Jednota bratrská a Chelčický
plouh~ odP?čí~~la la,dempůda pod Orlickými svahy, která
?nve obcas pnnas~la urodu ... Možná tam, kde dnes stojí již
Jako muzeum prvnl modlitebna Jednoty bratrské, do roku
1458 rostly ovocné stromy. Ovšem, toto místo se proměnilo v "zemi úrodnou", jejíž duchovní ovoce smíme ochutnávat i v naší současnosti. Majitelem litického panství, kde
le~í Kunv~ld, b,yl~iří z Poděbrad, do roku 1458 správce českych zemI. V temz roce byl zvolen českým králem. Dnes už
sotva víme, kdy Jiří povolil Bratřím nastěhovat se do Kunvaldu, či ještě jako správce země, či už jako král. Ale to není
rozhodující, i když bychom to rádi věděli. Také přesně nevíme, kdy byla založena Jednota bratrská: byl to rok 1457,
a.nebo j~ro roku 1458? Důležité je, že Bratří si mohli postaVit modlitebnu v Kunvaldu a být pod ochranou krále. Také
d~y Ja~u Rokycanovi .. h~si,tskému arcibiskupovi, který se
pnn:luvll za Bratry, z nlchz tlm mnohé ztratil jako své posluchace a zpod svého duchovního vlivu.
~dyž byl Jan. Rokycana s~ým syvnovcem Řehořem vyzvan, aby opustil hUSitskou clrkev a sel s nimi jevilo sa mu
to jako krok do neznáma. Vždyť sbor v Kunvaidu se teprve
~~řil. Z P?Ch.opitelných,dů~odů arcibiskup nabídku nepřijal,
cltll se ~~ vU9ce~ cele cl~kve husit~k~; z její vůle byl zvolen do JeJlhocela Jako arCibiskup, ac Rímem nebyl uznán.
Bratří si vážil, ale do jejích řad nevstoupil. Nechtěl být vůdcem jen jednoho křídla husitství. Sbor v Kunvaldě za takové
kří~lo P?važoval. Ale i Kunvald sám sebe považoval za odnoz hUSitstvía na počátku k husitství vědomě patřil. I za duchovního pastýře si zvolil husitského faráře Michala z nedalekého Zamberka.
Sn~ha odstěhovat se do Kunvaldu byla vyvolána touhou Izvolovatse od světa. Bratři chtěli žít životem odříkání
a zboznosti, po tom toužili již řadu let. Odloučit se od bezbožného světa! Konečně přišel ten okamžik že nebudou
nikomu na očích, nikomu nebudou vadit či překážet. Mají
faráře podle svých představ, brzy nato budou volit své další
pře,d~ta~ené,!i~ se zavážou poslušností. Vytvoří společenStvl, Jaketu Jeste nebylo. Nikdo z nich tehdy na počátku neměl nejmenší tušení, kam až duchovní vliv tohoto prvního
sboru dosáhne.
Nelze si představit Jednotu bratrskou bez Petra Chelčic-

kého. A,č se nestal členem ~e9noty
bratrske v Kunvaldu, ale ani te sve
"Chelč~cké~o" Jednoty, přec:e byl duchovnlm vudcem a,duchovnlm otcem
o~ou Je?not. Spravcem onoho spolecenstvl I ~akladat~lem sboru v Kunv~ldu, ktery se skladal z Bratří z různych míst č~ské a moravské země,
zus~a~Bratr Rehořvdo s~é smrti. ,
. Vldeno obrazne, z techto malych
I ma~ičkých potůčků z různých míst
a mest, české a moravské země se
v?dy vlevaly do nově vytvořeného říčnlho k?ryta v Kunvaldu, pod Orlickými
horamI. Vody ducho~nI, P?chopitelně.
Ty vody se zprvu rozlevaly Jendo nedaIe:,kéhook?Ií..Alevpozději p~oudil,y do
v~~c~voceanu s~et~,.a kam Je~vtekaly,
pnnasely zdravl a ZIVOt.Pouziji pod 0be~ství. starozá~on!lího prorovka E~e-.
,
,
chlele, Jakto krasne a obrazne PopisuJe ve svem proroctvl.
Spojím tento Ezechielův obraz o lidu izraelském s Jedno~ou.~!atrskou. !'J~tťkalo s~vE~echielovo ~roroctví i jí? Věřím,
ze I JI. O,br~7n~ ~eceno "nc~In;. k?!y~~m ~edv~oty~ratrské
ne~resta~~JItecl vody, ktere pnnaseJI velky uZltek tem, kdo
z neho PiJI:"Tam, kde vtéká do moře (ten potok), stávají se
vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude,
kam ~e ~!évá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť, kam
se vlevaJl9ny v?dy, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane na ZIVU vsechno tam, kam se ten potok vlévá. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jem~ž ,nebv~devadn~ut listí, jež n~přestane plodit, ale každý
"!es~~ pnnese r~ne plody, nebot vody, které je zavlažují, vyteka)1ze svatyne. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho
listí jako lék" (Ezechiel 47, 8-12).
Všude, kam misionáři Jednoty bratrské přišli - ať to bylo
v druhé polovině 16. století, či ve století 17. a 18., nebo
i 9n~.s- zakl?d8:li Brat!ské s~o:v a p.řinášeli duchovní ozdravenl I.rozvlazenl. Nenl na svete ani Jeden kontinent, kde by
neexIstoval Moravian church (Moravská církev, Jednota bratrská). To, co se začalo v Kunvaldu v roce 1457 nebo 1458
ještě neskončilo! Na tomto díle spočívá Boží požehnání. '
Vlastimil Pospíšil

