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Ohraničenost a universalismus náboženství

Náboženství bude muset povystoupit ze svého okruhu úzce ohrani-
čeného vlastenectví, omezeného záští a nenávistí k cizincům, nebude 
se smět omezovat ani úzkoprsými výsadami té nebo oné společenské 
třídy, nýbrž bude se muset povznést k jistému universalismu, k pra-
vému lidství ve vesmírném řádu, k hledisku, odkud lze nazírat to, co 
jmenujeme Věčné.

Z kázání v Českém zápase

O náboženství

Náboženství bez lásky k lidem není žádné pravé náboženství. Chrám 
musí být chrámem lásky ke všem, jinak není chrámem.

Biblická čítanka
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1. NÁBOŽENSTVÍ

Bůh

Pěstitelem, tvůrcem a hospodářem veškerého života je Otec všeho-
míra. Bůh živý, věčný zákon všeho dění.

Postily

Bible

Bible přece není žádný přírodopis, žádná chemie, žádná učebnice dě-
jepisu nebo matematiky, Bible je učebnice mravnosti a náboženství.

Postily

Osobní vztah k Bohu

Ježíš chce dát lidstvu náboženství osobní; aby každý člověk se sám 
modlil k Bohu, byl sám sobě knězem, sám hierarchou svého svědomí.

Postily





Modlitba má pohnout člověkem

Modlitba má pohnout ne Bohem, nýbrž člověkem, který se modlí.

Postily

Modlitba jako práce na sobě

Je tedy modlitba vlastně usilovná snaha práce na sobě samém, na 
úpravě své vůle, svého nitra, své duše.

Postily

Boží synovství

Kdo Boha pozná, v tom se uskutečnil Boží obraz a podobenství. Umí 
se duchem Božím nadchnout pro to, aby člověk svou vůli a své činy 
dal plně do Boží služby, ale ovšem tak obětavě a bez nároků, jak učí 
Ježíš, to je Boží synovství.

Postily
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3. ŽIVÝ JEŽÍŠ KRISTUS

Základem je Kristus

Doufáme, že dosáhneme svobody Božích synů na základě čisté radost-
né zvěsti Kristovy. Ježíš Kristus je úhelným kamenem veškerého na-
šeho úsilí náboženského. Jeho život a učení je základem a metou naší.

Z pode jha

Živý Kristus

Ten Kristus, Syn Boží, není dogmatický Kristus církevních sněmů 
a spisovatelů, nýbrž je Kristus živý, Kristus čistého lidství, jak se zje-
vilo v jeho osobě a jak ono se má Božím zjevením obnovovat v kaž-
dém člověku.

Naše postyla





3. ŽIVÝ JEŽÍŠ KRISTUS

Návrat ke Kristu

Dnes vracíme se opět ke Kristu, ke křesťanství, k náboženství Kristo-
vu. Zastavili jsme kácení křížů a vztyčujeme si Krista živého vzorem. 
Lépe řečeno, říkáme to a chceme. Ale je to, co vztyčujeme si jako 
životní svůj program sami u sebe a ve svých náboženských obcích, 
radách, výborech, v sesterských sdruženích a odborech mládeže, 
v odborech charitativních nebo kulturních, je to Kristus?

Postily

Vnitřní jednota vychází z Krista

Nezapomeňme nikdy, jak hluboko je zevní jednota podřízena vnitřní 
jednotě. V té míře, jak se budeme blížit k Ukřižovanému, budeme se 
stále blížit druh k druhu. Dobrý pastýř musel jít na smrt, aby shro-
máždil rozptýlené Boží dítky. Odtud život Oslaveného živí naději světa.

Naše postyla





4. POSILUJÍCÍ SVÁTOSTI

Svátost manželství

Manželství je posvátné tajemství, jímž se dvě svobodné osoby, muž 
a žena, jeden druhému pro vždy zasnubují.

CČS. Stručné informace
 
Svátost poslední útěchy

Poslední útěchou nazývá se svátost, ve které má být člověk, jenž se 
loučí s vezdejším životem, usmířen se světem a v pokoji s Bohem.

CČS. Stručné informace
 
Svátost svěcení kněžstva

Svěcení je posvátný úkon, kterým církev pověřuje osoby způsobilé 
a osvědčené k apoštolské činnosti na díle Kristově.

CČS. Stručné informace





5. ZÁPAS O DOBRO VE SVĚTĚ

Cesta k vítězství

Věc dobrá zvítězí sama svojí pravdou. Nezískáme po zlém, nezíská-
me-li láskou.

Z pode jha

Zdroj souladu a pravé harmonie

Ideálem lidského žití má být soulad a harmonie, takové soužití, jako 
souladný je život větví a ratolestí na vinném kmeni. Kristus chce být 
lidstvu pojítkem a zdrojem harmonie, kmenem, v němž by mohli všich-
ni dojít ladného usjednocení. Ale vyžaduje to přenechat mízu svoji, to 
jest svoje snahy a schopnosti i úspěchy, druhým, tak jako v révě: musí 
i kmen i větve i ratolesti být, jen dostávat mízu došlou k nim dále – až 
do listí a hroznů, v nichž je smysl celého toho rostlinného ústrojí, totiž 
krása a užitek a radost ze života.

Postily




