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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc září, které držíte 
v ruce. 
 

První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Dar pro tebe, jež nás 
vede v zamyšlení po stopách darů, 
které dnes a denně dostáváme, až 
k Daru největšímu, kterým je náš 
Spasitel, Pán Ježíš Kristus. Pro ty 
z nás, kteří jsme tento Dar všech 
darů ještě nepřijali, nás Pozvání 
k Bohu povzbuzuje k prvnímu kro-
ku na cestě k Bohu. Dokud je čas 
se rozhodnout. 
 

Ve vzdělávací části nás čeká histo-
rický dokument O kacířích a těch, 
kdo je upalují. Je z roku 1524 z vý-
znamného  spisu Pravdu neusmr-
tíš, který srovnává biblické texty 
s tehdejší oficiální církevní politi-

kou, vypálit veškeré kacířství oh-
něm z povrchu země. Možná nás 
překvapí tehdejší samozřejmá a tak 
brutální nadřazenost jedněch kře-
sťanů nad vírou druhých. I recen-
ze knihy Musel som byť kacírom 
o životě víry Konráda Cordata se 
dotýká porušování svobody svědo-
mí ve věcech víry.  
 

A tou nejlepší dobrou zprávou je to, 
že přes všechny naše úzkosti, obavy 
a strádání nás Pán Bůh ujišťuje, že 
jsme stále v péči Jeho rukou. Nemu-
síme se ničeho obávat, když je s ná-
mi. Přenese nás přes všechny naše 
úzkosti, strádání i útlak. Věřme Mu 
v každé situaci. 
 

Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení tohoto čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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ZAMYŠLENÍ 
 
Dar pro tebe 
 
Ten, který, dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a roz-
množí, plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, 
abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali 
díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedo-
statek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu. Přesvědčeni touto vaší služ-
bou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak 
štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás 
modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Bohu bu-
diž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! 

                                            2. Korintským 9, 10–15 
  
 

Náš text mluví o darech a celá tato 
kapitola mluví o dávání. Určitě 
každý z vás už někdy dostal dá-
rek. Vím, že ještě nejsou Vánoce, 
abych mluvil o dávání, ale přesto 
bych chtěl, abychom se zamysleli 
nad darem – a to nad tím nej-
větším darem, který je zadarmo. 

Dnes více než kdy jindy jsme kon-
frontováni tímto slovem. Reklamy, 
billboardy mají na sobě napsána 
slova zdarma nebo zadarmo, ale 
nemyslí to doslova. Vždycky mají 
v pozadí nějaké to skryté „když“ 
nebo „ale“. Když si objednáte to či 
ono, nebo když si koupíte určitý 
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počet položek, dostanete k tomu 
nějaký dárek zadarmo. Včera jsem 
měl telefonát, ve kterém mi vola-
jící pán z jedné firmy nabízel něco 
úplně zadarmo, prý mě to nebude 
stát nic, jenom poštovné. A tako-
vých nebo podobných situací má 
určitě každý z nás v životě mnoho 
– můžeme se s nimi setkávat v re-
klamách, časopisech, novinách a po-
dobně. 
 
V našem dnešním textu také má-
me návod, že kdo štědře dává, bu-
de i štědře sklízet. Ano, Bůh je do-
brý a dává nám všechno, co potře-
bujeme pro tento život zde na ze-
mi, ba mnohem víc, o čem by se 
nám ani nesnilo, co ani nevíme a co 
si neuvědomujeme. Spoustu věcí 
bereme jako samozřejmost, mož-
ná některé věci připisujeme i jako 
zásluhu sami sobě. A přitom je to 

vše Boží dar, nezasloužená milost 
a Boží láska k nám lidem.  
 

Chtěl bych naši pozornost obrátit 
na ten poslední patnáctý verš: 
„Bohu budiž vzdán dík za jeho 
nevystižitelný dar.“ Ano, to je ten 
největší a nejdůležitější dar, který 
kdy byl lidem Bohem dán. Je to 
sám Boží Syn, Pán Ježíš Kristus. 
Poděkujme Bohu za ten největší 
dar, který nám byl dán. 
 
Víme, že nic jiného my lidé dát ne-
můžeme. I kdybychom se snažili 
celý život a vynaložili všechnu svo-
ji sílu, i tak by to bylo málo a ne-
stačilo by to na naši záchranu. A 
co hůře – od Pána bychom slyšeli: 
„Neznám vás.“ A proto vzdejme 
Bohu dík za to, co pro nás udělal.  
 

Rudolf Hrůza 
 

 
 
POVZBUZENÍ 
 
Pozvání k Bohu  
 
Drahý čtenáři, 
 
chci Ti říct, že Tě Bůh miluje a tou-
ží mít s Tebou vztah. Pokud přemý-
šlíš o Bohu a vydržel jsi číst až po 
tuto stránku, pak přijmi můj ob-
div. Věř mi, že si umím předsta-
vit, jak je pro Tebe těžké rozumět 
některým výrazům.  
 
Sám jsem byl také hledající. Také 
jsem byl zmaten a hledal jsem 
Boha. Měl jsem dokonce problém 

číst samotnou Bibli. Také vím, jak 
obtížné je se v ní zorientovat.  
 
Žádný člověk na světě Ti nemůže 
Boha ukázat, ale chceš-li Ho po-
znat, tak běž rovnou za Ním. Pora-
dím Ti jak.  
 
Zavři se ve svém pokoji a svými 
slovy řekni Bohu to, co cítíš. 
Nemusíš se stydět ani ničeho bát. 
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Vždyť je to Tvůj Bůh. Stejně o To-
bě ví vše. Není mu skryta žádná 
Tvá myšlenka.  
 

Neboj se, vždyť On Tě miluje a touží 
mít s Tebou společenství. Svými slo-
vy Ho požádej, aby se Ti dal poz-
nat. Možná to bude Tvoje první 
modlitba. Je to jen mezi vámi. Me-
zi Tebou a Bohem. Nikomu se s tím 
nemusíš svěřovat. Nikdo v tvém za-
městnání, dokonce nikdo z Tvé 
rodiny se to nemusí dozvědět. 
Chápu, že se můžeš před nimi 
stydět o tom jen mluvit. Je to 
přirozené, netrap se tím. Zkus to, 
vstup do toho, vždyť tím nemůžeš 
nic pokazit.  
 

Ale slova mají moc, a jakmile jed-
nou upřímně řekneš Bohu, že jej 
chceš poznat, tak to bude vyslo-
veno a Bůh tě v tu chvíli uslyší. 
Možná se Ti hned poté bude zdát, 
že se nic neděje. Tím se nedej od-
radit. Ono se děje. Minimálně ses 
v tu chvíli změnil. Už nejsi tím, 
kterým jsi byl před chvílí, ale jsi už 
navěky tím, který mluvil k Bohu a po-
žádal Ho, aby se Ti dal poznat. 
 

Cesta k Bohu začíná prvním kro-
kem. Udělej ten krok. Za sebe Ti 
mohu říct, že jsem toho svého 

prvního kroku nikdy nelitoval. Po-
kud se stal ten zázrak a Tys udělal 
tento první krok, tak mi dovol, 
abych Tě na dálku popřál. Úplně sly-
ším, jak v nebi zazněl potlesk a jak 
se andělé radují. Nepochybuji, že 
si Tě od této chvíle Bůh sám po-
vede. Povede Tě cestou, na které 
se dozvíš naprosto úžasné věci.  
 

Vzpomínám si, že mi Bůh nejdřív 
dal poznat, že mě miluje. Později 
jsem zjistil, že jsem hříšník, a že 
na mé hříchy existuje Boží lék, a že 
mohu být spasen.  
 

A tak jsem se později rozhodl 
přijmout Krista jako svého Spa-
sitele. To byly ty další kroky. Vyz-
nal jsem Ježíše jako svého Pána. 
Ještě před tím jsem uvěřil ve svém 
srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrt-
vých.  
 

Prožil jsem opravdu něco úžas-
ného a z celého srdce Ti přeji, abys 
tím prošel také. Nechci na Tebe 
naléhat a tlačit ani s Tebou nikte-
rak manipulovat. Jen Ti předá-
vám co jsem prožil a říkám Ti: 
„Můžeš být spasen. Je to Tvoje 
cesta k Bohu. Ještě máš čas se 
rozhodnout.“  

 
 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na 
svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, 
není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jedno-
rozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé 
si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť 
každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby 
jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se 
ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. 

Jan 3, 16 - 21 
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Z HISTORIE 
 

O kacířích a těch, kdo je upalují1 
 

Upálení Mistra Jana Husa a Jero-
nýma Pražského v Kostnici 1415 a 
1416 bylo impulsem k úvahám ně-
kterých teologů o nebiblickosti zná-
silňování svobody svědomí. Dnes 
si můžeme přečíst „srovnání biblic-
kých textů pořízené doktorem Balt-
hazerem Friedbergerem, pastorem 
ve Waldszhutu, pro potěchu Bratra 
Antonína, kostnického vikáře, vy-
braného hlídače bez trumpety“2 
z jeho spisu Pravdu neusmrtíš z ro-
ku 1524.3  

 
První článek  
Kacíři jsou ti, kdo svévolně odpo-
rují Písmu svatému. Prvním z nich 
byl ďábel, který řekl Evě: „Nikoli, 
nepropadnete smrti" (Gn 3, 4). 
Spolu s ním ti, kdo ho následovali.  
Druhý článek  
Podobně jsou kacíři ti, kdo Písmo 
zatemňují a vykládají je jinak, než 
si samo žádá. Takoví, kdo napo-
řád (ve svých výkladech) z „man-
želky“ dělají prebendu4, z „pasto-

                                                           
1 Von Ketzern und ihren Verbrennern. 
2 Viz k tomu pozn. 8. 
3 Náš překlad je založen na textu publikovaném ve G. Westin/f. Bergsten, Bathasar Hubmaier Schriften, Giitersloh 
1962, 96-100, s přihlédnutím k anglickému překladu v H. W. Pipkin/J. H. Yoder, Balthasar Hubmaier: Theologian 
of Anabaptism, Scottdale 1989, 59-66 
4 Není úplně jasné, na jakou dezinterpretaci tu Hubmaier naráží. Podle nékterých iterpretů jde o odkaz k Lukáši 
8,3, kde se mluví o ženách, které hmotně podporovaly učedníky. Podle jiných by mohlo jít o rozšíření Pavlovy 
výzvy z 1 K 9,5, kde se mluví o právu apoštolů brát s sebou věřící ženu. V každém případě jde zřejmě o pokus 
porovnat manželství ke zdroji hmotného zajištění. 
5 Na mysli je zřejmě Ježíšův rozhovor se Šimonem v Janovi 21, 15nn („Pas mé beránky“), který byl pokládán za 
základ episkopátu. 
6 Obvyklé rozlišování mezi výrazem petros (kámen jako označení Petra) a výrazem petra (skála, jako označení pro 
základ církve) v odkazu na Ježíšův výrok v Mt 16, 18, rovněž pokládaný za základ episkopátu. 
7 Pravděpodobně opět narážka na Mt 16. V podstatě lze tak Hubmaierovy odsudky zredukovat na dva „bludy": 
nárok na římský episkopát a ne-pavlovskou formu podpory duchovních. 
8 Pravděpodobně odkaz k Micheáši 3, 10, kde čteme: „Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím“. 

race“ vládnutí5, z „kamene“ skálu6, z 
„církve“ Řím7 - a nutí nás, abychom 
takovým nesmyslům věřili. 
Třetí článek  
Takoví by měli být přemoženi sva-
tým učením, ne v hádce, ale vlíd-
ně, přestože Písmo svaté zná i hněv. 
Čtvrtý článek  
Hněv Písma je však ve skutečnosti 
duchovním plamenem a horlivostí 
lásky, která spaluje jenom Božím 
Slovem.  
Pátý článek  
Když neustoupí slovům autority, 
ani důvodům z evangelia, vyhýbej 
se jim a nech je, ať se vztekají 
(Titovi 3, 10), kdo je pošpiněn, ať 
zůstane ve špíně. (Zjevení 22, 11)  
Šestý článek  
Zákon, který uvrhuje kacíře do 
ohně, je založen na Sijónu krve a Je-
ruzalému ohavnosti.8 
Sedmý článek  
Proto jsou odváděni s přáním, aby 
je Boží spravedlnost obrátila ane-
bo zatvrdila, kdy potom slepí (na-
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 dále) povedou slepé (Mt 15,14) a jak 
svůdci, tak svedení ještě prohloubí 
svou zločinnost.  
Osmý článek  
Právě to měl na mysli Kristus, 
když řekl: „Nechte, ať spolu roste 
obojí až do žně, protože při trhání 
plevele byste vyrvali z kořenů i pše-
nici." (Mt 13, 29n) „Neboť musí 
mezi vámi být i různé skupiny, 
aby se ukázalo, kdo z vás se osvě-
dčí." (1 K 11, 19)  
Devátý článek  
I když odporují, nemají být zničeni, 
dokud Kristus neřekne žencům: 
„Seberte nejprve plevel a svažte jej 
do otýpek k spálení." (Mt 13, 30) 
Desátý článek  
Důsledkem těchto slov nebude 
nedbalost, ale boj, neboť neustále 
bojujeme - nikoliv proti lidem, ale 
proti jejich bezbožným naukám. 
Jedenáctý článek  
Nedbalí biskupové mají vinu na 
tom, že dochází k roztržkám. Ne-
boť „když lidé spali, přišel nepří-
tel, nasel plevel do pšenice a ode-
šel." (Mt 13, 25) 
Dvanáctý článek  
Podobně: „Blaze člověku, který mě 
poslouchá, bdí u mých dveří den ze 
dne a střeží veřeje mého vchodu" (Př 
8, 34), který ani nespí, ani „nese-
dává s posměvači". (Ž 1, 1)  
Třináctý článek  
Z toho vyplývá, že inkvizitoři9 jsou 
největší kacíři ze všech, protože v 
                                                           
9 V němčině Ketzermeister - mistři na kacíře, vyšetřovatelé kacířství. 
10 Může jít odkaz na černý a bílý oděv dominikánského řádu (srov. HS, s. 98, pozn. 12), ale může jít i o narážku 
na straku, v obecném povědomí spojovanou jak s rámusivým křikem, tak s vykrádáním hnízd jiných ptáků. 
11 Kostnický vikář Antonín, jemuž je tento spis adresován, byl místním inkvizitorem. Ti byli zpravidla vybíráni 
z členů dominikánského řádu. 
 

rozporu s Ježíšovým učením i pří-
kladem odsuzují kacíře na hranici 
a tak předčasně vytrhávají s ple-
velem i pšenici.  
Čtrnáctý článek  
Neboť Kristus nepřišel hubit, za-
bíjet a upalovat, ale přišel, aby ti, 
kdo žijí, měli život a měli ho v hoj-
nosti. (J 10, 10)  
Patnáctý článek  
Měli bychom se přimlouvat a dou-
fat v pokání, dokud kdokoliv žije 
v takové bídě.  
Šestnáctý článek  
Turek anebo kacíř nemůže být 
přemožen tím, co mu děláme, ať 
mečem nebo ohněm, ale toliko 
trpělivostí a přímluvami, při nichž 
očekáváme na boží soud.  
Sedmnáctý článek  
Jednáme-li jinak, Bůh pokládá náš 
meč za slámu a náš oheň za frašku. 
(Jb 41, 19 - Železo má za slámu, 
bronz za trouchnivé dřevo.)  
Osmnáctý článek  
Celý dominikánský řád (k němuž 
patří náš černobílý pták10 Anto-
nín11) odpadl od učení evangelia 
ještě ubožeji, protože je to zatím 
jenom tento řád, z něhož se rekru-
tují kacířští inkvizitoři. 
Devatenáctý článek  
Kdyby věděli, jakého jsou ducha, 
nepřekrucovali by tak nestoudně 
boží Slovo a nevolali by tak často: 
„Do ohně! Do ohně!" (L 9, 54 - 
učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, 
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máme přivolat oheň s nebe, aby je 
zahubil, jako to učinil Eliáš?")  
Dvacátý článek  
Neomlouvá je ani to (jak se holed-
bají), že vydávají bezbožníky12 svě-
tské autoritě, neboť ten, kdo ně-
koho takto vydává, se dopouští je-
ště většího hříchu. (J 19, 11- „... ten, 
kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“)  
Dvacátý první článek  
Každý křesťan disponuje mečem 
proti bezbožníkům, totiž mečem 
božího Slova (Ef 6, 17n), nikoliv 
však mečem proti zločincům.  
Dvacátý druhý článek  
Je na místě, když světská autorita 
odsuzuje na smrt lotry (Ř 13, 4), 
kteří tělesně ubližují bezbranným. 
Ale nevěřícím, kteří se nechtějí změ-
nit a kteří opouštějí evangelium, by 
neměl ubližovat nikdo.  
Dvacátý třetí článek  
Kristus řekl jasně totéž: „Nebojte 
se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši 
zabít nemohou.“ (Mt 10, 28)  
Dvacátý čtvrtý článek  
Autority soudí zločince, nikoliv 
však bezbožníky, kteří nemohou 
zabít ani tělo, ani duši, ale jsou 
vlastně užiteční, vždyť Bůh, jak zná-
mo, může ze zlého učinit dobré.  
Dvacátý pátý článek  
Vždyť víra prýštící z pramene 
evangelia žije jenom v přítomnosti 
zkoušek; čím drsnější je zkouška, 
tím větší je víra. 
Dvacátý šestý článek  
Vzhledem k tomu, že ne každý byl 
vyučen v evangeliu, biskupové se 
proviňují stejně jako obyčejní lidé: 
                                                           
12 V dalších čtyřech článcích Hubmaier rozlišuje mezi „bezbožníky", tj. nevěřícími, disidenty, vůči nimž jsou pronásledování 
a trest smrti něčím nepatřičným, a násilnými zločinci, vůči nimž je civilní trestní řízení na místě. 

Ti první tím, že se nepostarali o lep-
šího pastýře, ti druzí tím, že nena-
plnili své poslání. 
Dvacátý sedmý článek  
Když slepý vede slepého, oba spa-
dnou do jámy podle božího spra-
vedlivého soudu. (Mt 15, 14)  
Dvacátý osmý článek  
Proto se může zdát, že upalování 
kacířů je způsobem vyznání Krista (Tt 
1, 16 - prohlašují, že znají Boha), ale 
ve skutečnosti je to jeho popření a ješ-
tě větší ohavnost než jednání židov-
ského krále Jójakíma. (Jr 36)  
Dvacátý devátý článek  
Jestliže upalování kacířů je tak ve-
liké zlo, jak mnohem větším zlem je 
upalování opravdových hlasatelů 
božího Slova - bez jakéhokoliv usvě-
dčení, bez jakékoli diskuse s ni-
mi o tom, co je pravda.  
Třicátý článek  
Největším podvodem na lidech je 
taková horlivost pro boží věci, k níž 
dochází bez Písma (údajně) v zájmu 
spásy duší, cti církve, lásky k prav-
dě, z dobrého úmyslu, zvyku či 
úzu, na základě biskupských 
výnosů a rozumových důvodů - 
všeho toho, co se má za přirozené. 
To vše jsou ovšem smrtící bludy, 
jestliže to není vedeno a řízeno 
Písmem.  
Třicátý první článek  
Nikdo by neměl předpokládat, že 
sveden maskou svých úmyslů uči-
ní něco lepšího či jistějšího, než co 
vyslovila boží ústa.  
Třicátý druhý článek  

Ti, kdo spoléhají na své dobré úmy- 
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sly a věří, že činí to, co je lepší, jsou 
jako Uza a Petr. Toho druhého naz-
val Ježíš Satanem (Mt 16, 23), ten 
první mizerně skončil. (2 Kr 36)13 
Třicátý třetí článek  
Elnátan, Delajáš a Gemarjáš pro-
to jednali moudře, když se posta-
vili proti židovskému králi Jojakí-
movi, který hodil Jeremjášovu kni-
hu do ohně. 
Třicátý čtvrtý článek  
Skutečnost, že poté, co kniha sho-
řela, napsal Báruk podle Jeremjá-
šova diktátu jinou a lepší (Jr 36, 
28), je božím spravedlivým tres-
tem za nepatřičné spálení. Tak se 
stane, že na ty, kdo se bojí mrazu, 
napadne chladný sníh. (Jb 6, 16)  
Třicátý pátý článek  
Nepokládáme ovšem za nekřes-
ťanské, když jsou páleny knihy 

bludařské a neslušné, jak to také 
dosvědčují Skutky apoštolů (19, 
19). Spálit pouhý papír je nicot-
nost, avšak poukázat na blud a do-
kázat jej z Písma je umění.  
Třicátý šestý článek  
Nyní je každému jasné, i tomu, 
kdo je slepý, že zákon, který umo-
žňuje upalovat kacíře, je ďáblův 
vynález. 
 

Balthazer Friedberger 
Pravdu neusmrtíš 

1524 
 
 

(příloha v publikaci  
doc. ThDr. Petr Macek Ph.D. 
Huldrych Zwingli, Karl Bath  

a odkaz původního reformačního 
radikalismu 

 
 

KNIHA  
 
Musel jsem být kacířem 

Motto: „…len ten, kto vie mlčať a trpieť pre Ježiša, môže vybudovať pevnú 
železnú bránu proti temným a diabolským mocnostiam tohto sveta.“

Jedním z nejbližších spolupracov-
níků Martina Luthera byl Konrád 
Cordatus. Musím se přiznat, že já 
jsem toto jméno dosud neslyšel 
nebo mi neutkvělo v paměti. Za-
ujal mne ale rozhovor s Danielou 
Hroncovou Faklovou v Evanjelic-
kém posolu spod Tatier (týždenník 
evanjelikov a. v. na Slovensku)     z 
23. 11. 2016, která o osudech Ko-
nráda Cordata napsala knihu 

                                                           
13 Uza byl zabit, když vztáhl ruku, aby přidržel boží schránu. 2 S 6; 1 P 13. Odkaz na kapitolu 36 je nejspíš chybnou transkripcí. 

s názvem „Musel som byť kací-
rom“. Cordatus nebyl hned pře-
svědčeným protestantem. V jeho 
nitru zuřily mnohé pochybnosti, 
pátral po Pravdě.  
 

„Končil november roku 1483. 
Mohlo tak byť dvadsiateho pia-
teho… Roľnickému správcovi vo 
Vodnom zámku v Leombachu, pri 
mestečku Wels, Wolfgangovi Her-
tzovi a jeho žene Margarete, rode-
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nej Kohlgrüber, uhliarke14 zo 
Schleissheimu, sa narodil syn. Da-
li mu meno Konrád.“ (Musel som 
byť kacírom, str.10) 
  

Vyrůstal v harmonické rodině. Z úst 
otce často slyšel o valdenských, hu-
sitech a bratřících. V dubnu 1502 
odešel na studia do Vídně a roku 
1507 byl vysvěcen na kněze. Před 
morem ve Vídni utíká do Čech.  
 

„Práve tam, v Bohemii, ma opa-
novala túžba prijať sviatosť večere 
Pánovej po novom. Hovorili tomu – 
pod obojakým spôsobom.“ (str. 38)  
 

Navštěvuje Řím, ale věčné město a ani 
Vatikán ho neoslovují. Nikdo mu ne-
dovede vysvětlit, kdo, kdy a proč na-
řídil „communio sub una“!15 Po 
návratu z Říma odchází studovat na 
univerzitu ve Ferrare, ale jak vyznává:  
 

„Hoci by som bol desaťkrát išiel do 
preslávených škôl vo Viedni, Ferrare 
a Ríme, ani slovom som nikde nepo-
čul o pravej viere v Krista!“ (str. 42)  
 

Stává se kazatelem v Budíně16, ale 
vnitřně je nespokojen. Pilně studuje 
Lutherovy traktáty a k tezi „ospra-
vedlnění pouhou vírou“ sám dodá:  

 

„Luther má pravdu! Dôležité pre 
mňa, pre celý katolícky svet. Pre 
všetkých.“ (str. 52)  
 

Smělý kazatel se najednou ocitl 
v chladu a vlhku. Dostává se do vě-
zení a později panovnice Marie Hab-

                                                           
14 uhlířka 
15 přijímání pod jednou 
16 v Budapešťi 
17 Mučedník 
 

sburská Konráda posílá do Horních 
Uher. On touží po Wittenbergu, po 
setkání s Lutherem, ale poslušně 
odchází – navštíví Kremnici, Bys-
tricu, Štiavnicu a pravděpodob-
ně i Zvolen. Ovlivněn Lutherem se 
dostává do sporu s církví a koneč-
ně odchází do vytouženého Witten-
bergu. Luther bratra Konráda vítá 
a jak autorka knihy zdůrazňuje – 
Cordatus a Luther velmi rychle na-
šli společnou řeč. Na otázku, jaký 
byl jeho vztah k Lutherovi, autorka 
v rozhovoru odpovídá: 
 

„Dalo by sa to vyjadriť krátko: od-
daný žiak, poslucháč, priateľ, o kto-
rom Luther okrem iného tvrdil, že nik 
iný, len Cordatus by išiel s ním nielen 
ku hranici upálenia, ale priamo i do 
ohňa, do plameňov. Lebo aj také 
niečo im hrozilo…“ a přidává i svůj 
subjektivní pohled: „Mala som 
pocit, že zostal v tieni svojho učiteľa 
a kolegu. Nemala som však pocit, že 
by touto skutečnosťou trpel.“  
 

Setkávání s Lutherem Konráda pří-
mo pohltilo. Rozhodl se zakoupit vše-
chny jeho traktáty a knihy a poslat je 
do Uher. Záleželo mu na věřících 
v Uhersku, které kdysi navštívil. Je-
ho pevnou víru nezlomilo ani sdě-
lení, že v Budíně zatkli Hanse, který 
se nabídl, že knihy převeze.  
 

„…na predmestí Budína sluhu môjho 
brata zajali… knihami, ktoré viezol, 
poobkladali a upalili. Prvý martýr17?! 
Jeden z martýrov.“ (str. 93)  
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Konrádova druhá cesta do Uher je 
naplněna kazatelskou činností. 
Věrným druhem mu byl Jan 
Kressling. Doba to byla drama-
tická. Selské povstání v Německu 
(1524-25), aktivita katolických kně-
ží v Uhrách – to vše vede k tomu, že 
jsou oba kazatelé uvězněni. Devět 
měsíců těžkého žaláře. Rákošský 
sněm v květnu roku 1525 přijal 
usnesení, aby všichni luteráni byli 
upáleni a majetek zkonfiskován – 
„Lutherani omnes comburantur!“18  
 
 

„Z ostrihomského väzenia som 
vyšiel vychudnutý… zostarol som… 
Nemal som ani 40 rokov. Ale mal 
som slobodu. Čo bolo najdôle-
žitejšie? Netrpel som duchovnou 
slepotou.“ (str. 120)  
 

Cordatus se po vzoru Luthera ože-
ní a závěr svého života prožívá v 
bezprostřední blízkosti Luthera. 
V jeho domě nikdy nebylo lidu-
prázdno, večerní hovory kolem 
dubového stolu – hlavní slovo mí-
val Luther, Cordatus pilně zapi-
soval. Koncem roku 1529 se jeho 
ženě Kristíně narodil syn. Kmo-
trem je sám Luther. Žel syn na 
jaře umírá. Brzy na to i Kristína. 
Konrád pak více než rok žije přímo 
u Luthera a zapisuje jeho řeči. 
Lutherem je poslán do farnosti 
v nedalekém Niemegu. Roku 1542 
vydává svůj spis i se slavným Lut-
herovým zpěvem proti Turkům. 
Blíží se konec. Dne 18. 2. 1546 
umírá Luther a pozemský život 

Konráda Hertze Cordata končí v 
březnu 1546. 
  

„Na konci života bol raz povedal: 
„V raji som už bol. Detstvo bolo mo-
jím pozemským rajom. Mám nádej, 
že po smrti ma čakajú nebesia.“ 
Umrel do večnosti.“ (str. 177)  
 

Četba knihy mne potěšila i v mno-
hém poučila. Doporučuji!  
 

Petr Brodský 
převzato z evangelického měsíčníku 

Český bratr 2/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 „Všechny luterány upálit!“ 

 
 
 

POEZIE 

 
 
 

V Boží škole 
 
 

Už jsme zase neprospěli, 
zas nám píšeš pět - 
kolik ještě v té tvé škole  
zbývá pro nás let? 
 
Před poslední konferencí 
jednou budem´ stát, 
nebude už žádná možnost,  
žádný reparát. 
 
Proto chcem´ se pilně učit, 
dokud zbývá čas, 
časně vstávat, pozor dávat 
na každý tvůj hlas. 
 
Zkoušej nás, ať vysvědčení 
netřeba se bát, 
radostně ať můžem´ prázdnin  
jednou užívat. 
 
Louky, stráně, les i voda  
už nám kynou vstříc 
a sluníčko povzbudivě 
září do lavic. 
                           Ivana Kultová 
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sraž mě na kolena, Pane  
abych ti mohl vzdávat chválu 

každý den, každý okamžik  
každou minutu svého 

života  
sraž mě dolů, Pane  

až na samé dno  
 

 
kde ti budu slabým hlasem      
vzdávat chválu  
a ty mě pak zase  
zdvihneš k sobě  
zdvihneš mě k nebi  
a já ti budu zpívat chválu  
já ti budu zpívat chválu 
 

              Jeho Dítě 

⚘  


