Zpět do Chelčic
Letos je to teprve druhý rok, co se
scházíme na Dnech Petra Chelčického v Chelčicích. K myšlence zviditelnit Petra Chelčického se hlásíme
jako Bratrská jednota baptistů. Je to
dobrá myšlenka a neměli bychom na
ni nechat sednout
prach. Z prvních
Dnů Chelčického
v roce 2004 vzešla žádost, abych
v Rozsévači uveřejňoval
články
o Petru Chelčickém. Tuto nabídku
jsem přijal s vděčností.
Ze všech osobností českých dějin je Petr Chelčický nejméně znám.
To už jsem se snažil naznačit ve
svých dřívejších článcích. Nejlépe
a nejjadrněji k nám mluví Chelčický

sám ve svých spisech. Ale ne všichni
šího nánosu, který po staletí ležel
máme ke všem z nich přístup. Někdy
na osobnosti, kterou teď vzpomínáodradí od jeho spisů jazyk, kterým
me. Od té doby již vystoupila celá
se mluvilo a psalo v jeho době. Ale
řada historiků, mezi nimi F. M. Barkdo se ho nezalekne, bude bohatě
toš, Rudolf Urbánek, Rudolf Říčan
odměněn bohatstvím a jadrností jeho
a Amadeo Molnár. Ten také prohlásil,
myšlenek. To stojí za to!
že největším myslitelem v českých
Uvědomme si, že Petr Chelčický
dějinách v 15. století byl Petr Chelbez univerzitního
vzdělání oslnil
čický. Podobně se o něm vyslovil
svými znalostmi,
T. G. Masaryk. I velkého ruského
myšlenkami, názory
spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého
největší vzdělance
Petr Chelčický inspiroval. Filosofii
své doby. Všichni ho neodpírání zlému totiž Tolstoj přijal
svým způsobem re- od Chelčického.
Chelčického pak
spektovali. Veškeré
do velké míry "propašoval" ve svých
soudobé myšlenky
spisech do světa. "Moravská církev"
a názory, ať je vy- byla Tolstému životním vzorem.
slovil kdokoli, byť to
Vlastimil Pospíšil
P. S.
byl mistr Jan Hus,
anglický reformátor
Letošní Dny Petra Chelčického
Jan Viklef, všechny
se konají ve dnech 16.-18. září
podrobil pod Boží
2005 v Chelčicích a v Ceských Busoud, včetně svých
dějovicích (viz Rozsévač č. 6/2005,
vlastních myšlenek.
s. 6). Budou obohaceny i vzpo~ínJsme vděční Františku Palackému,
kami na 120 let práce BJB v CR.
otci české historie, že se pokusil
Bližší informace u kazatelů sborů
odstranit vysokou vrstvu nejrůznějBJB. Srdečně zveme všechny.

