 

, uchopovali p081ední odpovědi pro 8vii1 pohled. na ve8mír, nýbrž taková,že 
'. při ni Činíme rozhodnutí nebo.' přijímd.me rozhodnuU. nebiJ 8e' stavíme na 
určitou 8tranu'v bodě, kde' 8e ce8ty neodolatelně roz~házejí. A' tak pravdá 
zjevení není na prvém misÚvná8 i přUomna,abychom ji odmítli nebo 
přijali; ale děje 8ejen když ji přijímáme, chápeme ji jako přavdu, 'jen 
. když' je' naším majetkem: Poznání' Boha 8krze zjevení je poznáním Boha 
.vdvojím . 8mY8lu: on je jejím tviircem i předmětem; pod8tatapozn'ánf 
je zajedno .8 příčinou a druhem poznántNení to poznání, ktéré by ČZO:' 
· věk mohl mít, ale mohl je považovat za bezcenné;ďje to poznání: a záro
.veň jeho. nejvyšší kladné hodnoceni.' Znát Boha je život. věčný, práví 
Ježíš; n(mí totakJ Ú' bychom nejprv Boha znali á pa.k . měli život, když 
bychom jednali. moudře podle toho poznání: Je to poznání. Boha vla8tn.íhÓ 

'8vého řádu; nevzniká' a nezaniká 8e .změnou 8věta vědy. 1 8ám Bertrand 
RU88elpra~Ú ,,Náboženství, pokud 8e spokojUje tim,.varovat se tvrzeni, 

"jež věda miiže vyvrátit~ miiže' žít nerušeně i v období nejvědéčt6jším.'~ 
(ReZigion and 8cience,. 5.) • . ,'.. '. . .. ".. 

. A toto je znamení,.ve kterém miižeme pf.emo~i nábožemkou nejisto';' . 
. tu f&~í doby, jak o, ní byla.zmínka: na počátku. Velmi ča8t~, kdii~se 
.setkáme ·s. odpiircem theistického' požlÍdavku, necháváme! jej voZit piidu, 

• Cr. uvádíme argumenty pro víru. ve výrazech8pekulatiVního ·my~lení.· Ale' 
kdyŽ' to činíme, přesunujeme oťázku a věc, o kterou. jde, není tím roz-

· .f.ešena, ár vyhrajeme debatu nebo. ne. ·8kutečna Obhajoba víry v Boha. 
··záleží ·ve.faktu, že 'existují lidé, kteří' znají. Boha, . a . mohou svědčit o. tom' 
pOZnáni; a k této obhajobě nemohou spekulativní nebo vědecké art/umen-; 
.ty přidát nic, ,ale také' ji nemohoú vyvrátit. Věda n~í doby odhalila 

,.. ... I· 
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2l0divuhodně8trukturu a 8ub8trukt"""8"i1ta;aJe .nemAte vylotit Bmyal~' 
a úČéZ ď

81JUa; ani nem4te odhalit, zdaJi je či neninejvy§Mv4Ie' Ll bo!i 
srdce lásky,ovládajiCiděni, O tomtndme'jenboU vZastni8Zóvo; a'~, 
býváme ° tom jistoty netim," té "'ea4me intelektuální f'e§ení nábote":" 
8kýchpochybftóstí, nýbrt :-dúchovnim o'poznáním, -které . ie,botím-~ darem, .. : 
a 'je dávánó .. sVobodně ,; té 'míře, jak 86 Clovi1k ·zřekne své· vlaStní vtl~ 
a ,voUposlu§nost'k .Bóhu. Ohc~me-li tedy ptisp~t k tomu, aby 8větzas6 ' 

, měZpřesvědCení o Bohu, jet, jak jsme tekU na poCátku, namnoze.ztratil; 
musíme rozvátit. 8vé cesty a/ připravovat, lidská myšleni a' Údskouv4li 
k tomu, aby náš den ~ohZ býti dne';" Páni1, v -ni1m2 8e dějí jeho zázraky 
jako za starýchCas4. Jedině pak budeiase lidstvo "jišttnó o 8kutečnosti 
bot''-: '. ,..... ' . , ' ' -

The Expository' Times, červeneo1939. F.K: 
• ' . .' •. "-' -,' , .>.' • 

i ROZHLEDY PO o.THEOLOGII. --
Badání O ápoštolu Paylovlza posledních 50 let. 

Dr. Bidney Oave. 

Dr. Peabody pravi ve svi zaJimavé kntZeThé ApostZe PauZ, andtM 
Modern Worlc.l (Apoštol Pavel a moderni svět), že v knihovně jehotheo
logické fakulty na Harvardské universitě je "vice než dva tisice svazkt1.·: 

o. jež jednaj10 životě a li~techa:poAtola Pavla, neml1ivě <> spoustě komen
tátO. a historii,_ v nichž má Pavlovo učeni vynlkajici misto.", Tato slova 
byla napsána před 16' lety~ Od té' doby: byla blto čá.st knihovny jistě:' 
o hodně zvětšena; neboť vposlednichletech vyšlo hodně nejlepšichknih 
o . aPoštolu . PávlovL V mezích jednoho článku' nebude, mo~.no minit se 

. -o :".ice než jen o několika z tě~h knih •. ato o těch,která'jsem sám čétl.> 
Mnoho literatury je uvedeno v knize Alberta 8chweitzera: Geschichteder 
pauZiniscnen Forschung von der Ře/ormation " bi8 > aut ,die GegenÍvart' 
:(1911). Ještě vice literatury je uvedenó ve veliké a sugestivni knize· 
;DerAposteZPaulu8.(1927). kterou napsalll'eine" . 

. Kdo,chtělv'Anglii poznat apoštola Pavla, měr před 5ó lety dva jeho 
životopisy; jeden I1apsali ConybearB a ROW80tÍ (1877), druhý Farrar 
(1879) •. PrVni byl zvlášť' bohatý -na topografické" podrobnosti •. ·· druhý byl;' 
napsán. kyPicimslóhem; ale uváděl ve vztah Pavlovy;listy k jeho životu. 
Obětýto knihy byly od té doby nahrazenykI1lhámLmodernějšimi. Místo 
knihy Conybearovy a Howsonovy mohou dn~s čtenáři sáhnout ke knize, 
Sira· Williama Ramsaye: Bt.· PaultheTravellera»dtheRÓmanCitize'r. 
(Sv. Pavel cest~vatél a římský občan, 1895). která vhojnosUsvých'vě-, 
dom~sti' jé; dosu!Í'nejlepším výkladem vnějších události Pavlova života; 

, .ď:mištoknihy Farrarovy mftže moderni čtenář užít knih. jako jsou: David 
Bmith:ďThe Li/ectňc.l Letters.ot Bt. Paul, (~ivot a listy sv. Pavla;' 1919), 
A. H; Mc Neile.; Bt.ďPaul,His<Li/e. Letters anc.l Ohristian Doctrin~ (Sv. 
Pavel, jeho život;: listy a'křesťanská nauka; 1920). ,e. T.Wooc.l:[;i/e, 
Letters' and.Religion o/ Bt. Paul (~ivot, listy' a'-náboženstvi sv; Pavla. . 
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';1925) nebo populárnější; T. R. Glover: Paulus ol TarsU8 (Pavel z. Tarsu. 
1925). 

LightlootovY.komentáře klJstfimGalatfim, Filipinským a Koioským 
byly vydány v letech 1865, 1868 a 1875,', ale.jsou i dnes ještě bez soupeře: 
Autor, tohoto,.článku si .vzpomíná .s. vděčnosti, .že,to .. bylo .právě.studium 

· těchto komentářtl, co mu po prvé (ač méně než po 50 letech!) učinilo 
,Pavla' srozumitelným, ano poutavým. Pro poznání Pavlovy. theologie ne
byli jsme'; tak výhodné situaci. Byla tu PIleidererovakniha'Paulinismua 
(1877), a Bernarda Weisse: BiblischeTheologie' des Neuen Testamentes 
(1882). Pfleiderer odmítal, Weiss přijímal, co bylo pokládáno za Pavlovu' 

· theologii; ale ač se ty knihy od sebe tolik lišily, přece byly zajedno 
, v tom, že pokládaly Pavla .především-za systematického'tbeoÍoga.Ty 
· knihy byly učené a instruktivní, ale rozpitvávaly Pavlovu theologii; ne

·.·!ukazovaly ji jako 'živý výraz jeho náboženství. H. J .. Holtzmanna:Lehr-. 
· buch der neutestamentlichen Theologie (1927) měla týž nedostatek. Je tu 

. podáno vše, co mf1že učenost poskytnout, a přece Pavlova theologie tu 
nemá' života. Vzpominám-li na' tyto pracné rekonstrukce Pavlova myšleni, 
souhlasím' se slovy Deissmannovými: "Bojím' se, že lidé z Ikonia,' Soluně, 
'Korintu by· byli bývali postiženi osudeniEutycha z Troady,' kdyby byli 
músili· poslouchatkristologické, hamartiologické a eschatologické :para- ; 
grafy moderniho .páulinismu." " 

Daleko živější byI8abatierllv:'L'Apotre Paul (ApoštoIPavel,1891) 
a .A: B .. Brucéa:8t. Paul'8Con~eption ol Christianity /(J?avlovo pojeti 
'křesťánstvi, 1896). Jé možno, žeSabatier,přehnal 'vývoj Pavlova myšlení 

, v j~ho křesťanském 'období, ale jeho kniha, jež je psá.na s podivuhodn01:l 
jasnosti, má dosud cenu; Ještě' přitažlivější je kniha Bruceóva.: Potřebuje 
být doplněna 'objevy novějších badatelfi, ale měla by být i dnes ještě 

'v knihovně každého kázatele. Stejně Úspěšná ve výkladu poměru Pavlo.;. 
vy theologie k jeho náboženství 'byla Titiova kniha Der Paulinismus' unter 
dem Gesichtspunkt der 8eZigkeit (1900), Dobrý přehled Pavlovy nauky 
podává 8teven v své knize: The Theology ol the New Testament ,(1901), • 

, ,zatim co Dr. Garvieho: '8tudies in Pául and His Gospel (1911) je i uče-. 
ná ,i sugestivni. 

Vývoj kontroverse vynesl do popředí. otázku pfivodu Pavlovy,theo~,;' 
logie a jejího poměru k učení Ježíšovu. Holsten miniI, že svou knihou Das 
Evangelium des Paulus, (I. 1880, II. 1898) podává "genetický' výklad 
Pavlova křesťanského světového názoru" a ukazuje tu theologii jako 

'produkt jeho dialektiky v její aplikaci, na', jeho obráceni. PfIeiderer 
a. Holtzmann také připisovali 'Pavlovu theologii j:m~neritním' nutnosÚmÍ 
jeho .logiky. AI~. tyto .pokusy s~ ukázaly' nedostatečnýniI,' Jak ukazuje 
.Wrede, ve svém Pavlovi (1904) "skvělá ,jistóta, dfivěra á enthuslasmus 
Pavlovy víry by byly. zcela nepochopitelny,; kdyby jejich základem 'bylo ' " 

,pojeti; které bysi byl sámvymyslil".Wrede sám soudí, že Paveluž v do
: bě, dokud ještě' byl 2idem, měl' úplnou Kristovskou dogmatiku. Věřil. v ne~ 
beskou 'bYtost, božího, Krista, než věřil V Ježíše: Pavlovo obrácení' mělo 

,prý jen tento význam: že lidský život Ježíšfiv, s jeho vyvrcholenírp ve 
smrti' a yzkřišeni, se ,stal části obrazu,' který už měl jako 2id o Kristu.' 

,Wredeho knížka 'vyšla ve sbírce populárních spisfi (Religions~ 
I " 
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'geschichtlicheVol1~sbUcher) za levnou cenu a dosáhla velkého rozAifenl." 
,Pro Wred~hObylPaVel předevAim theolog, jeh~~ theologi~ bylamunábo~ 
ženstvim;Atuto iheól~gii měl, v podstatě než ,uvěřil ~,J e~iAe. Jeho obraz 

, Krista tedynepochá,zel z nějakého dojmu 'z Je~íšoVÝ o~oby., .. Co mysl 
,cenime' na člověku' Jé~íšovi, jeho vznešená morálka, jeho čistota ,a, zbo~ 
,nost,cneznamená pro Pavlovu theologii nic.", A tak 'podle Wredehoná-, 
zoru mělo Kristovo l'lidstvipro Pavla malý význam a uznával 'je' jen 
proto, ~e, jeho theologie žádala, aby, Kristus ,trpěl, a, zemřel. Poněvad!' 
v dřivějši své'khlze: DasMessiasgeheimnis, in den Evangelien(190Ú se 
Wredesna~il dokazovat, že ,Ježíšovi učednici jej pokládali ~a rn:esiáše, 

I teprve až uvěřili, Žé,vstái Z mrtvých, bylo jasno, že, ,ie-u tento ,vÝklad' 
',správný.,neni reálného vztahu mezi Kristem,Pavlovým a ,Ježišem Evan- ' 

geIii.-Y téže sbírce spiskCl, 'kde vyšel Wredeho Paulus,vyšei BousseÚ:w 
J,esu8: PoÍlleBousseta, nen1JeŽiŠ, Pánem lidi; nýbrž dobrotivým hrdlnou" 
náboženského 'života, 'prvnimopravdovým',věřicim ď v Boha otce: A ,ták 
publikace: BOuSsetftv JesuS a WredeftvPaulus vyVolaly V akutni formě' ' 
'problémpoměrnmezi Pavlem a JeŽišem. :M:aji~n Bouss~t a Wredeprav; , 

du, neniPavelvykladačemJeŽiše, ale zakladatelem','novéhoriá.boženstvi. 
': BrzyseukázaÍo,žeWredeho,kniha'přes všecku svou '!"kvělost ne
přesvědčuje. 'Bylo, snadÍlo, možno čist židovské' apokryfni, spisy. Anglický", 
čtenář je má ve velkém vydáni Charlesově:'Apokrypha and Pseudo-' 

,'epigrapha, německÝ čtenář v Kautzschově: Die' Apokryphen, und Pseudo:-' 
graphen des ,Alten Testaments.Ukázalo' se, ~e Wrede, 'neprávem při1iš 

" ptÍzpOsobi1 jejich nauku křesťanskému ,pojetl Krista .. Mesiáš židovské 
apokalyptiky je 'pfuiš temná postava, aby vyvolala vášnivou oddanost, 
kterou věnoval Pavel Je~iši Kristu. Mimo to,jak napsal JUlicher v své 

, kni~ce, J esUs ,und Paulus (1907), vyšlé, v, téže sbirce" populárnich spisti, 
.. ap~štoIJ e~iše Krista, který odmit1něco vědět, o po'zemském ~ivotě me

,siášově a který to učinil proto, aby podepřel' svou .vlastni do~ati~kou 
theoÍii, jé produkt moderni, m!U1ie 'pro logickou,' dftslednóst. 'Ale' jistě to 

, neni Pavel historický." ' , ',': ' , ' " 
" J~den extrém vede ke. druhému:' Po pokusu, vysvětlit Pavla především 'I 

jako "theologa, ' ptišia "Živá kiliha' Dei8~mannova: paulus, která' chtěla" .. jít, ' 
zpět od zdogroaÚsovaných, zmodernisovanýchPojednáni našich západ':; 
nich' knihoven _ k historickému Pavlovi, .. proniknout .... paulinismem" "nóvo-

, zákonnich theologii k Pavlovi ,staré' skutečnosti". Pavel je tu představe~ 
.' jako' ,;hrdlna zbo~nosti, prvni a, zneNětšiclÍ .• : Je, dálekovic, ~užé'm' 

modlitby' a." svědectvi, ' vyZnavačem- a próroke~;" než učeným .exegetou : a .. 
hloubajicim dogmatikem". V Anglii, kde mno:d 'lidé,ďkteři sicenínábo- , 
ženstvi, nemaji rádi theologii, ziskalaDelSsmannovakniha mnoho' zájmu 
a velkou popularitu. Touto svou kruhou, stejně jako dřivějši: Die neu': 
testameritzicll-eFormel "in Christo Jesu" (1892) učinil Deissmanndobrou 
službutim,žezdftraznil Pavlftv pocit, .. býti v Kristu Ježíši". Ale jehoVý-

, klad Pavlova' křesťanstvi jako kultu Kristov~ nébyÍ 'šťastn:ý,neoot! 'činlÍ 
'dojem, žEi Pavel uctlval Krista jako pohanšti uctivatelé uctivali své bohy, 
a: ' zatemnil 'tak odlišnoSt novozákonního křesťanstvi, které tak ,nacházelo ' 
Boha v Kristu; ~e úcta ke Kristu je ~ajedno s úctoú k Bohu. ' " _ ' 

Práv~ , tato,· odliŠnost nov~zákonniho 'křesCanstviďmnoha', mode~im' 
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• ,liderri·~~di .. Má-li být Pavlovo hodnocéni Krista za~i~uto, jak je třeba 
vYložit? Pokusy vyložit Pavlovo Pojéti Krista diahiktikou nebo židovskou' 
kristovskou dogmatikou, selhaly. Zbývala třeti cesta, která vrhla mnoho 
potfebného, světla na povahu Pavlovy nauky, pokus,odv~t' Pavlovo chá-' 

, páni, Krista ze' soudobých pohalÍ.ských mythti' o' bozich; kteH umirali" ' 
.. a vstávali z' mrtvých. ' , ,'" . ,,' " " " , 

. . • ". ' • " .:' ;~"f t ' • l" " , ' 

,V žádném oboru poznáni (leda snad ještě v psychologii) neni InOžnp 
psát tak náročné nesmysly jako v oboru, srovnávacich' dějin náboženstvl, ' 
a mnohé, pokuSy, vyložit Pa~l~vo kfesťanstvl jako. mýsterijni nábOžen-' 

, ,'. Stvl, zasloútily méně pozornosti než jim bylo věnováno. Mnozi spisova:" . 
telé, sbirajice domnělé dtikazy pro ptivod Pavlova kfesťa:nstvi,.vPohaD:~:. ". 
ských kultech mysterii, nejenpfenáÁeli pOhanské ideje dó kfé~ťanského' , 
,sVěta, ale odvozovali je z mnoha dávných stoleti a mnoha 'zemi. Obratni 

, amatéři jako Drews a Smith v Německu a J. M.Robertson v Anglii byli 
tak s to, aby dospěli' k absurdnimu závěru, že J ežiA ,nikdy nežU. I učenci . 
jako' BrUckner a' Heitmuller ukázali podobné nedbání topografie' a chrono
'logie ajejich'knihy si právem zasloUŽily Schweitzerovaodsouzeni.' ' 

V ,Anglii této theorii pomohl k vlivu Dr. Kirsopp Lake svou skvě-' 
'Iou knihou: The EarlierEpistles o/ Bt., pa'ul (NejstarAi Pavlovy listy, 
1911). "Křest, pfAe tu, bylPavÍem II jeho čtenáři obecně a jasněchipán 
jako, ,mysterium' či 'svátost" ktérá pOsobi ex' opere, operato." Oka.toIiCké 
nauceo,eucha'ristti ,pra~i,že je;,d8.IeltobUž,prvotni nauce než nauka pro-

.'/' 

, test8.ntSká i,. Toto tvrzeni se přirozeně Ubilo 'těm,' .itteH, dÍ'žice se katoli
ckého náwru, Ó svá.to~tech,si pfáli dáti Pavlovým slovtim katolický, vÝ- , 
klad: Pro ty je třeba citOvat dalAí slova Lakeova: ,:Typ nauky, kterou 
Pavel háji; je nejen priJÍlitivn1, aie je pfedkfesťanský."· A,ptedíi1'esťanSký 

;,'!" 
v tétO ,souvililosti zna.meÍlá pohanský. " '. " " ',' " 

"Lake vAak' neuveřejnil doklady, ,óněžsvé'tvrztmi opfral.DokladfÍ 
pro 'kulty a. praktiky mysteÍijnich ~áboženstev v Pavlově době a na 

, Pavlově mistě je neobyčejně málo, a mluvit omythických boziclt a jejich, " 
kultech'jako o bozich, "kteH, umiraji a vstávaji z mrtvých", znamená dá
vat nesprávnou kfesťánskou' formu pohanským pojmtini; spojeným s tě
mito bohy~ útératurao tomtopi'edmětu jenesmirná. Neni lepěiho úvodu 

. dó' ni než čist tři, za sebOu následujiCl ,vydáni knihy, která se , snaži' podat 
doklady, Reitzensteinovy knihy: Die hellenistischen MY8terienreligionen. 
Prvé vydáni z r: 1910 bylo malou knihou" alečinUo si nárok, že 'pHnáAi 

. mnoho' dokladti: druhé vydáni z r. 1920, bylo' už větAiknihou;, 8.Ie doklado.' 
, bylo méně. A třeti vydáni z r. 1927 je už tlustou', knihou, ,ále dOkladti je 
·v ni velmi, málo. Autor sám připouět1, že doklady, pro paralÍeiy Večeře 
Pa1něv mysterijnich kulteéh jsou bezvýznamné a že Večere Páně se ne-
mMe srovnávat ti nekřesťanskými protějěky. ' , '" 
< ReitZenstein nemá poutavý sloha 'je přirozeno, že' učenci, ktefi čtu ' ' 

, ': 'jeho prvé vydáni, nechali dalAi nečtená.' V Anglii podal výbornou diskusi 
o těch: dokladech H. A. A. Kennedy v knize:8t. Paul and theMY8tery 

'. Religións (Sv; Pavela mysterijni nábOženstva., 1913). Machen pak v knl- ' " 
'. ze:' TÍte Origtn'of St.Pau}'s ReIigion CPtlvod Pavlova nábožénstvi; .1921) . 

podnikl nejen pá-dný, ale, i ,učený útok' na pokus Odbýt Pavlovo křesťan-
, stvi Odkazem na kulty mysterii. ' 
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Kontro~eÍ'seuvedla' do; popředí ~ejen poměr: mezi t. zv. "Pavlovou 
theologií" 'a '"Ježíšovým náboženstvím",' nýbrž také poměr Pavlovy nauky 
k, učení církve 'jeho doby. Ujasnilo se" že'Pavel v pOdstat:ri.ých bodech 
svého evangelia nebyl novotÚem,· že, naSťala~lľ nějaká transformace meZ! 
dobou, kdy účedníci s ,Ježíšem chodili; a dobou, kdy jel prohlásili z~ vzkří~, 
ěeného Pána, musila se 'ta transformace' stát v době před Pavlovým obrá':' 
cením .. To je these velmi dtlležité ,knihy, nápsa.:aése stanoviska historicko
náboženskéškolÝ,Boussetovy'knihy: Kyrios Christos(1913), která při
pisuje'JeŽíáovp. prohlášení za Pána křesťanttm v AnUochii, obrácenym, 
z pOhánstVí. Boussetovu knihupříSIlě zkriUsoval ,Wernle v článcích, úve-

',tejněnýéh v časopise zeitschrift ,fUr 'Theologie undKirche. Bousset' na, 
,útok odpověděl. v knize JesU8 aerHerr(1916), ale druhé,vydání jeho kni
hy KyriosChristos je psáno s většíopatr11.ostí. Odraz, Boussetovy knihy -' 

"nalezne čtenář v knizeW; Morga;"a: ,The ReZigion and Theology 'ol Paul 
CPavlovo náboženství a th~ologie, 1917). .,' ':, ' 

,Výki~dPavlova myš~ení s~ed~ska ná1:>ože~sk~-historického s~ dlou:. 
,ho mnohýÍnzdáitěŽkýrn' ohrožením' pro křesťanskou, víru 'a jinýln :víta':', 
nýmprostředkem requkovat cil a obsah křesťanské zvěsti. Mezi odbor
,níkyje dnes značně obecný skepticismus k závěrfim této školy, ale jéjf 
populární vliv, je 'vel~i velký.' Ale, tento výklad, který ,byl určen k tomu, . 

' .• odinterpretovat Pavlovo křesťaxiství;vedl ke dvěma velkým pokrokilm 
'v badání o Pavlovi., Vedl k novému zkoumáni kultury a náboženstvi 

Pavlovy doby, což přineslo nové poznání myšlenkových forem jeho doby, 
takže', jsme 'dnes 's to, abychom" vykládali jeho' slova jako slova člověka 
prvého století. Yněmčině je o tom velmi užitečná kniha: Paul Wendland:, 
Die heZZenistisch-romische Kultur in ihr~n Beziehungen zu Judentum una 
Christentum: (1912), která tvoří část neocenitelnéLietzmannovy sbírky: 
Han:dbuch',zuht NeuenTestáment, obsahující komentáře á bohatýmt'od
kazy, na' řecko-orientálni literaturu. ,z' .angliékých knih je možno' uvést:' 
HolZiday:,The pagan Báckground,of Early' Christianity (Pohanské, po

, zadí' prVotního '. křesťanství, 1925) a A uguS ': . ,TheM ystery Religions 'ancl 
'Christianity (Náboženstva mysterii ,8: křesťanství, 1925). Hodnota' této 
poslední by, byla větší, • kdyby i>finá.šelá' více • daL Jak bohatý' je materiál: 
užitečný,pro moderního badatele, milžeme vidět ze studia' poznámek ,I). 

dOdatkfl v knize jako" je W. i..Knox:"St;Paul and the áhu~chof the 
GentiZes, (Sv. Pavel a církev z pohanil, i9imj nebo ještě lépe ze studi~' 
Pavlových výraztlv,slovníku 'Gerharda Kittela: Theologisches 'Worter-
bú-ch zum Neuen Testament':',' ' 

Konfroverse nejen vedla ,k větŠímu poznání Pavlova řeéko-orientál
niho prostředí, nýbrž přinesla také nové pOznání smyslu, významu mnoha 
výrazf1, jichž Pavel 'užíval, takže jeho the~logiemftže ~yníbýt studo-" 
vánavesvětle prvého století místo ve světle 16. nebo 17, sto,leti. K nej-

, • lepším' prace~ o Pavlově myšlení; napsanýrÍl z tohoto hlediska, patři kni- ; 
" 'ha Johanna Weisse, 'Urchristentum, vydaná po autorově; smrti r. '1917; 

, Weinelóv,aBiblischeTheologie des Neuen Testaments (3.vyd~' 1921), ' 
psaná 's' hlediska liberální' theOlogie, a Feineova, Theologie des ' N euen, Te

'8tame~t~ . (3.:vyd.1!h9) ; psaná s hlediska positivní theologie,. ukazuji rov~ 
~ -:" i ' ' ( .' . - '" . 1 ' • • • 
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něž, jak velmi studium myšlenkových forem Pavlovy doby osvětli obsah , 
Pavlova myěleni. 'Vime nyní, že Pavel nemyslil o hřichu, zlobě~ a zákoně 
abstraktně, nýbrž konkretně jako o poloosobních 'soupeřich, od, jejichž 
ty~anie . Kristús lidi osvobodil., Nový pohled do _ Pavlova pojeti: spásy na~· 
lezneme ve velké knize C. Andersona Scotta: Chri8tianity according t~ 'St. 
PauZ ,(Křesťanstvi podle sv. Pavla, 1927) .. Přispěvek,' který přináěeji 

ke 'studiu sv. Pavla zkuáenosti misionářft, je zkoumán ve dvou německých 
kitiMch: Warneck: Paulus im Lichte der heuÚgen Heidenmi8sion (3:vyd. 
1922) a Oepke: Die Mi8sionspredigt des Apostels Paulus (1920). 

Nezmínili jsme se dosud,o'otázce autentičnosti Pavlovýchlistfi, neboť, 
'to má nyni meněi dfiležitost pro pochopeni Pavlova významu. Na začátku 

" n8Šehoobdobi někteři badatelé tvrnili, že s ,jistotou lze pokládati za Pa
vlovy jen čtyři hlavni epiAtoly, Manenovotvrzeni v Encyclopaedia Biblica; 
že', žádná, z těch epiětol neni Pavlova, že věecky bez výjimky jsou pseu~o
epigrapl1a; je dnes' obecně odmitáno. P. N. Harri80n spisem The Problem 

, ol the Pastoral Epistles (1921) ukázal v souhlase s názorem velmi mno
hých badatelfi, že paStorální listy nejsou v dneěni své podobě listy Pavlo
výmI, 'ale že list Titovi a 2. Timotheovi obsahují v svém' textu znění sku': 
tečných krátkých listfi ,Pavlových. Druhý list Thessalonickým a list Efez-

, ským nejsouvětěinou badatelfi uznávány za listy Pavlovy, ale poněvadž 
~list Koloským je větěinoll pokládán za' Pa,vlfiv, nemá. tato' otázka pod-' 
statného významu pro výklad Pavlovy nauky. 'Nezmiňujeme 'se tu také 
o Jednom z nejvlivnějěích moderníchvýkladfiPavlova, Ústu,o knize 

- Romerbrief od Karla Bartha, ježto tato kniha má větěi ,význam pro po-
. chopeni Bartha než' pro pochopeni Pavla." " " 

Před 70 le~Ý napsal Renan' 'na 'konci, svého Svatého Pavla: ;,Když 
byl ,dík orthodoxnimu protestantismu po, 300 . let ',riejvyěším "křesťanským 
doktorem, 'vidí Pavel za, našich dnfi chýlit' se své království ke konci. ~ • 
Pavlovy spisy, jsou nebezpečím a' překážkou, příčinou základnich nedo
statkfikřesťanské theologie; Pavel je otcem subtilního Augustina i To
máše Akvinského, zasmušilým kalvinistou, umiriěným jansenistou a kru
tým theologem, který zatracuje a predestinuje k zatraceni." Historie ne~ 
dala za pravdu tOmutoRe~anoVu proroétvi. Pavlovo královstvi se nechýll 

,ke konéi. Nikdy si křesťanšti badatelé neuvědomovali jeho význam jako 
nyni.Badáni posledních 50 let ukázala, 'že Pavel nebyl, jak se domníval 
Renan, převracečem křesťanského evangelia, nýbrž jeho velkým expo-

'nentem. Naučili jsme se konečně rozumět jeho slovfim v duchu jeho doby 
a' poznali' jsme, jak těŽké bylo neporozumění těch, kdOž ztotožňovali Pa

"vlovo učeni s přisnými naukami pozdějších theologfi. Arei knihy křesťan
ských badatelfi se méně čtou než knihy spisovatelfi jako je Bernard Shaw 
nebo H. G. Wells, a ti, s menši omluvou než Rénan, trvají dosud v ,tom 
neporozuměni ,Pavlovu učeni. 

, Badateli Y~boru Nového zákona je dnes Pavel srozumitelnějši než' 
byl před 50 lety. Ale ještě musi být mnoho učiněno, aby to bylo jasno 

. vše~, kdo dosud nejsou obeznámeni svýs1edky'badáni o Pavlovi. Tento 
misiónář 1. stol., dal do služeb evangelia pojmyZidfi a pOhanfi;k nimž 

" se ,obracel, a' ty, pojmy ~úsime nejdřive studovat,' neŽ, pOrozumim~, jeho 
učeni: Modernipřeklady Nového zákona to umožni'·a modernLkomentáře 

I . ,. ,'-.." .. " " _ . " 
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j8.ko je Dodddv k listu rtimantlm' (1932) ,ukáži, že, chÁpeme-li Pavla jako 
člověka 1.' stol;; nabývá 'jeho učeni významu i pro naši dobu . 

• Studium ap.'PavÍaza posÍednich' 50 let jevyznače~o četnými ~myly. 
Ale z koritroversi,k nimž to vedlo, se vynořilo nové chápAni významu 
apoštola, který, nejen prS;cováJ.vic než ostatni k ,šiřeniznalostisvého. 
Spasitele; : ale kt:rý: i výstižněji ,'prohlédl obsah křesťánskéhóevangelta:; 
V tom je význam apoštola Pavla a:. tento význam mMemednes ,vidět \ 
jasněji než to bylo možno před 50 lety. . 

The Expository Times, čerVenec' 1939., ' 'F. :K. 
, ',- , 

ROZHLEDY PO' ZIVOl! ,NÁB'OZENSK~M A CfRKEVNrM~-' 
, " . ,:":.r.:' ,~.~vJ;c. 

Dvacet .Iet církve ČS" ,~." '. ,,',', " 

Je tomu práyě 20 let od d~by, kdy list, dttsledně reformniho kato.' 
lickéhokněžstva, sdruženého V Klubu,reformnlch kněžf" Právo národa, 
v prosincovém čisle vyzval" členy Klubu, aby' každý o váriocich ',1919, počl-

, naje pdtnočni,i sloužil IDAI Jazykem' českým a aby. každý v' obdoblvánoč
nlin' založil' na své ,osaděfarniči náboženskou obec. 'Počátkem lécIna 1920 
oznámil týž časopis, že podle zpráv, dOCházejiCIch ze vše~ ,~onČin Cech 
a Moravy, uvltal věřici lid českou mši s obrovským na.dšenim· a se slzami 
v očich.,To byl prvni krok na cestě, ,na nižáe pak definitivně vstoupilo 
8. ledna 1920, založenlm ,čs. élt:kve;' 

Na tu cestu vstoupilo české duchovenstvo i český lid, jlmvedený. /, 
A'po té cestě kráčl duchoveristvo i lid po' 20 let. Je to nepatrný ÍíSek ča
sový, měřime-li jej dobou, po kterou bude nutno pó této cestě ještě kráčet' 

, , v, budoucnosti. Ale těch 20 ,let neni ma~iČkostl pro' ty, :)tteři, tu cestu pro~ 
žlvali a zvláště pro ty, kteři po, rii vedli, a nerii maÚ6kostl, ani pro bu-
douonost této cesty a těch; kteři po, ni pOjdou.' '1 :, ' 

prvn(co si ti, kdo 'na tu cestu přéd 20 lety vstouplli,dnes po ~tup~ 
dvou desitiletl uvědomuji, je patrně skutečnost, že ten kroltnevyplynul 
z chvilkové 'a pomljivé :rúUady doby, pfunivépomnohýchstrbkáclípro 

, takový krok. Osudy dalšicesty, ,dnešnidejistÍl.v, obzory, které: se před 
ni otvlraji; to' vŠe je· účastnikttm. cesty motivem, hluboké, a. pevné viry, 
že' 8. ledna 1920 si Bťth sám svol8.l V Kristu Ježišiv čeékémnárodě svdj 

, lid,žeje to "svolánI či cirkev Boži v Kristu Ježlši": co tu'vzeělov život, 
jako' tak ,', častó' v dějinách křesťanstvi, . kdykoliv' se,.'z BOživf1le čas, na
plnil, • aby vypučel nový ,pupen na věčně ' !ivémkmeni křeSťaDstvi a aby,' 
rostl, kvetl áovoceptinášel,jako nová větev vedl~ staršlch,dřive vyril
zivšich, ,jinými sniěry. a v jiných rovinách rostoucich, ale také už vad- , 
noucich a odumirajicich. Dosavadni cesta nové cirkve' obsahuje mnoho 
nloníimtd, které opravňuji kviře, žeBťth clrkev na jejl cestě řidil a chrá-

~ni1.,ObSahuje ovšem.takemnoho momentd, které svědči. o lidské slabosti 
, li. nedokonalosti" kde jde o to; spolupdsobit s Boži 'vdU. Ale nechybi mo
,mentd, kde mťtžemei 'při vědomi svych nedostatkdpohližetl na' uplynu
'lou cestu's vděčnosti k Bohu a'k lidem as vnittnim'uspokojenim. 

" ':;, - , J' 
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"Během těch 20 let bylo třeba - a bude i v budoucnosti vždy ti'eb;
si uvědomovat, že nejde o nějakou lidskou organisaci, ale o Boži lid, s~o~ , 
laný v Kristu,Ježiě! k duu na královstvi Božim na zemi. Jde o nábož~n
sko~, jde ~ křesťanskou společnost v českém národě, a' jde o cirkev novou 
a lepěi než byly, historické cirkve. Nejde, o pouhé rozmnoženi počtu cirkvi; 
nýbrž jde o uvedení v život pravé drkve, která by byla živým nástrojem 
Boži:vfJ.le a Kristova ducha jako byly historické cirkevni formy v dobách, 
kdy ,vznikaly. Jde o cil1kev, kteráneni anI' i'imskokatolickli ani 'prote
stantská, ale ve'kteréžije a,mocně ptisob(věe to, 'co je v katolictvi a v pro-

, testantství skutečně Boži a Kristov~, ve které věak nad to, žije a mooně 
ptisobi r, věe to, čeho neni v starých historických formách cirkevnich a co 
je, dáno' skutečným' pokrokem' lidského ú.si1i nové doby, pokud je, to ve 
shodě s Boži vtili; patři k tomu vedle zaručených výsledkti vědeckého 
badáni a vedle novodobého ,úsiU sociálniho také uplatněni národni své· 

, 'bYtnostI. staré historické formy křesťanstvi nesou na sobě znaky, doby, 
v niž vznikaly, nedovedly se jich zbavit.' ' 

Cirkev, ,která má být křesťanská, česká ďa ,novodobá, je novým, oso
bitým typém cirkve, odliěným od dos~vadnich typti.Její křesťanskost arci 
žádá spojeni s JeŽíěemKristem.J'<.imSkokátollcká cirkev ,věří, že jes ,Je
žiěem Kristem' spojena tim, že Kristus odev~l moc kličti Petrovi a. apo
ětoltim, ti ji odevzdali svým nistupctim, biskupu i'imskému ,a ostatnim' 
biskuptim, ti opěťsvým nástupctim,což pokraČovalo v stálé řadě až do, 
dnešniho dne, Círk~v římskokatolická věři, že; tOuto apoětolskou posloup
nosti je zaruČena privost apravdiyost křesťanství a že tedy jen cirkev 
i'hnskokatolická '. je jediná pravá cirkev KirtStova a žé křesťanská pravda 
je to, co' cirkev k věřeni ,předkládá. Novodobé vědecké badáni věak uká-
zalo, že, apoětOlská 'pÓsIoupnost ,je fikc~, o niž J ežiě' a, nejstarěi křesťané , 
jeětě' nic nevěděli~ Novodobá cirkev nemťiže své ktesťanstvi, svou auto~' 
ritu' a svou normativnost' zakládat na historické fikci, která je nad to, 
povahy primitivně magické. ' 

UžproteStantskáreformace tuto' i'imskokatolickou fikci odmitla a 
hled8la' a hledá záfuku křesťanskosti, autoritu a~ormu v ,Písmě sv. 
jako zjevenémBožim slově. Křesťanská pravda je pak'to, co'se shoduje, 

, se, slovem Božim,obsažeriém v inspirovaném Pismě, sv .. Avšak i zde uká-
'zalo' novOdobé vědecké badáni, že, Písmo sv. je sice památkou, ,8.' svě<Íec
tViin, Božiho 'zjeveni, že svědči o Božim slově,ale že pti tom' je dilem 
lidským, :zatiženýl!inéďostatky, jako všechna lidská, dila. 'Proto novo-, 

"dobá cirkev nemťiže své křesfanstvi,svoú autoritu' a svo{z normativnost 
zakládat ~ na Úteře,' výraze, formul~ci,' slově Pisma' sv. ' 

J ' , • . ,'," ".' ~ , 

, "Záríikou 'křesťanskosti, normou a'auto·ritou, novodobé cirkve mtiže 
býti' 'pouze Ježiš ,Kristus sám, jeho osoba a dilo;jého sldva i skutky. 
OvŠem. 'JeŽiš nic nenapsal. Ale máme zachováno v Novém zákoně svědec-" 
tví svědkti jeho života, máme zachována jeho slova' a skutky, -jak si je 
,prvokřesťanská tradicepřédávala a máme ,zachována svědectvitěch, na' 
něž! jeho, naprosto' mimořádná osobnost' ptisobila vlivem, jehož obdobu' by
chom v' dějinách lidstva marně hledali. Všecka ta svědectvijsou arci 
zachována' v myšlenkových a, výrazových formách, tehdejši doby a, třeba \, 

, l,' 
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jirnjen. tak rozumět. Ale z těch památek 'mfižeme dObře,poznatJeŽišOva 
,ducha, JéŽíšovu ví~ v Boha-Otce, víru v člověka-syna Božiho, určeného 

k věčnému životu, viru V království Boží ajeho,novouspravedÍnost na 
zemi,požadavek lásky k Bohu a kbližnímu,požadavek změny smýšleni 
a jednáiú,' póžadavekďusilovat především o království Boží, požadavek; 
usilóvato dokonalost lásky, jaká je unébeského Otce, požadavek víry , 
v JeŽíšo.Ju funkci mésiášskoU, funkci t()ho, který je cesta, pravda a život, ' 
spása; Jen tento duch Kristfiv mfiže být novodobě církvi normou ,křes-' 
ťariské víry a křesťansMho života. Tohoto ducha Kristova nelze ovšem 
hledatLv Pismělibovolně,tak,že by Ítaždý' mohl vidět Kristova ducha 
v něčem jiném. Novodobá církev,vzniklá ve věkuvědy,nemfiže jinak, 
než hledat. ducha" Kristova v Písmě metodamivěficiho, úctyplného, al~ , 
i kritického badání, v Písmě. JĚm tini mfižé být 'vyloučíma subjektivnOst" 
amfiže být ,dosaženo objektivity, jejímž extrémem je řimský katolicismus 
se svým' monopolem .. rieomylnépravdy" a' strnulosti 'd~gmat, což vylučuje 
každourefonriu a: obnovu; jentini mfiže býtzáI'oveň zachováno právo 
individuality,' jejíž' extrém je v' protestantskémsubjektlviámu" který ko~čí 
V tom, že se Písmem sv,, mfižeodfivodňovat každá subjektivní .. pravda", 

- s nárokem, zakládat na ni novou pravou cirkev. , . , ď , 

'. ~. Církev,' čs. pokládá za svfij cU, 'naplniti duchem .Kristovým veškeré' 
.soudobésnaž,eniv českém národě, a to po všech jeho stránkách .. Duch 
Kristfiv je 'jí normou viry i života,věroukyi,mravouky, bohoslužby idu
chovní péče, práce organisačni i kulturní, výchovy i sociálni práce, theo
logie i činnosti u~ělecké,nábožeriství, vědy, mravnosti i uměni, života 
soukromého i veřejného, poznáváni, ,chtěnLi cítěni. 

, " Veďsmyslu' svého principu přijala, čs. církev na svém sněmu v r .. 1931 
.naůku, v níž. se snaži ,vyjádřit novodobými 'myšlenkovými a' výr~vými' 

, prOsttedky podstatu křesťanské víry v· duch~JeŽíšově. Nyni ji čeká úkol,' 
tutO' riauku zdflvodnitco nejvŠestraÍměji a nejhlouběji Ježíšovými slovy 

,i skutky,příkladem jeho života, ,věření I jedriáni. . .'. . 
, V duchu .svého principu" vytvořila čs. církev bohoslužebné dUo, kte~ 

rým se snáži . zpřítomniti liturgickými prostředky, mezi nimiž má velký 
význam umění, osobu a dílo,lJeŽíŠovo věřícím a véSti je skrze Ježíše 
k Bohu. . ' ",.,' " 

. Ve smyslu. svého principu koná čs.cirkev.extensivni iintensivni vý
chovnou práci mezi svým čle:Mtvém nejen\ve ,školách:VŠech typfia,druhtt, 
1 stupM, nejen při bÓhosIllžbách'a při duchovenské péči, ale hlavně také 

, ná1)óženSko-mravní výchovou mezi mládeží.věku poškollÍiho .ve.svÝch Jed-
notách rnládeže při kaÚlé náboženské obci.. '.. " ,', ,", . 

Ve smyslu svého prinCipu 'provádí čs. církev rozsáhlou sociálnipráci 
. . . . . . I '. " 

v jednotlivých náboženských obcích i . v diecésnichsvazech, řízených ze 
spóiečného ústředí v Praze. c, l . " , . 

Za 20 let, svéhotrVáni vykonala čs. církev ohromnou organisačni 
práci 'mezi svým členstvem. Přes 300' náboženských obcľve 4' díecésích ' 
je řízeno nejen: duchovními, ale i laiky, kteft se uplatňuji nejen V radách .. 
starších jednotlivých náboženských obci, ď ale i v d1ecésnich radách a 
v. ústředÍli radě. Na 400 duchovních, několik set učitelfi a učitelek nábožen-

,'. štvi,. tisice 'l~ikfi všechvěkfi" všech stavfi -a společenských vrstev pracuje 
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na' řizení dUa, o němž nezasvěcená veřejnost nemá namnoze ani tuAení. 
Vyjádřeno finančně, znamená ročně obrat několikamilionový. ' < 

Za 20 let svého trvání ,postavila čs. Clrkev několik desítek svých 
, ,sbonl, v ni~ jsou nejen"bohoslužebné mtstnosti, kanceláře farních Úřadl'). 

Q'radstarliích, ale, také'mistnosti mládežejmistnosti pro kulturní podniky 
Q, mí~tnosti pro sociální dUo. 

Cs. církev vybudovala také rozsáhlý aparát tiskový, obSahující' dva 
týdeníky, několik měsíčníkfi, několik revuí a několik řad knižnic,nábožen-
sko-vzdělávací i theologické literatury. " 

Duchovenský dorost církve je odborně vzděláván na Husovi, boho- ' 
slovecké fakultě, kde má čs. církev svou vlastní sekci. Praktické nábožen: 
sko-mravní výchovy se bohoslovcfim dostává v bohoslovecké koleji v Dej-
vicích. ' ' 

Značné dUo vykonala čs. církev také svou 'odbornou prací 'theolo
'gickou, jak se mMe přesvědčit každý, kdo přehlédne literaturu,' církvi 
vydávanou., ' 

Cs. církev se neuzavírá sektářsky do' sebe. Udržuje živé styky a spolu
práci s ~írkvemi ostátníriů, neboť věří v obecnou církev Kristovu" majícl 
rozné formy, dané podmínkami historickými, místními.i ,dobovými.' 
účastnila se činně ekumenické práce' světové, a je zvláliť v' úzké spolu
práci s ideově blizkými svobodnými církvemi ve světě, doma pak s česko-

" bratrskou ,církví evangelickou. 
, " V letošním sv'ém jubileJnim roce ,zamýšíičs.cirkevsv~latl svOj nej-
vyšší zákonOdárný orgán, cirkevní sněm: Na něm maji býti ~činěnadfi1e~" 
žitá rozhodnuti pro další práci cirkve. Deset pracovních komisí, složených " 
z duchavenských i laických odborníkfi, pracuje na' sněmovních předlohách. 
Jsou to komise: 1; liturgická, 2. finanční, 3. propagačni, 4. pro slovesnost 
'a hudbu, 5. právní, 6. pro vědu a filosofii, 7/ soCiální, 8. pastorační, 9. pro, ' 
výtvarné umění,,10.věroučná. Některé komise již "YP,racovaly své návrhy 
1 s dfivodovými zprávami. Ty byly již rozeslány 'diecéaním radám, aby 

. k nim připojily své připomínky, podle nichž budou pak vypracována de-
finitivní 'znění sněmovníéh předloh. Každý církevní sněm je dfiležitou 
etapou v životě církve. Přehliží se, vykonané dUo·a stanoví se úkoly pro 

: nejbHžlil budoucnost. ' . 
Nezasvěcená veřejnost neví nic o tom. jak velké dUo vykonala čs. cír

. kev v př~výchově svého členstva během těch 20 let svého života: Jen kdo 
má přUežitOst sledovat život, bohoslužebný a život náboženských obci, vidr 
1asně, kolik lidí církev přivádí k Ježíši Kristu a ,k Bohu; kolik jich udržu

'je a živí v nové zbOžnosti a v uvědomělé mravnosti, individuálni i sociální, 
'neokázalé sice, 'ale zato tim hlubší a vroucnější. 

Díla čs.' církve se zúčastnLponejvíce, drobný lid, hlavně v iněstech. 
Celiti intelektuálové zaměřovali svfij zájem jinými směry 'než k dUu ,čs: 
církve. Proto o, tomto díle namnoze' ani nevědí: Typickým dokladem této 
nevědomosti jsou, z poslední doby dvě publikace, uveřejněné ve sbírce 
.. ,Svazky l1vah a studU", v 'nichž probíraná themaťa přimo' volala po zmín
ceodUe čs. církve, ale kde přes to kté zinínce nedošlo. V 1. čisle píše 

•. Fr. Kovárna o české střízlivosti a českém pathosu, rozuměje štřizlivosti 
" vztah'.ke ~kutečnosti a přijímání skutečnosti, pathosem pak vfiH skuteč-
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vládtlout.Autor si, stěžuje na českou sÚizlivost, ,volá Po' pathosu 
a ,'pra vi, že' popřevratové., české pokoleni: ukázalo ,vflU k' pathosu vlastně 
jEm v uměnl, zde dokonce někdy zálibOu v' kozelcich, a vlastně bez nároku 
na 'při~Ý zásah do běhu národnich věci. O ČS. cirkvi,neni ani',:iminky" 
ač právě 'ona j~ hlásitěvolajicim pfiklademp~thosučeského lidu, přikla· 
dem,vflle, vládnout skutečnosti v jejim pil'avém srdci a centru. Jan Pa· 

'"toČka piše v6. čisle Svazk'fi. o' české vzdělanosti V Evropě. Volá; že musi 
být~bnoveno :osvicenstvi,a to ,na svých pravých, očištěnýchzákÍadech., 
Přitom, ku podivu, autor věM vobrodu katolict"i a mlv! vflbec nic o tom, 
že čs. církev jde !za ideály, křešťa:n.st~i i za ldeály osvic~~vi právě', 
v oněch očištěných' základech. " , ' " ,_ ' ' 

, Leč, tato n~alostnebo nepochopeni, nesníi čs. cirkev v' jejim dile 
ani znépokojovat ani rušit. DilóJédnoty bratrské nebylo v době jejiho 

, rozkvětu známo' aru vzdělanco.m, z ,těch vrstev' národa; jež' nebyly ve styku 
_ ,s J edtlotou.' ' " " , " ' " 

, , V době 20. $~čisvéhovzniku'sU;ji Čs.: cirkev scelýci,národe~ před 
~ovýmiúkoly,:. jež jsou dá.ity,pronikavouzměnou veřejných' poměru. 

,A přece 'a~i tak radikálni' změna, pro.stř~di 'a duchovniho. ovzduši nevyža· 
duje Žádtlé, revise zá.kladn:iho' stanoviska, cíle' asměÍ'u cesty" jež 'čs •. cirkev 
zaujala při svém vzniku. Naopak; za' nových poměrťi 'český námď potře· ' 
'buje' dila své' cirkve vice' než, dosúd, 'nebOť český. národ' dJies potřebuje ' 
předevšim toho, co je věčné; pravdivé, dobré, svaté, co je Boží. Je na 
národtli cirkvi, 'aby Ílárodu dovedla ukázati, že tO vše je v JežišiKristu 
á. že neni jiného jména,' ve kterém' bychom, mohli dojiti spásy., " , 

17. XII. 1939. ' ' 'F.K. 
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na. ~ Z naklad. J. L a i c h t e r'a:' nardo., da ' Vinci, , dělnik ' rozumu. 
Aristoteles: poUÚka;NilsMUDr. Jan TÍleobald He'ld:' Do
,Ah n I u n d:Gustav Adolf, králpisy. bratrovi a jiným~ -"Nakl: j 

švédský.'- Znakiad~ ,V.'~e'tra: .. "Vyšehrad": AÍ.Lang: John' , 
Sv~ky úvah a stuoU: č. 1. Fr. ,Henry Newman. :Vavř. V od i č k 8," " 
K o vá r n a: '-čeSká, sttizlivost, a o. f:k B. :Chesterton čili filosofie 
Českýpathos~ Č;2; :Mich. C hor •. ' zdravého. rozumu. - Nakl. Y :M C A= 
vath: 'Romantická tvá.r Sloven_., MUDr. M. J. Exner:Přitel či 
ska:,č.3.V. Č erný:Rasismus,' .nepřiteÍ -jď Sor.' K ierk eg aa rd: 

" jeho základy a vývoj.Č,4'. JiM .,Chvalořeč na Abr~hama, otce Iiá. 
F ~e j k.a: Odivadlo:vskutkuná: radO. 11;' otce, viry: ,Em. Rád I: Vě_ 

·rodni; Č. '5: Ro.ž.Va c k ová:'SO_ ' 'da a vira u Komenského. Jar. Sim
krates; vychovatel národá. Č. 6~ .l8J1 , s a: Veletucet her, hlavolamt'l a há~, 
P at o č k a: Česka. vzdělanost 'oV" ,danek. TýŽ: Veselé rady mladým. 
Evropě. Č, ,7 .. Zd. K a li sta:, Doba F .. K ... 
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