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BRATŘÍ

Neboť nezáleží v řeči království Boží, ale v moci
(1. Korintským 4,20).

...a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne 
sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel 

i z mrtvých vstal.
(2. Korintským 5,15).
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Předmluva

Než jsem přečetl knihu od Paula Wemmera, věděl jsem toho o hrabě-
ti Zinzendorfovi a Moravských bratřích jen málo (kromě toho, že hrabě 
Zinzendorf složil mnoho chvalozpěvů a Moravští bratři ovlivnili svou vírou 
Johna Wesleyho). Co mě obzvláště oslovilo a upoutalo, bylo, že hrabě 
Zinzendorf  vnímá utrpení Kristovo jako stěžejní učení pro svůj duchovní 
život a růst, což se odráží v jeho důrazu na Ježíše jako na Muže plného bolesti 
a spočinutí v Jeho ranách, v jeho horlivosti a zaujetí pro modlitbu a misijní 
práci, v jeho lásce k Židům, míře osobního utrpení, které ho přiblížilo ještě 
více k jeho Spasiteli, a... tento výčet by mohl být mnohem, mnohem delší. 
Rovněž jsem ocenil Paulovo vlastní vyprávění a duchovně teologické komen-
táře, kterými celou knihu provází. 

Tato sloka z Wesleyho překladu chvalozpěvu hraběte Zinzendorfa  
‘Seelenbräutigam, O du Gotteslamm’ (který napsal když mu bylo pouhých 
20 nebo 21 let) zcela jistě popisují jeho pozdější život:

„Savior, where’er Thy steps I see. Spasiteli, kdekoli tvé kroky zřím
Dauntless, untired, I follow thee! Neohrožen, svěží, za tebou se odvážím!
O let Thy hand support me still. Ó nechť je mi tvá ruka stále oporou
And lead me to Thy holy hill.“ A doveď mě na svatou horu svou!

Darrel W. Amundsen, Ph.D.
Emeritní profesor klasických studií
Western Washington University

Vize, proroctví, uzdravení a zvláštní pomazání jsou úžasná a vzrušující a v sou-
časné době mnohem hojnější než dříve. Otázkou je, jestli se odvážíme zeptat 
Moravských bratří na jejich priority? Moravští bratři se modlili nepřetržitě  
téměř 120 let. Výsledkem bylo naprosto ojedinělé a výjimečné zanícení pro 
misijní činnost, láska k beránku Božímu a osobní svatost.  Moravští bratři jed-
nali zcela ve shodě s prosbou apoštola Pavla: ‘Všelikou modlitbou a prosbou 
modléce se každého času v Duchu, a v tom bedliví jsouce se vší ustavičností 
a prošením za všecky svaté’(Epištola S. Pavla k Efezským 6,18).

Není čas napodobovat Ježíše, když byl tady na zemi? Modlil se ráno. Modlil 
se večer. Modlil se celou noc a modlil se, když by sám. Modlil se s ostatními 
a modlil se na veřejných shromážděních (Ev.S.Marka 1,35; Ev.S.Lukáše 6,12; 
Ev.S.Jana 6,15; Ev.S.Matouše 11,25; 14,19; 14,23). Když pracujeme, pracujeme 
pro někoho. Když se modlíme, Bůh pracuje za nás.“

Pastor Jason Hubbard.
Ředitel centra “Light of the World Prayer Center” (Modlitební centrum 
Světlo světa) v Bellinghamu, stát Washington. www.lowpc.org
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„Pokoru mohou  možná mnohem lépe projevit ti, kdo mají dostatek moci 
i peněz, nežli ti, kterým se tyto nedostávají. Hrabě Zinzendorf byl právě 
takovým mužem. Jako šlechtic, který měl nemalé jmění i společenské posta-
vení, vytvořil díky své opravdové a upřímné oddanosti Všemohoucímu velmi 
inovační model duchovní služby. Kromě všeobecně známého faktu, že byl 
duchovním otcem a zakladatelem nepřetržitých modliteb, využíval  veškerých 
prostředků, které měl, aby vybudoval průkopnickou mezidenominační hospo-
dářskou komunitu pro následovníky Ježíše Krista. Byl přítelem obyčejných 
lidí a těch, kteří byli pronásledováni. Byl naprosto jedinečným a skvělým pří-
kladem „dobrého hospodáře, který pracuje čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní 
v týdnu“. Na základě této služby ve Východním Německu se později zrodilo 
„moderní“ misijní hnutí, které směřovalo k mnoha národům.

Můj dobrý přítel, Paul Wemmer, nám všem prokázal neocenitelnou 
službu, když zpracoval stručný a výstižný životopis tohoto skromného 
a pokorného šlechtice hraběte Zinzendorfa.“

Thomas P. Dooley, Ph.D.
Zakladatel a prezident společnosti Path Clearer

„Paul Wemmer nám připomíná příběh Moravských bratří a vyzdvihuje v něm 
zejména Kristu podobný charakter, kterým se Moravští bratři vyznačovali, a který 
se u nich projevoval  i v časech pronásledování, bolesti a utrpení. Ze všech sil usi-
lovali o jednu jedinou, avšak zásadní věc - dnem i nocí ponořeni do vroucích mod-
liteb se snažili přinést spásu chudým a utlačovaným. Uvědomovali si, že sebeláska 
je jako rakovina, která může člověka zabít, a že všechna opravdová a tvrdá práce, 
kterou se snažili vykonávat všichni Boží muži během celé historie lidstva, byla 
založena na hluboké lásce ke ztraceným. Tato kniha velice přesvědčivě inspiruje 
čtenáře k tomu, aby následovali Krista zcela novým způsobem a znovu pro nás 
rozsvěcuje zapomenutý, avšak stále hořící „svícen Moravských bratří.“

Pastor Gary J. Senff,  Master of Divinity.
Církev Trinity Assembly of God, Pahrump, stát Nevada.

„Bůh používá lidi. Bůh použil hraběte Zinzendorfa, aby jeho prostřednictvím 
rozdmýchal  v Herrnhutu modlitební oheň, který hořel celých sto let - oheň, který 
pročistil církev a zažehnul probuzení v oblasti misie. Bůh použil Paula Wemmera, 
aby v této překvapující výpovědi o životě hraběte Zinzendorfa znovu podnítil 
v srdcích čtenářů Zinzendorfovo nadšení pro Krista. Modlím se, aby se Kristova 
láska během čtení znovu dotkla vašeho srdce. Stejně jako se dotkla mého!“

Pastor Alvin Van der Griend. 
Autor knih, včetně bestseleru „Love to Pray“ (Miluji modlitbu)
Spoluzakladatel sdružení „Denominational Prayer Leader’s Network.“
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Věnování

Tato kniha je věnována  ekklésii, společnému shromáždění věřících, shro-
máždění nebeských občanů tady na zemi, věrným otrokům Ježíše Krista 
sjednoceným za určeným cílem a v láskyplné oddanosti svému Pánu 
a Králi.

Tato kniha je rovněž věnována mé ženě, Jean, našim rodinám, našim 
dětem a deseti vnoučatům jako odpověď na jejich časté dotazy, „Proč 
dědeček pořád jezdí do Německa?“ A teď si na tuhle otázku můžou 
s úsměvem odpovědět navzájem, „Dědeček chce napsat knihu a všechno 
v ní vysvětlit.“

Předmluva ke čtenářům

Tato kniha není na prodej. Chci ji věnovat  zadarmo všem, kteří chtějí 
vyvýšit Beránka Božího a našeho milostivého přítele, který nás tolik miluje 
a který žije v nás. „Mám jenom jedinou vášeň a tou je Ježíš, jedině On“ 
(Hrabě Zinzendorf).

Tato kniha je věnována všem, kdo se chtějí ve zpěvu připojit k obrov-
skému nebeskému zástupu už tady na zemi, „Hoden jest ten Beránek 
zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání“ 
(Zjevení 5,12).

Je věnována všem, kteří se chtějí připojit k našemu nebeskému Otci v je-
ho velkolepé touze zvýšit výsadní postavení a znamenitost Svrchovaného 
vládce, našeho nestvořeného Spasitele. Po svém vtělení:

Ježíš dodatečně přijal slávu jako dokonalý Spasitel (Židům 2,9-10).
Ježíš dodatečně přijal slávu jako dokonalý Nejvyšší kněz (Židům 5,9).
Ježíš dodatečně přijal slávu za vykoupení svých ovcí (Jan 17,10).
Ježíš dodatečně přijal slávu kvůli své církvi, zářící nevěstě
(II. Tessalonicenským 1,10).
Ježíš dodatečně přijal slávu, když všemohoucí Otec vykonal svou svatou 
vůli a Ježíš vstal z mrtvých (I Petr 1,21).

My, kdo toužíme zvětšit Ježísovu slávu, uvidíme a pochopíme nová 
jména a tituly, které Mu byly dány poté, co na kříži odčinil smrt: Ježíš nás 
Obhájce plný soucitu, náš mocný Prostředník, náš věrný Přímluvce, náš 
zářící Vykupitel, náš láskyplný Dobry pastýř, náš nejvyšší Dědic všech 
věcí, náš milosrdný Soudce a moudrá Hlava své církvi.
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„Jeho současná sláva je kombinací veškeré jeho slávy, zděděné i zís-
kané. Je to sláva Jeho božství, Jeho lidství, Jeho vlastností, Jeho úřadů 
a Jeho charakteru. My nejsme povoláni k tomu, abychom je s ním sdíle-
li, ale abychom se v nich radovali a chválili Jej za ně navěky“ (Wiliam 
MacDonald).

„Ten, kdo má Krista, má všechno. Ten kdo má všechno, kromě Krista, 
nemá ve skutečnosti nic. A ten, kdo má Krista plus všechno ostatní, nemá 
víc, než ten, kdo má pouze Krista samotného“ (Sv.Augustýn).

„Jsme povoláni k tomu, abychom se věčně zaobírali Synem Božím“ 
(A.W. Tozer.)

„Ježíš sedí na trůnu spolu s Bohem Otcem, protože On je Hlavou církve, 
držitelem a poskytovatelem veškeré plnosti božské milosti, nadcházejícím 
Soudcem světa, Vítězem nad každou nepřátelskou mocí, Přímluvcem za 
své vlastní a, ve stručnosti, nositelem veškeré vznešenosti, která náleží 
k Jeho královskému úřadu“ (Denney).

„A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a známo učiním, aby milování, 
kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, i já v nich.“ Toto jsou slova Ježíšovy 
modlitby v Janově evangeliu 17,26, ve které prosí, abychom Jej mohli 
milovat tak, jako Bůh miluje svého Syna.

Vicit agnus noster, eum sequamur

Náš Beránek zvítězil; následujme Jej. (Pečeť Moravských bratří).
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1. Můj příběh

Stručná historie mého života a obrácení objasní, proč tolik píšu o Duchu 
svatém. Narodil jsem se v malém německém městečku Telgte (Vestfálsko) 
v roce 1940, když Německo bylo již ve válce. Maminka mi vyprávěla, že 
se modlila, aby tu noc, kdy zavolá porodní bábu, aby mě pomohla přivést 
na svět, bylo ticho a klid. Byl jsem její čtvrté dítě. Klidná noc pro maminku 
znamenala, že na starostově domě nebudou ječet sirény, jež měly za úkol 
probudit spící obyvatele, aby se ukryli ve sklepeních před náletem. Později 
za války poslali Spojenci velké množství obrovských bombardérů B17, ale 
tenkrát v noci přiletěly jenom malé skupinky letadel, které sem tam shodily 
bombu. Mé nejranější vzpomínky jsou na lidi v úkrytech, kteří se hlasitě 
modlili, zatímco zemí otřásaly výbuchy. Pouze dvanáct kilometrů od nás 
bomby úplně srovnaly se zemí město Münster.

Historie města Telgte je velmi úzce spjata s náboženstvím. Z velké 
dálky sem přicházeli katoličtí poutníci, aby navštívili kapli, v níž byla 
uctívána panna Marie. V prospektech se udává, že město Telgte každoroč-
ně navštíví přes sto tisíc poutníků. Abyste plně pochopili moji katolickou 
výchovu, dovolte mi přeložit velmi známou píseň oslavující Marii, která 
je dodnes zařazena v obsáhlém zpěvníku městečka Telgte. Je to píseň číslo 
960 Wünderschon prachtige:

„Nádherná, velkolepá, vznešená a mocná, plná lásky, požehnaná nebeská 
paní. Jako své dítě sjednoť mě s tebou navěky. Ano, věřím svým tělem 
i duší. Majetek, krev i život ti chci dát. Vše, co mám, a vše, co jsem, ti 
s radostí dávám, Marie.“

Kdyby to Marie slyšela, zcela jistě by plakala kvůli slávě, která byla 
uloupena jejímu Synovi. Její skutečný náhled a postoj se odráží ve verši 
v Lukáši 1,47: „A veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém.“ Ježíš říká: 
„Zpytujte písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať 
svědectví vydávají o mně.“ (J 5,39) A Ježíš osvětluje: „Onť (Duch svatý) 
mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstovati bude vám.“ (J 16,14) Anděl 
o vánocích zvěstoval: „Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, 
kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest 
Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2,10-11) Jan řekl: „A viděli jsme 
slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce.“ (J 1,14) Mojžíš nás 
varoval: „Nebo nebudeš se klaněti Bohu jinému, protože Hospodin, jehož 
jméno horlivý, Bůh silný horlivý jest.“ (Ex 34,14) [V původním textu 
nejsou slova zvýrazněna, pozn. autora.]

Vlivem prostředí, v němž jsem vyrůstal, se ze mne stal oddaný katolík, který 
nikdy nevynechal žádnou mši, a jako chlapec se zavázal, že se bude denně mod-
lit růženec. Že se to vše jednoho dne dramaticky změní, naprosto netušil.
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Bylo mi téměř osmnáct let, měl jsem po škole, stál jsem na palubě zao-
ceánského parníku M. S. Berlin a chystal jsem se přeplavit přes Atlantský 
oceán. Pozoroval jsem remorkéry, jak z bremerhavenského přístavu odta-
hují velké lodi, a těšil jsem se, jak si na palubě procvičím angličtinu. Jako 
kluk jsem nesmírně rád poslouchal, když někdo mluvil anglicky. Vyrobil 
jsem si své vlastní rádio, které jsem namontoval do krabičky od cigaret, 
a v noci jsem poslouchal anglickou stanici BBC. Tomuto typu rádia se 
říkalo „detektor“ a dalo se poslouchat jen s pomocí sluchátka. Největším 
nadšením, když jsem tak stál na palubě zaoceánské lodi, mě ovšem plnila 
skutečnost, že mířím do Ameriky, země neomezených možností!

V roce 1963, ve věku dvacet tři let, jsem dostal „pozdrav“ od strýčka 
Sama, abych šel sloužit do armády. Poté, co jsem slyšel od svého otce 
a staršího bratra hrůzyplné příběhy o válce a umírání, jsem měl strach 
stát se vojákem, a tudíž jsem nebyl příliš nadšený, že mám jít k odvodu 
do vojenského výcvikového střediska v Los Angeles. Můj otec, který byl 
prostým farmářským chlapcem, plakal, když jsem odjížděl. Během první 
světové války sloužil proti své vůli dva roky v německé armádě. Během 
druhé světové války sloužil dalších pět let.  Dva roky z této doby strávil 
v zajateckém táboře. 

Můj starší bratr Reinhard strávil během druhé světové války dva roky 
v německé armádě a bojoval v bitvě v Ardenách. Když byl v roce 1945 
propuštěn, bylo mu pouhých osmnáct let. Když tohoto malého vychrtlého 
mladíčka uviděl jeden přátelský americký voják, dal mu čokoládovou 
tyčinku a řekl mu, aby se „vrátil domů k mámě“. Když jsem si stěžoval 
na namáhavou práci v tiskárně, kde jsem musel tahat těžké balíky papíru, 
bratr Reinhard mi řekl, abych byl rád, že na mě při tom nikdo nestřílí. 
Ke spokojenosti mu úplně stačilo, že neleží v zákopu a není ostřelován 
nepřítelem.

V roce 1964, kdy jsem sloužil ve vojenské nemocnici Fitzsimmons 
v Denveru, jsem se stal občanem Spojených států. Na vojenské základně 
nás učila americkou historii skvělá učitelka, členka sdružení Dcery ame-
rické revoluce. Dodnes mám kopii dopisu, který zaslala na ústředí armády. 
„Specialista P. W. plní svěřené úkoly nad rámec běžných povinností.“ Jak 
pyšný jsem byl v den, kdy jsem stál před soudcem ve „sváteční“ uniformě 
a skládal jsem přísahu, jíž jsem se stal občanem Spojených států!

V roce 1967 jsem si vzal rakouskou dívku Leopoldinu. Potkali jsme 
se v Los Angeles v kostele Svatého Štěpána, což byl německý katolický 
kostel. Zanedlouho se nám narodily dvě děti – holčička a chlapec. Moje 
žena i já jsme byli oddaní katolické církvi. Když jsme jeli na výlet do 
Tijuany v Mexiku, koupil jsem tam obrovský, asi dvouapůlmetrový růže-
nec. V noci jsme občas společně s dětmi sedávali na podlaze v obývacím 
pokoji a posílali jsme si dokola růženec, jak jsme při modlitbě postupovali 
korálek po korálku od jednoho Zdrávas Maria k dalšímu.
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Protože jsem měl praxi v tiskárně, stal jsem se vedoucím ve volebním 
oddělení v Los Angeles, a nakonec jsem měl pod sebou asi dvacet lidí, kteří 
pro mě pracovali. Mou prací bylo kontrolovat tisk volebních materiálů. 
Jednou za mnou přišel úředník, který měl na starosti zapisování voličů, se 
skupinou volebních úředníků z jiného státu. Představil mě poměrně vtip-
ným způsobem: „Tohle je Němec, pod jehož vedením tiskárna funguje tak 
přesně jako švýcarské hodinky.“

S manželkou jsme koupili patrový dům ve Valencii, asi třicet mil sever-
ně od Los Angeles. Život byl snadný a příjemný. Měl jsem jistou práci ve 
státní správě, dvě nádherné děti a dobrou ženu, která uměla skvěle hospo-
dařit a udržovala dům bez poskvrnky. Náš jednopatrový dům stál třicet pět 
tisíc dolarů a díky půjčce pro veterány (Veterans Affairs loan), na niž jsem 
měl jako voják nárok, jsme dům mohli koupit o sto dolarů levněji. Děti 
jsme vychovávali velmi přísně a v duchu katolické víry, stejně jako jsme 
byli vychováváni my.

V roce 1978 se nám dostal do ruky církevní věstník, v němž jsme se 
dočetli o lidech, kteří se nazývali „charismatici“ a setkávali se jednou 
týdně. Moje žena navrhla, abychom se tam šli podívat a zjistit, o co jde. Byl 
jsem k tomu skeptický, protože jsem se už dříve zúčastnil mnoha různých 
církevních skupin a retreatů (duchovních setkání), které mi ale moc nepo-
mohly. Při jednom z těchto duchovních setkání, jež se nazývalo Cursillo, 
šlo o dvoudenní kurs, nás přes víkend doslova duchovně napumpovali, ale 
v pondělí jsem se opět cítil úplně stejně jako dřív. Mnohokrát jsem křičel 
k Bohu: „Kde jsi?“ Modlil jsem se litanie, zpovídal jsem se z hříchů, přijí-
mal jsem svátosti, modlil jsem se novény (devítidenní pobožnosti), uctíval 
jsem Marii, ale nic z toho mi nepomohlo. Bůh byl daleko.               

Poté, co jsme párkrát navštívili charismatickou modlitební skupinu, jsme 
věděli, že mají něco, co my nemáme. Ptali jsme se vedoucího, jak můžeme 
získat radost, kterou dávali najevo zvedáním rukou, mluvením tou legrační 
hatmatilkou a radostným tancem. Odpověděl mi: „Inu, moji milí svatí, musíte 
věřit, že Ježíš za vás zemřel na kříži, a litovat svých hříchů.“ Nikdy mě nikdo 
nenazval svatým, a proto se mi to zdálo divné; ještě jsem přece nebyl ani 
mrtvý. Ale na tom nezáleželo, chtěli jsme mít to, co měli oni. Vedoucí skupiny 
nás vedl v modlitbě spasení, kterou jsme s radostí opakovali, a pak na nás celá 
skupina položila ruce a poprosila Ducha svatého, aby nás pokřtil.          

V ten okamžik se nic dramatického nestalo. Nebyli jsme opilí Duchem, 
ani jsme nemluvili v jazycích. Ale v průběhu dalších několika dní jsme 
zažívali neuvěřitelný hlad po čtení Bible. Koupili jsme si vydání Bible 
s názvem Living Bible (kterou nyní nahradil nový překlad Living 
Translation) a začali jsme číst, a četli jsme a četli jsme. Četl jsem doma, 
během přestávky na oběd, v práci během dalších přestávek; nemohl jsem 
se Bible nasytit. Objevili jsme křesťanský televizní kanál a večer co večer 
jsme sledovali křesťanské vysílání.    
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Jednou jsem četl list Římanům 3,27-28: „Kdež jest tedy ta chlouba? 
Vyloučena jest. Skrze který zákon? Skutků-li? Nikoli, nýbrž skrze zákon 
víry. Protož za ta máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou, bez skut-
ků zákona.“ Začal jsem plakat, protože jsem si uvědomil, že to, co jsem pro 
své spasení tak usilovně dělal, bylo marné. Spasení je dar, který přijímáme 
nezaslouženě, zadarmo, ne něco, co si můžeme odpracovat. Tohle zjištění 
mělo pro můj život zcela zásadní význam. Mnoho lidí vyrostlo, stejně jako 
já, v nepochopení toho, co znamená být smířen s Bohem.    

Brzy poté, co jsem získal víru v Kristu, jsem začal přemýšlet o tom, jak 
moje německá vlast velmi potřebuje tuto duchovní pravdu poznat. Je na 
tom stejně jako zbytek Evropy, kde tak málo lidí zná tu nádhernou pravdu, 
že spasení je dar. Začal ve mně dozrávat sen, že jednoho dne přivezu do 
své vlasti evangelium.

Nyní rychle přeskočím třicet let až do roku 2007, kdy se tento sen stal 
skutečností. Když jsem žil pět měsíců v Německu v Drážďanech, účastnil 
jsem se pouličních evangelizací. Večer co večer jsem mluvil k mladým 
lidem o Kristu v nechvalně známé oblasti Alaunstrasse. Během dne jsem 
se dával do řeči s lidmi v tramvajích, vlacích a na lavičkách v parku. Když 
měli zájem, dával jsem jim traktát od Williama MacDonalda s názvem 
Nejdůležitější rozhodnutí. V této brožurce najdete pokyny, které vás krok 
za krokem dovedou ke spasení. Anglická verze má název Konečný osud.

Po více než třech stech rozhovorech a po rozdání tří set brožurek jsem 
našel jenom dva lidi, kteří dokázali podle Bible odpovědět na otázku „Jak 
může být člověk spasen?“. V Německu dnes věří v Boha asi pět procent 
obyvatel. Přesto většina dotázaných byla na rozpacích, když jsem se jich 
zeptal: „Když věříte v Boha a v nebe, řekněte mi, jak se člověk dostane 
do nebe?“              

Jedna paní mi řekla, že půjde do nebe, protože byla v dětství pokřtěna 
a měla svatbu v kostele. Další dívka, kterou jsem potkal v tramvaji, mi 
řekla, že Bůh odpouští mnoho hříchů, ale ty vážné ne. Jiný člověk mi řekl, 
že nehřeší, protože pořád pracuje.     

I přes nedostatek víry v Krista se lidé v Německu pořád upínají k naději 
v nebe. Tohle výstižně ilustruje nehoda, jež se stala před několika lety. 
Z rychle jedoucího osobního vlaku se uvolnilo kolo, a to usmrtilo sto 
jedna lidí. V Německu byl vyhlášen státní smutek. Protestantští i katoličtí 
duchovní utěšovali veřejnost tím, že je ujišťovali o tom, že oběti vlakové 
nehody jsou v nebi.

Je Ježíš jedinou cestou k Bohu? To je kontroverzní otázka. Larry King, 
reportér stanice CNN, byl tímto tématem tak zaujatý, že během let svým 
hostům tuto otázku často pokládal. V roce 2005, kdy Larry King měl ve 
svém pořadu pozvané představitele různých náboženství, čtyři ze šesti 
pozvaných hostů odpověděli, že „k Bohu vede mnoho cest“. Nedávný 
průzkum týkající se víry a náboženství zahrnoval otázku, zda k věčnému 
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životu vede vícero náboženství. Výsledky ukázaly, že osmdesát tři procent 
členů hlavních protestantských církví a sedmdesát devět procent římských 
katolíků odpovědělo ANO.

Je pravda, že na otázku „Existuje jen jediná cesta k Bohu?“ neexistuje 
žádná třetí odpověď. Odpověď musí být buď ano, nebo ne. V Janovi 14,6 
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než 
skrze mne.“ Neřekl: UKÁŽU vám cestu.

Když jsme se s manželkou stali křesťany, byli jsme jako suchá houba, 
která do sebe vsakuje Boží slovo. Občas jsem v noci nemohl spát kvůli 
radosti, kterou jsem v sobě cítil. Některé věci se změnily okamžitě. 
Vždycky jsem byl vášnivý čtenář, ale světské knihy mě brzy přestaly bavit. 
Jediné, co jsem teď s chutí četl, byly křesťanské knihy. Mým nejoblíbe-
nějším předmětem se stala systematická teologie. Dodnes čtu jednu až dvě 
křesťanské knihy týdně. I když jsem byl doslova závislý na létání a měl 
jsem pilotní průkaz, který mě opravňoval k řízení komerčních vícemoto-
rových letadel, zrušil jsem členství v leteckém klubu. Na našich životech 
bylo zjevné, že vše pohlcující síla nově nalezené náklonnosti k Ježíši vytla-
čuje z našeho života všechny modly.    

Když se člověk narodí znovu, objeví se v něm touha číst a studovat 
Boží slovo. Boží slovo poskytuje takovému člověku denní příděl many 
a posvěcuje jeho ducha, duši, srdce, mysl, city, sílu vůle a postoje. Ježíš 
se za každého z nás modlil k Otci: „Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé 
pravda jest.“ (J 17,17)

Brzy jsem se začal stydět za to, že se modlím růženec, a prosil jsem 
Pána Ježíše, aby mě zprostil mého slibu. Chtěl bych napsat, že jsem na 
toto téma nečetl žádnou literaturu, jež by nějakým způsobem kritizovala 
tuto nauku katolické církve, ale Ježíš řekl v Janovi 8,32: „A poznáte prav-
du, a pravda vás vysvobodí.“ Další věc, kterou jsme přestali dělat, byly 
svaté zpovědi. Jak jsme byli šťastní, že jsme nemuseli vystavovat naše děti 
tomuto mučivému utrpení a nutit je chodit do temné zpovědnice! Během 
pár měsíců jsme se úplně oprostili od katolické církve a připojili jsme se 
k církvi s názvem Assemblies of God Church*. 

V dnešní době převládá postoj tolerance a politické korektnosti, ale více 
než osmdesát dogmat a nařízení katolické církve je diametrálně odlišných 
od Božího slova. (O těchto omylech a chybách římskokatolické církve byla 
napsána výborná kniha s názvem A Woman Rides the Beast (Žena jedoucí na 
šelmě), jejímž autorem je David Hunt, P. O. B. 7019, Bend, Oregon, 97708.)

V roce 1983 zažila naše rodina období neuvěřitelného trápení. Moje žena 
Leopoldina zemřela na rakovinu prsu. Bylo jí teprve čtyřicet sedm let a mým 
dětem bylo dvanáct a čtrnáct let. Nikdy nezapomenu na noc, kdy jsem vzbudil 
děti a řekl jim, že maminka odešla do nebe. Marcus vzal maminku za ruku, 
která byla ještě teplá, a něžně ji hladil. Nějak jsem věděl, že Bůh mě nepovede 
do situace, kde by jeho milost nebyla dostačující. Útěchu, jež překlene všechny 

*Shromáždění Boží církve – církev patřící mezi letniční církve, pozn. překl.
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nesnáze, můžeme najít v Jakubovi 1,2-4: „Za největší radost mějte, bratři moji, 
když v rozličná pokušení upadáte. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpěli-
vost. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, v ničemž 
nemajíce nedostatku.“ Na pohřbu jsem byl úplně klidný. Moje žena milovala 
Ježíše. Jednou mi řekla, že ve spánku slyšela nádherný hlas, který jí řekl: „Jsem 
Duch svatý a žiji v tobě.“ Nikdy jsem ani na vteřinu nepochyboval, že ten hlas 
slyšela; byla to pravdomluvná, přemýšlivá žena.

Za nějakou dobu po pohřbu jsme s dětmi vyrazili na pizzu. Po cestě 
domů řekla Claudie Marcusovi: „Maminka by s námi určitě taky ráda šla 
na pizzu.“ Marcus jí odpověděl: „Ve srovnání s tím, co maminka jí teď, 
by jí pizza připadala jako spálená houska.“ Všichni jsme se tomu srdečně 
zasmáli.

V roce 1983 jsme se přestěhovali do státu Washington, kde moje dcera 
nastoupila na Western Washington University. O devět let později jsem se 
oženil se svou nynější ženou Jean. Obrátila se velmi snadno a ochotně. 
Jean jako dítě chodila do United Church of Canada (Sjednocená církev 
Kanady), ale měla v sobě duchovní prázdnotu, která trvala až do její dospě-
losti. I když hledala odpovědi v nejrůznějších církvích a zkoušela chodit do 
různých denominací, nikde ji to nenaplňovalo.

Krátce poté, co jsme se poznali, jsem jí vysvětlil, že jediný způsob, 
jakým může uspokojit svůj duchovní hlad, je, přijmout Ježíše jako svého 
osobního Spasitele. Vložil jsem na ni ruce a poprosil jsem nebeského 
Otce, aby ji pokřtil Duchem svatým v souladu s veršem z Lukáše 11,13: 
„Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím 
více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?“ Byla ve své 
nové víře tak naplněná radostí, že když jsme se pak stali manželi, vzbudila 
mě občas uprostřed noci svým zpěvem, nebo se mě ptala, co znamená ten 
a ten verš z Písma.

Existuje mnoho lidí, kteří chodí do církve a jsou duchovně nenaplnění, 
podobně jako byla Jean. Možná proto, že nerozumí tomu, co znamená 
znovu se narodit. Jedna z oblastí, která může vyvolávat zmatek, je jistota 
spasení. Od té doby, kdy jsem v roce 1978 přijal Krista, jsem nikdy nepo-
chyboval o tom, že jsem spasený. Apoštol Pavel v Římanům 8,16 píše: 
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme dítky Boží.“ V Božím slově 
je mnoho veršů, které nás ujišťují o našem spasení, včetně 1. Janův 5,13: 
„Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že 
máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího.“

Tato biblická tvrzení jsou v přímém rozporu s římskokatolickou naukou. 
Kardinál O’Conner v roce 1990 prohlásil: „Církevní učení (myšleno učení 
katolické církve) nám říká, že v žádném okamžiku svého života nemohu 
s jistotou vědět, jaká bude moje budoucnost na věčnosti. Mohu doufat, 
mohu se modlit a dělat to nejlepší, co dokážu, ale přesto to nemohu vědět. 
Papež Jan Pavel v žádném případě s jistotou neví, zda půjde do nebe, ani 
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Matka Tereza to neví.“ (The Berean Call, červenec 1996) Je smutné, že 
římští katolíci popírají ospravedlnění pouze na základě víry samotné a věří, 
že nutnou podmínkou pro spasení je konání dobrých skutků. Naproti tomu 
se v Božím slově píše: „A poněvadž z milosti, tedy ne ze skutků, sic jinak 
milost již by nebyla milost.“ (Ř 11,6)

Krátce po svatbě jsem zjistil, že moje nová žena Jean je velice zdat-
ná v administrativní práci. V roce 1995 koupila již zařízený a funkční 
Rodinný dům pro seniory (Adult Family Home) a já jsem tam pracoval 
s ní. V domě jsme měli kapacitu až pro pět starších žen, které tu s námi žily. 
Některé měly Alzheimerovu chorobu a některé byly handicapované fyzic-
ky. Pracovní doba dvacet čtyři hodin denně byla opravdu náročná a naše 
povinnosti byly těžké. Nedokážu si představit, že bychom byli schopni vést 
dům s rezidenční péčí bez mnohých modliteb za sílu a moudrost.

Naše zkušenosti byly jak děsivé, tak úsměvné. Jedna křehká žena i přes 
naši nejlepší péči a snahu ošklivě spadla, poranila se a všude bylo plno 
krve. Jindy jsme ráno našli před našimi dveřmi do ložnice naskládané hro-
mádky oblečení a lůžkovin. Jedna z našich žen byla přesvědčená, že Jean 
zemřela, a trvala na tom, že se přestěhuje ke mně do ložnice.             

Během let, kdy jsme provozovali dům s rezidenční péčí, se u nás vystří-
dalo deset žen, které s námi žily až do své smrti – žádná z nich ani na chvíli 
netrpěla. Hospic odváděl skvělou práci, na tlumení bolesti podával svým 
klientům morfiové náplasti. Jsme přesvědčeni, že u nevyléčitelně nemoc-
ných pacientů není nutné urychlovat smrt pomocí eutanazie. Bůh řídí dny 
našeho života a určuje čas, kdy zemřeme. „Tvé oči mě viděly v zárodku, 
všechno bylo zapsáno v tvé knize; dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný 
z nich nastal.“ (Ž 139,16; ekumenický překlad)

Poté, co jsme v roce 2006 skončili práci v Rodinném domě pro seniory, 
jsme se přestěhovali do Bellinghamu ve státě Washington a koupili jsme 
kondominium*.

Připojili jsme se k dynamické rostoucí církvi Christ the King (Kristus 
je Král). Hlavní pastor Grant Fishbook je pomazaný kazatel. Brzy jsme se 
začali zúčastňovat modlitební skupiny, kde se za nás modlil drahý bratr 
Tim McClellan, který mi řekl: „V duchu vidím, že bys měl napsat knihu.“ 
Ačkoliv jsem nikdy žádnou knihu nenapsal, jeho slova mi zůstala v srdci.

Můj sen vrátit se do rodného Německa jako pouliční evangelista mě stále 
neopouštěl. Jean, od okamžiku, kdy jsem ji potkal, věděla, že je to moje 
nejhlubší touha. Po čtyřiceti sedmi letech nepřetržité práce včetně služby 
v armádě Spojených států, kde jsem se cítil trochu jako ptáče v kleci, jsem 
si přál naplnit touhu svého srdce. Toužil jsem sdílet s lidmi v Německu 
dobrou zprávu o tom, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, a proto mohou jít do 
nebe. Ale jak by se můj sen mohl splnit? Padesát let je dlouhá doba. 

*Uzavřený rezidenční komplex zpravidla s luxusnější úrovní bydlení, sídliště nepří-
stupné pro veřejnost, ale přístupné pouze pro vlastníky či obyvatele – pozn. překl.
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2. Povolání do Ochranova2. Povolání do Ochranova
     
Protože jsem k cestě do Německa potřeboval Boží vedení, řekl jsem Jean, 
že bych chtěl sám zaletět do Mezinárodního domu modliteb (International International že bych chtěl sám zaletět do Mezinárodního domu modliteb (International že bych chtěl sám zaletět do Mezinárodního domu modliteb (
House of Prayer – IHOPHouse of Prayer – IHOP) v Kansasu. Toto středisko „svaté půdy“ bylo 
založeno Mikem Bicklem poté, co zřetelně slyšel Boží hlas, jenž mu řekl, 
aby vybudoval „stánek Davidův“ (Sk 15,16) jako místo nepřetržitých mod-
liteb a chval. Mezinárodní dům modliteb nepatří k žádné církvi ani deno-
minaci. Je to centrum přímluvných modliteb a duchovního boje. Během 
posledních deseti let se tu stovky lidí modlily dnem i nocí. Středisko zabírá posledních deseti let se tu stovky lidí modlily dnem i nocí. Středisko zabírá 
asi polovinu městského bloku a jeho součástí je i bytový komplex, kde 
se mohou návštěvníci ubytovat. Obytný dům s pokoji pro hosty se nazý-
vá Ochranov (německy Herrnhut), stejně jako osada Moravských bratří 
v německém Sasku, kterou založil hrabě Mikuláš Ludvík ze Zinzendorfu 
v osmnáctém století.

Během mé návštěvy v Domě modliteb tam byla i skupina více než sta 
mladých lidí, kteří si říkali Noční oheň (Fire in the Night(Fire in the Night( ) a modlili se od ) a modlili se od 
půlnoci do šesti hodin rána. Na pódiu bylo vždy asi šest hudebníků, kteří půlnoci do šesti hodin rána. Na pódiu bylo vždy asi šest hudebníků, kteří 
se každé dvě hodiny střídali. Na stěnách byly rozvěšeny biblické verše 
jako například: „Oheň ustavičně hořeti bude na oltáři; nebudeť uhašen.“ jako například: „Oheň ustavičně hořeti bude na oltáři; nebudeť uhašen.“ 
(Lv 6,13) Když jsem je pozoroval, říkal jsem si: „Jak by mohl Otec nevy-
slyšet své vyvolené, kteří ho tak usilovně prosí dnem i nocí?“

První dva dny jsem si pořád říkal, že týden je příliš dlouhá doba na to, 
aby se člověk jenom modlil. Nebyl tu nikdo, s kým bych si mohl popovídat, 
a nebyly tu ani žádné přestávky. Ale jak dny a noci ubíhaly, byla líbezná 
Boží přítomnost stále silnější a já jsem v ní začal mít nesmírné potěšení. 
Pouhé vzdávání holdu Bohu se změnilo v uctívání. Jeho oslnivá krása mě 
úplně pohltila. Zcela jsem porozuměl pocitu, jenž naplňoval Davidovo 
srdce, a který vyjádřil v Žalmu 27,4: „Jedné věci žádal jsem od Hospodina, 
té vždy hledati budu: Abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny 
života svého, a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.“

Během tohoto týdne modliteb bylo mojí touhou hledat Boží vůli. 
Nečekal jsem, že mi Bůh dá okamžitě slovo o tom, že mám jet do Německa, Nečekal jsem, že mi Bůh dá okamžitě slovo o tom, že mám jet do Německa, 
nebo přímé vedení, co mám dál dělat. Hospodin nikdy se svými pokyny 
nespěchá, ale tentokrát se vše začalo dít poměrně rychle.

Sharon, sekretářka na recepci v Domě modliteb, si všimla mého německého 
přízvuku a trvala na tom, abych se setkal s mladým mužem z Drážďan, Dierkem přízvuku a trvala na tom, abych se setkal s mladým mužem z Drážďan, Dierkem 
Müllerem. Tento mladý muž vyrůstal ve východním Německu v komunistickém 
režimu. Po pádu Berlínské zdi odcestoval do Jižní Afriky a tam prožil zázračné 
obrácení. Když se vrátil domů, jeho rodiče ho téměř nepoznali, tak dramatická 
a očividná změna se stala s tímto mladým mužem v Kristu. Řekli mi, že Dierk mlu-
vil o Kristu prakticky pořád. Zanedlouho skončil s prací v bance a začal studovat na 
univerzitě v Americe, kde získal titul v oboru teologie a biblických jazyků.
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Když jsem se s Dirkem setkal, právě dostudoval Baptistickou biblickou 
školu (Baptist Bible collegeškolu (Baptist Bible collegeškolu ( ) v Kansas City. Po osmi letech studia se těšil 
na zasloužené volno. Jeho rodiče přiletěli do Států na promoci, a pak chtěli 
trochu procestovat zemi a podívat se na některé z jejích přírodních divů, 
obzvláště na Grand Canyon. Jejich cesta se však o pár dnů zdržela, protože 
Dierk měl problém. Jeho auto bylo stará rachotina, nemělo klimatizaci, 
pokud jste ovšem za klimatizaci nepovažovali okno, které bylo neustále 
otevřené dokořán. Jeho rodičům bylo už přes šedesát let, ale on trval na 
tom, že je do Nevady odveze v tomto starém křápu. Většina Němců však 
nemá ponětí o tom, jak obrovsky rozlehlá je naše země, nebo jak vysoké 
jsou teploty v poušti.

„Dierku,“ křičel jsem na něj v zoufalství, „tví rodiče se vrátí domů 
vysušení jako mumie.“ Odpověděl mi, že jeho rodiče něco vydrží, protože 
vyrůstali za železnou oponou a jsou zvyklí na náročné životní podmínky.

Rychlý telefonát mé ženě všechno obrátil k lepšímu. Společně jsme 
se dohodli, že Dierkovi a jeho rodičům dáme dárek, a zaplatili jsme jim 
pronájem auta. Reimar a Reinhilde Müllerovi byli v půjčovně aut jako 
malé děti. Trvalo jim velmi dlouho, než se dohodli, které auto jim bude 
nejlépe vyhovovat, ale nakonec se usnesli na sedanu značky Buick. Prožili 
nádhernou dovolenou. Poslali nám z ní pohlednici, kde nám děkovali za 
„limuzínu“, jak autu německy říkali.                     

Dierk a jeho rodiče na nás naléhali, abychom je navštívili v Německu. 
Povzbuzeni jejich pozváním jsme se s manželkou sbalili a vydali se na 
cestu do Drážďan, kde chtěl Dierk založit biblickou školu. V celém býva-
lém východním Německu nebyla totiž ani jedna biblická škola.

Když jsme přijeli do Drážďan, Müllerovi nás velmi srdečně přivítali 
a uvolnili nám svou vlastní ložnici. Sami spali na matraci v obývacím 
pokoji. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli společně zazpívat staré němec-
ké chvalozpěvy, k nimž nás Reimar doprovázel na klavír. I když moje žena 
umí německy jen pár slov, užívala si během těch dvou týdnů, které jsme 
u Müllerových strávili, jejich upřímného a srdečného přátelství. S Dierkem 
jsme se bohužel nesetkali, protože právě v tu dobu byl v Norsku navštívit 
svého přítele, s nímž se seznámil ve škole v Kansasu. 

Drážďany jsou možná nejkrásnějším městem v Evropě. Jako Fénix, 
jenž povstává z popela, se po zpustošení zápalnými pumami v roce 1945 
znovu stalo kulturním centrem. Přijíždějí sem tisíce turistů, aby obdivovali 
obrovské katedrály a okouzlující kostelní věže. Balkon Evropy je nádherná 
terasa, z níž je krásný výhled na širokou a poklidně plynoucí řeku Labe. 
Znovu obnovené město zdobí překrásné městské budovy, divadla, fasády 
v renesančním stylu, královské paláce, budova opery, velkolepé portály 
i sedlové domy. Historická klenotnice Grünes Gewolbe je jednou z nej-
bohatších evropských klenotnic, v níž je uchována i část majetku Augusta 
Silného. Jsou zde figurky ze slonoviny i vzácných druhů dřeva posázené 
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více než pěti tisíci diamanty, rubíny, smaragdy a perlami. August Silný, 
saský kurfiřt a polský král, byl požitkářský muž, jenž zemřel, když bylo 
hraběti Zinzendorfovi třiatřicet let. Pouštěl se do odvážných stavebních 
projektů a shromažďoval obrovské poklady. Díky tomu se Drážďany pyšní 
velkolepou architekturou a nejrozsáhlejší sbírkou klenotů v Evropě.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se vydali na cestu do Německa, 
bylo, zjistit více informací o hraběti Zinzendorfovi, Ochranově a moravské 
komunitě, kterou založil. Byli jsme fascinováni duchovní vitalitou, jež byla 
pro Moravské bratry charakteristická. Proto jsme se společně s Müllerový-
mi vydali na cestu do Ochranova.

Asi po hodině jízdy z Drážďan jsme přijeli do malebného starobylého 
městečka. Jak jsme se proplétali úzkými uličkami, viděli jsme domy s čer-
venými střechami, kostel Moravských bratří, rozkošné pekařství, řeznictví 
a pár obchodů. Krajina kolem Ochranova byla nádherně zvlněná. Na jed-
nom z kopců jsme uviděli vyhlídkovou věž. Rozhodli jsme se tam podívat, 
a potkali jsme tam Jonathana, mladého Američana, jenž byl napojen na 
organizaci Mladí s misií (Youth with a Mission – YWAM). Ten nám vysvětlil, Youth with a Mission – YWAM). Ten nám vysvětlil, Youth with a Mission – YWAM
jak se dostaneme do střediska YWAM, jež bylo vzdálené necelé dva kilome-
try odtud. Středisko bylo umístěno v obrovské budově, která překypovala 
životem. Mladí muži i ženy z celého světa sem přijeli studovat takzvanou 
Učednickou školu (Discipleship Training School – DTSUčednickou školu (Discipleship Training School – DTSUčednickou školu ( ), což je tříměsíční Discipleship Training School – DTS), což je tříměsíční Discipleship Training School – DTS
přípravný kurz pro budoucí misionáře. Tisíce těchto mladých mužů a žen pak 
cestují po celém světě a sdílejí s lidmi Boží dobrou zprávu.

Když Jonathan slyšel, že chceme navštívit Ochranov jen jako turisté, 
nechtěl o tom ani slyšet. „Ne, ne,“ naléhal, „musíte se setkat s Moravskými 
bratry, kteří jsou naplnění Duchem svatým.“ Pak nám popsal cestu k do-
mu Raymonda a Mechthildy, kteří bydleli naproti překrásného centra 
pro duchovní obnovu, domu, jenž se nazýval Jesus-Haus (Ježíšův dům). 
Raymond je Kanaďan a Mechthilda se narodila v Ochranově. Někteří 
z obyvatel Ochranova jsou skutečně přímými potomky Moravských bratří, 
kteří město založili.       

Po velmi příjemné a občerstvující návštěvě u Friesenových jsme se dozvě-
děli o jednom volném bytě v Ochranově, kde bychom se mohli ubytovat. 
Původně byl rezervován pro australský pár, který bohužel nemohl přijet. To 
bylo perfektní! Zdálo se, že nám Bůh v Německu otevírá dveře. Nastěhovali 
jsme se do plně zařízeného bytu, a nakonec jsme v něm zůstali sedm měsíců. 
Žít mezi Moravskými bratry v Ochranově byl jeden z nejradostnějších a nej-
příjemnějších zážitků v mém životě. Byl to splněný sen. I Jean se v Ochranově 
moc líbilo, obzvláště proto, že bohoslužby v Ježíšově domě byly dvojjazyčné, 
aby usnadnily účast na bohoslužbě i mnoha anglicky mluvícím návštěvníkům. 
Společenství v Ježíšově domě v Ochranově tvořila skupina aktivních, duchem 
naplněných křesťanů. V době našeho pobytu toto stádečko právě přebudová-
valo dvě stě let starou nemocniční budovu. Dívali jsme se, jak asi tucet dělníků 
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horlivě pracuje na renovaci pokojů, strhává stěny a zpevňuje podlahy oce-
lovými nosníky. Stará nemocniční budova byla původně postavena slavným 
obchodníkem Dürningerem, jenž žil ve stejné době jako hrabě Zinzendorf. ürningerem, jenž žil ve stejné době jako hrabě Zinzendorf. ü
Měl velmi dobře prosperující obchod s textilem a zaměstnával mnoho lidí 
jako tkalce.

V roce 2011 bylo ve staré nemocnici renovováno asi čtyřicet pět míst-
ností, a rekonstrukce stále pokračuje. V nově opravené budově je místnost 
pro chválu a uctívání, jídelna, místnost, kde probíhají modlitby za Izrael, 
pokoj, kde se uzdravuje, sborová místnost, místnost pro děti, učebny, pro-
story, kde se schází mládež, pokoje pro hosty a spolupracovníky a malé 
nájemní byty pro návštěvníky. Velká místnost pro chválu a uctívání je 
těsně před dokončením. Společenství Ježíšův dům, jež je známé rovněž 
pod názvem Křesťanské centrum, pozývá na své pobyty lidi ze všech mož-
ných denominací. Lidé se mohou účastnit programů pro duchovní obnovu, 
víkendových duchovních setkání, nebo mohou pomáhat s nejrůznějšími 
konkrétními projekty. Pořádají se zde rovněž ženská a mužská duchovní 
setkání, kam jsou zváni přednášející specializovaní na určitou tematiku. 
Náklady na nocleh nejsou nijak přemrštěné. Modlitební místnost je neustá-
le otevřená, a všichni, kdo se chtějí přijít modlit a užít si přátelského pro-
středí, jsou vlídně zváni dál. Díky starším sboru Ježíšův dům v Ochranově 
se každý příchozí cítí vítán.

V Ochranově žije velmi milý a přátelský pekař, který je ve svém pekař-
ském umění neobyčejně zručný a zkušený. Jeho rodina vlastní tuto pekárnu 
od roku 1841. Svými proslulými typicky německými pekařskými výrobky 
dokáže uspokojit i ty nejmlsnější jazýčky. Peče nejrůznější druhy sladkého 
pečiva, teplé housky a tmavý celozrnný chléb. Ochranovský řezník pro-
dává velkou Frikadelle, lahodnou masovou paštiku kořeněnou paprikou 
a cibulí za méně než jedno euro. A kdo by odolal slavným německým 
klobáskám?

Samozřejmě že není na škodu umět alespoň trochu německy, ale nedělní 
ranní shromáždění i některá setkání během týdne jsou dvojjazyčná. Většina 
Němců umí anglicky a ráda se procvičí v konverzaci s anglicky mluvícími 
návštěvníky.

Měli jsme tu čest, že jsme se mohli účastnit týdenních setkání starších 
a pracovníků Ježíšova domu a poslouchat jejich diskuse o dalších plánovaných Ježíšova domu a poslouchat jejich diskuse o dalších plánovaných Ježíšova domu
stavebních úpravách a projektech, připravovaných akcích a plánech týkajících 
se ubytování pro návštěvníky. Během jedné schůze pastor oznámil, že jeden 
místní občan, tiskař Gerhard Winter, daroval sboru několik krabic starých knih. 
Jeho bratr, pastor Christian Winter, si knihy schoval, aby je mohl v budoucnu 
věnovat archivu. Pastor Frank se zeptal, kdo by chtěl knihy roztřídit a uložit je 
do polic. Když se nikdo nepřihlásil, zvedl jsem ruku. Pastor Frank mě a mo-
ji ženu s radostí ustanovil dočasnými knihovníky. Nakoupili jsme v IKEA 
v Drážďanech pár polic a já jsem začal zkoumat staré knihy.       
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K mému úžasu jsem našel nejen knihy, ale i traktáty, smuteční proslovy 
a dopisy, které byly napsány v osmnáctém a devatenáctém století. Roztřídil 
jsem je, a pak jsem tyto vzácné nálezy ukázal pastoru Frankovi, který byl 
tímto nečekaným pokladem ohromen. Půjčil jsem si dvě knihy, které jsem 
přeložil a svázal dohromady. Při práci jsem si občas stáhnul informace z in-
ternetu, abych si ověřil určité pasáže. První kniha byla z roku 1860 a napsal 
ji C. H. Pensel ke stému výročí úmrtí hraběte Zinzendorfa. Druhá kniha 
byla napsána v roce 1900 Hermannem Romerem a vydal ji Gustav Winter 
u příležitosti dvousetletého výročí narození hraběte Zinzendorfa.    

Mechthilda, manželka Reymunda Friesena (Friesenovi byl manžel-
ský pár, který nás tak srdečně přijal, když jsme přijeli do Ochranova) 
byla vnučkou Gustava Wintera, vydavatele, jenž v roce 1900 vydal již 
zmíněnou knihu. V těchto starých knihách byly obsaženy i úryvky ze 
Zinzendorfových deníků, jakož i citáty z mnoha dopisů, které během 
svého života napsal.

Stále ještě dobře ovládám němčinu, protože jsem v dětství v Německu 
vášnivě rád četl. Přesto pro mě bylo občas obtížné překládat starobylou 
němčinu, jíž byly tyto dvě knihy napsané, protože mnoho slov mělo v osm-
náctém století zcela odlišný pravopis.

O hraběti Zinzendorfovi a Moravských bratřích bylo napsáno několik 
životopisných knih. Některé byly napsány jako román, a jsou zároveň 
zábavné i poučné. Já nejsem ani životopisec, ani spisovatel románů, ale 
na následujících stránkách bych rád sdílel to, co jsem vyčetl ze starých 
německých knih o hraběti Zinzendorfovi a duchu Moravských bratří. Do 
knihy jsem zahrnul i Zinzendorfovy názory týkající se moderního posvě-
cení člověka a přehled o jeho úsilí, s jakým se snažil prosadit celosvětové 
misijní hnutí. Na závěr jsem připojil biblické verše, které se týkají přísluš-
ných pasáží a jež jsem okomentoval některými svými teologickými vhledy, 
které jsou psány menším písmem.

Příběh George Washingtona Carvera vám možná pomůže osvětlit, proč 
je z mého pohledu život hraběte Zinzendorfa tak podmanivý a přesvědčivý. 
Carver, černošský vědec a „Otec burského oříšku“, jak mu bylo přezdívá-
no, měl promluvit před senátem Spojených států. Jeho nadšení pro burské 
oříšky a jejich využití při výrobě mnoha různých produktů si senátory zcela 
získalo. Mluvil několik hodin, a poté, co skončil, se ho senátoři zeptali, jak 
je možné, že o burských oříšcích tolik ví. Odpověděl jim, že pokud něco 
milujete, pak vám to prozradí svá tajemství.

Zinzendorfova vášnivá láska k Ježíši Kristu mě fascinuje. Posledních 
pár let jsem byl ponořen do studia jeho života. Modlím se, abychom, až se 
společně vydáme po jeho stopách, odhalili tajemství hraběte Zinzendorfa.

Jakým způsobem tento člověk dokázal inspirovat několik generací lidí, 
aby se přes sto let nepřetržitě ve dne i v noci modlili? Jak dokázal oprostit 
svoje srdce od vnějšího ruchu a denně trávit hodiny na modlitbách, i když 
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byl tak vytížen prací pro Boží království? Proč byli jeho následovníci tak 
oddaní Kristu, že když byli misionáři Moravských bratří vražděni, tak se 
ihned dobrovolně hlásili další, aby zaujali jejich místo? Proč byli ochotni 
podstupovat nebezpečné cesty přes oceán a riskovat životy, aby sdíleli 
dobrou zprávu s těmi, kdo ji ještě nikdy neslyšeli? Čím byli misionáři 
Moravských bratří tak odlišní od ostatních? Modlím se, aby se při hledání 
odpovědí na tyto otázky v srdci každého čtenáře roznítila stejná vášeň pro 
Beránka Božího, jakou měl v srdci hrabě Zinzendorf.

„Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti 
a zjevení, v poznání jeho.“ (Ef 1,17)
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3. Dětství hraběte Zinzendorfa

„Já tobě ke srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi 
měl; dám radu, oči své na tě obrátě.“ (Ž 32,8)

Hrabě Mikuláš Ludvík ze Zinzendorfu se narodil 26. května 1700 v Dráž-
ďanech v Německu. Jeho rodina po generace žila v Rakousku a patřila 
k jednomu z nejstarších šlechtických rodů. Po celá staletí sloužila růz-
ným rakouským císařům v časech válek i v míru. Mnoho z jeho předků 
získalo řadu vyznamenání a řádů za vynikající službu. Třicet osm let 
předtím, než se Ludvík narodil, udělil rakouský císař Leopold I. rodině 
vyšší společenské postavení v žebříčku šlechtických titulů. Německý 
jazyk poměrně často spojuje tři až čtyři slova dohromady, pořadí záleží 
na důležitosti, a pro člověka, který nemluví německy, je to často neřeši-
telný hlavolam. Názorným příkladem je titul formulující nové postavení 
Zinzendorfovy rodiny. Rodina hraběte Zinzendorfa obdržela prominentní 
titul Reichsgrafenstand (říšský hraběcí stav), což v postavení u císařského 
dvora znamená královskou hodnost.

V době reformace Martina Luthera začala v Evropě doba duchovního 
osvícení, která s sebou přinesla i velký spor. Po celé Evropě se šířily výro-
ky sola gratia, solo Christo, sola fide, sola scriptura, což znamená pouze 
milostí, pouze Kristus, pouze víra, pouze Písmo. Někteří katolíci otevřeli 
svá srdce spásné víře v Krista a stali se protestanty. Velké probuzení nastalo 
dokonce i mezi šlechtou, a Zinzendorfův dědeček byl jedním z obrácených. 
Když přišlo pronásledování, opustil Zinzendorfův dědeček své panství 
v Rakousku a přestěhoval se do Německa. Změnil si jméno ze Sinsendorf 
na Zinzendorf. Připomíná to biblický příběh, kdy Bůh dal Abramovi nové 
jméno Abraham, když opustil svůj domov v zemi Ur. Písmeno „h“ zname-
ná Boží duch nebo Duch svatý.

Zinzendorfův dědeček Maxmilián měl dva syny a tři dcery. Oba synové 
měli vysoké postavení v saské vládě. George Ludwig, Zinzendorfův otec, 
zastával vysoký post jako ministr, a tehdejší kurfiřt, říšský kníže a panov-
ník saský, si ho velmi vážil. Když se Mikuláš Ludvík, dnes známý jako 
hrabě Ludvík Zinzendorf, narodil, bylo Georgi Ludwigovi třicet sedm 
let. George, žel, onemocněl tuberkulózou a zemřel krátce po Ludvíkově 
narození. V této době byla tuberkulóza pomalá a smrtelná choroba, ale 
Georgeova víra v Boha byla velmi silná. V jedné z knih, které jsem překlá-
dal, bylo zmíněno, že jeho mysl byla upnutá k nebi, protože věděl, že jeho 
život se chýlí ke konci.

Když jsem překládal tuto starou knihu, narazil jsem poprvé na německé 
slovo Lebendige, což v tomto kontextu znamená znovu narozený nebo 
znovuzrozený. Toto německé slovo navozuje domněnku, že osoba, jíž se 
to týká, byla předtím buď mrtvá, nebo v kómatu. „I vás obživil mrtvé ve 
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vinách a hříších.“ (Ef 2,1) Zinzendorfův otec George byl popsán jako člo-
věk, který patří mezi Lebendige, tedy znovu narozené.

Musel znát to, co apoštol Pavel napsal v Koloským 3,1-2: „Protož 
povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici 
Boží sedí. O svrchní věci pečujte, ne o zemské.“

Mladá Ludvíkova matka Charlotte Justine byla dáma z královské krve a také 
znovuzrozená. Jako většina šlechtičen té doby byla kultivovaná a vysoce vzdělaná.

Krátce po narození svého syna zapsala do rodinné Bible: 

Ve středu večer, 26. května 1700, mi 
všemohoucí Bůh ve své milosti 
požehnal a daroval mi prvorozené-

ho syna Mikuláše Ludvíka, 
který se narodil v Drážďanech. 

Po šesti týdnech se stal sirotkem 
bez otce, protože můj „herzliebster“, 
milovaný manžel, jeho pán a otec, 
požehnaný hrabě von Zinzendorf, 

byl odtržen od mého boku. 
Kéž Otec milosrdenství vládne v srdci 
tohoto dítěte, aby chodil po cestách cti 
a aby ho neovládala žádná špatnost. 
Ať jsou jeho cesty posilovány 
Slovem Božím, protože pak 
nebude postrádat žádných dobrých 
věcí zde, ani na věčnosti. Zcela jistě 

pozná a zkusí, že Král králů 
a Pán pánů zaslíbil a řekl: 

Jsem otcem těch, kteří otce nemají.
         

O něco později je pod tímto textem připsáno rukou hraběte Ludvíka 

Zinzendorfa „Factum est“, stalo se.    
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Před svou smrtí se George Ludwig velmi blízce spřátelil s nejvyšším 
duchovním, jenž toho času sloužil v Drážďanech, teologem Philipem 
Jakobem Spenerem. Spener byl pietista, a v čase, kdy bylo náboženství 
mrtvé, sloužil obráceným a znovuzrozeným křesťanům. Když Spener 
křtil malého Ludvíka, stál u křtitelnice velký zástup šlechticů. Když 
byly Ludvíkovi čtyři roky, odevzdal jej Spener Bohu. Vložil na něj ruce 
a pomodlil se, aby si ho Bůh použil k rozšíření svého království. Tuto 
modlitbu Bůh rozhodně vyslyšel. Spener se obrátil prostřednictvím velmi 
populární knihy s názvem Pravé křesťanství, kterou napsal Johannes Arndt. 
Spener často plamenně kázal o spásné moci evangelia. Svou knihou Pravé 
evangelikální církve rozdmýchal velkou polemiku. V latině měla kniha 
název Pia Desideria a podtitul Toužebné přání reformace pravé evangelic-
ké církve, která by se líbila Bohu. Když se zástupci protestantismu rozdělili 
na dvě znepřátelené strany, musel nakonec z Drážďan odejít. Našel útočiště 
v Berlíně, kde setrvával pod ochranou brandenburgského kurfiřta. 

Když Ludvíkovi zemřel otec, bylo mu pouhých šest týdnů. Jeho 
matka byla ještě poměrně mladá, a tak vzala Ludvíka ke své matce do 
Grosshennersdorfu, nedaleko oblasti, kde později vznikl Ochranov. V té 
době městečko Ochranov ještě neexistovalo.

Ludvík se mohl těšit z požehnání péče své matky až do svých čtyř let. 
Pak si vzala padesátiletého královského polního maršála von Natzmera. 
Přestěhovala se do Berlína a malého Ludvíka zanechala v Grosshenner-
sdorfu, ale vždy se o něj a jeho život zajímala. Protože Berlín leží asi sto 
padesát mil severně od Grosshennersdorfu, nemohla ho vídat příliš často. 
Později si spolu hodně dopisovali. Za pruského generála byla Ludvíkova 
matka provdána třicet pět let, než podruhé ovdověla. Nadále pak žila 
v Berlíně, až do své smrti v roce 1763, kdy jí bylo osmdesát sedm let. 
Bylo to tři roky po smrti jejího syna hraběte Zinzendorfa.

Ludvík strávil své dětství se svou babičkou Henriette Catharinou von 
Gersdorf, vdovou, jejíž manžel zemřel, když byly Ludvíkovi dva roky. Byla to 
vysoce ctěná dáma, nejen kvůli šlechtickému titulu svého manžela, ale zejména 
proto, že byla velmi inteligentní, vtipná, morálně na výši a rozhodná. V péči 
o Ludvíka našla nový smysl života a zahrnovala ho svou láskyplnou péčí. 
Vymyslela si pro něj roztomilou mazlivou přezdívku Lutz nebo Lutzchen, což 
v němčině zní velmi mazlivě a roztomile. Malý Lutz oplácel babiččinu lásku 
příchylností. Babiččina neprovdaná dcera Henriette Sophie, Ludvíkova teta, jež 
byla jen o deset let starší než Ludvík, žila společně s nimi, a také ona měla na 
malého chlapce velký vliv. Atmosféra v jejich velkém domě byla plná lásky, 
zbožnosti a pokoje. Každou neděli chodili na bohoslužby do kostela ve ves-
nici a teta Henriette považovala za svou povinnost předčítat každý den nahlas 
z Bible, nebo nechala číst Lutze. „Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; 
nebo když se i zestará, neuchýlí se od ní.“ (Př 22,6) Kromě Bible byly s oblibou 
čteny i knihy Martina Luthera a dalších věřících bohabojných autorů. Henriette 
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se každé ráno a večer s Lutzem modlila. Tento láskyplný, avšak ukázněný styl 
života se do Ludvíkovy duše navždy otiskl. Jeho matka jednou v dopise napsa-
la, že Ludvík „hoří jako troud“.

Později Zinzendorf zaznamenal do svých zápisků duchovní zážitky 
z dětství. „Nerozuměl jsem velkoleposti a naprosté dostatečnosti Kristova 
utrpení, ani jsem si neuvědomoval svou ubohost a neschopnost své padlé 
přirozenosti.“ Jako malý chlapec se rozhodl odevzdat svůj život Ježíši, 
a své pocity z této zkušenosti si zapsal. „I kdyby nikdo nepřiznal Ježíši 
jeho plně zaslouženou svrchovanost, já chci být navždy s ním a chci pro 
něj žít a zemřít s ním.“ S dětskou oddaností a bezmeznou láskou si dokázal 
hodiny povídat s Ježíšem jako s bratrem, a svěřoval se mu se vším, co měl 
na srdci. Ve svých dopisech Zinzendorf často psal, že Ježíšova láska, to, 
co pro nás udělal, a jeho utrpení byly jeho vášní a láskou. Napsal: „Čistota 
Ježíšova charakteru, jeho láska, statečnost a další ctnosti pohltily a ovládly 
mé srdce. Vznešenost jeho Gemüt vyzdvihuje mého Spasitele nade vše. 
Nejvznešenější a nejušlechtilejší myšlenka, jakou můžeme jako lidské 
bytosti mít v mysli, je skutečnost, že Stvořitel svého stvoření zemřel za 
každého z nás.“ Německé slovo Gemüt znamená mysl, duše a srdce.

V době, kdy žil u své babičky, měl Ludvík vychovatele, jenž si brzy všim-
nul, že Lutz je velmi inteligentní. Snadno si osvojoval znalosti a občas byl 
náladový, což nadané děti někdy bývají. Často psal velmi ledabyle, velmi 
podobně jako lékaři, kteří píší nečitelné recepty. Jeho životopis, jenž byl napsán 
v roce 1860, obsahuje zajímavou anekdotu. Mladý Ludvík si na kousky papíru 
zapisoval svá přání nebo modlitby. Pak je vyhodil z okna, kde je zachytil vítr 
a odnášel je pryč. Ludvík věřil, že Bůh je najde a přečte si je.

Jednou babička Lutzovi slíbila, že při večerních modlitbách a čtení 
z Písma zahrají a zazpívají jeho oblíbený chvalozpěv „Jsi náš milovaný 
Otec, protože Ježíš je náš bratr“. Lutz se celý den těšil na večerní boho-
službu, ale večer už byl tak unavený po celodenním hraní, že celou píseň 
prospal. Když se probudil a zjistil, že už je po písničce, popadl ho takový 
záchvat vzteku, že babička měla co dělat, aby ho uklidnila.

V obou starých knihách je poukázáno na skutečnost, že prioritou malého 
Ludvíka byl vztah s jeho Spasitelem. Zinzendorf napsal: „Mohu upřímně 
říct, že mé srdce bylo duchovně naladěné snad odjakživa. Ani v době, kdy 
mě zachvátila marnivost a pýcha na mé společenské postavení, mé srdce 
nikdy neodešlo od mého Spasitele.“

A nebyla to jen Ludvíkova rodina, kdo si všiml jeho oddanosti Bohu. 
Když mu bylo šest let, vpadli do jeho pokoje švédští vojáci, kteří přepad-
li jejich sídlo. Malý Lutz se právě modlil, jako každý den v tuto dobu. 
Okamžitě přestali křičet a povykovat a byli ohromeni, když slyšeli, jak se 
tento malý chlapec modlí. Pak odešli a zanechali dům nedotčený. Tato pří-
hoda byla prorocká ve způsobu, jakým hrabě Zinzendorf po zbytek svého 
života inspiroval druhé hloubkou svého vztahu se vzkříšeným Spasitelem.
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4. Školní léta

Ludvíkovo vzdělávání začalo brzy. Jeho babička mluvila plynně latinsky 
a řecky a oba jazyky ho učila. Také byla poměrně vzdělaná v teologii. Když 
mu bylo deset let, babička i jeho maminka rozhodly, že Lutz musí dále 
studovat na prestižní šlechtické škole Halle Paedagogium. Halle leží blízko 
Lipska a asi devadesát mil severovýchodně od Drážďan.

(Všechna tato města jsou dnes snadno dosažitelná vlakem. Můžete si 
koupit takzvaný „víkendový lístek“ a cestovat s pěti lidmi celý den za 
čtyřicet Eur.)

Ludvíkova maminka i babička měly bezmeznou víru v Božího muže 
Augusta Hermanna Franckeho. Byl to pietista a vedoucí profesor na hall-
ském Pedagogiu. Pietisté byli lidé, kteří usilovali o opravdovou víru v Kris-
ta a oponovali tehdejším formalistům a zákoníkům.

Podle Websterova slovníku byl pietismus „náboženské hnutí pocházející 
z Německa, které vzniklo jako reakce na formalismus a racionalismus a kladlo 
důraz na studium Bible a osobní náboženskou zkušenost“. Jinými slovy pietisté 
kladli důraz na živý vztah s Ježíšem jako Spasitelem a lásku k Božímu slovu. 
Nepřikládali důležitost zákonickým pravidlům nebo víře, jež se zakládala pouze 
na náboženské příslušnosti k církvi. Nevěřili, že se stačí pouze rozumově přiklo-
nit k určitému vyznání. Podstatná pro ně byla osobní zkušenost s živým vzkří-
šeným Spasitelem. Jejich chápání toho, co znamená být znovu narozen, bylo 
dvojí. Zaprvé takový člověk potřeboval projít pokáním, milostí pocitu lítosti nad 
svými hříchy a následným očištěním od špatného svědomí. Zadruhé potřeboval 
prožít i bod obratu, zlomový okamžik, kdy ucítí pokoj v duši a nádherné ujištění 
o odpuštění a samozřejmě to, že je Božím dítětem. I když považovali ortodoxní 
teologickou nauku za nezbytnou pro ukotvení emocí, stejně tak věřili, že bez 
osobního vztahu s Ježíšem Kristem je nauka mrtvá a bez života. August Hermann 
Francke založil sirotčinec, chudobinec, zahraniční misijní společnost, seminář 
pro učitele, tiskárnu a knihkupectví. Podporovalo ho pozoruhodně velké množ-
ství obrácených šlechticů. Často byl hostem Zinzendorfovy babičky Henriette. 
Ve svých spisech kladl důraz na pojetí přirozené zkaženosti a porušenosti člověka 
a potřeby jeho vědomého rozhodnutí pro nové narození.

Pietisté rovněž znovu objevili nauku o kněžství všech věřících. Sdíleli svou víru 
s podobně smýšlejícími přáteli na méně formálních setkáních, která pořádali kromě 
běžných bohoslužeb v kostele. Tato soukromá setkání se v latině nazývala colle-
gia pietatis neboli sdružení pietistů, anebo zjednodušeně pietisté. Pietisté rovněž gia pietatis neboli sdružení pietistů, anebo zjednodušeně pietisté. Pietisté rovněž gia pietatis
napadali vměšování vlády do církevních záležitostí, teologické spory a nezřízené 
životy kněží i laiků. Odmítali divadlo, tanec, karetní hry a také vyžadovali střídmost 
v jídle, pití i oblékání. Praktikovali asketismus, podobně jako angličtí puritáni.

Možná vás napadne, že pietisté byli tak trochu zákoničtí, ale nezapomínejte, 
že vzhledem k naší porušené přirozenosti jsme všichni náchylní k zákonictví. 
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Nemusíme se učit přicházet k Bohu na základě svých skutků; to je pro 
nás přirozené. Proto jsou všechna falešná náboženství založena na práci 
a vykonávání určitých povinností. Skutečný následovník Ježíše k němu 
přichází na základě jeho skutků a zásluh, ne svých vlastních. Musíme 
bojovat s tím, abychom si vždycky uvědomovali, že Boží přijetí není 
založeno na našich výkonech, skutcích, poslušnosti nebo účasti na růz-
ných křesťanských aktivitách.

V Titovi 2,11 apoštol Pavel píše: „Zjevilať se zajisté ta milost Boží 
spasitelná všechněm lidem.“ Duchovní disciplína nám ke spasení nepomů-
že. Spaseni jsme vírou v Boží milost. Mám rád akronym, který se skládá 
z počátečních písmen anglického slova GRACE (milost): Goďs Riches At 
Christ Expense (Boží bohatství na Kristovy náklady). Jak už bylo řečeno, 
je velice důležité pochopit, že duchovní disciplína, jež spočívá v modlitbě, 
čtení Bible a účasti ve společenství ostatních věřících, je nezbytná pro 
duchovní růst. Apoštol Pavel nás často napomíná, abychom horlivě usi-
lovali o své posvěcení. V Titovi 2,12 Pavel píše: „Vyučující nás, abychom 
odřeknouce se bezbožnosti, a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě 
a pobožně živi byli na tomto světě.“

Zákonictví si nemůže získat Boží přízeň, protože spasení nelze dosáh-
nout milostí a skutky. Ano, je pravda, že jsme spaseni ke konání dobrých 
skutků, avšak tyto skutky nejsou základem pro naše spasení, nýbrž jeho 
ovocem. Zákonictví je opakem milosti. Mít svobodu k tomu, abychom 
mohli lehkovážně hřešit, znamená úplné převrácení milosti a odráží naši 
nedospělost na cestě k posvěcení. Když pastor s láskou napomínal mladého 
muže kvůli jeho soužití s dívkou před svatbou, omlouval tento mladý muž 
své chování těmito slovy: „Máte pravdu, jsem jen tělesný křesťan.“ Pokud 
člověk, který se otevřeně hlásí k víře, neustále žije v hříchu a nemá přitom 
žádné pocity hanby, ani u něj nedochází k pokání, pak je na místě otázka, 
zda byl kdy opravdu obrácený. Apoštol Pavel nás varuje před zneužíváním 
Boží milosti. „Žádný z vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci 
přichází hněv Boží na syny nepoddané.“ (Ef 5,6)

Zinzendorfova matka odvezla svého malého Lutze do Halle, aby tam začal 
chodit do školy. Mluvila o něm s profesorem Franckem. „Ludvík je velmi 
bystrý, ale mohl by mít kvůli své inteligenci sklony k pýše. Budete ho 
muset asi trochu držet na uzdě.“ V knize pamětí z roku 1860 se píše, že 
tento rozhovor vyslechli dva chlapci a přesvědčili ostatní studenty, aby 
Ludvíka šikanovali. Pro desetiletého chlapce to znamenalo začátek dlou-
hých let utrpení. 

Spolužáci si na Ludvíka zasedli hned na začátku. Představte si bezsta-
rostný život a zbožné prostředí Grosshennersdorfu a naproti tomu drsný 
život v internátní škole. Chlapci se mu posmívali a říkali: „Tady je náš 
chytrý chlapeček, na čele má napsáno pan pyšný.“ Podráželi mu nohy, 
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rozhazovali mu knihy, a než je sesbíral, většinou přišel pozdě do hodiny. 
V té době však, žel, byly za takový přestupek běžné tělesné tresty. Když mu 
spolužáci přepepřili polévku, Ludvík se tak rozkašlal, že poprskal celý stůl. 
Potrestali ho tím, že musel stát před jídelnou. Musel vykonávat podřadné 
práce, a jednou někdo napsal na nástěnku: „Příští týden hrabě dostane co 
proto.“ Největší ponížení však zažil, když musel stát v uličce ve třídě a na 
sobě měl oslí uši a na krku cedulku s nápisem Fauler Esel (líný osel). Fauler Esel (líný osel). Fauler Esel
V němčině je tento přídomek dodnes velmi hanlivý. O mnoho let později 
Zinzendorf napsal: „Až na pár výjimek mě moji spolužáci nenáviděli celou 
dobu mého pobytu v Halle.“

Ludvíkův Hofmeister neboli vychovatel byl Daniel Crisenius. Byl to 
světský člověk, prohnaný a lstivý. Svou mazanost projevoval tím, že vydí-
ral Ludvíka, aby si nechal z domu posílat peníze. Zinzendorfova rodina 
o této situaci neměla ani tušení. Když Ludvík psal domů a stěžoval si na 
školu, Daniel jeho dopisy pravidelně zadržoval, a pokud v nich bylo napsá-
no něco negativního, zničil je.

Profesor Francke měl bohužel o Danielovi to nejlepší mínění, protože 
byl vynikající učitel. Ludvíkova matka v Berlíně měla neblahé tušení, že 
se něco děje, ovšem proti Ludvíkovu opatrovníkovi, bratru jeho otce, strýci 
hraběti Otto Christianovi, se jít neodvážila. I babička měla špatnou před-
tuchu, ale od Daniela, a dokonce i od profesora Franckeho dostávala stohy 
dopisů, v nichž bylo popisováno, jak je Ludvík vzpurný a nepoddajný. 
Ludvík dál trpěl.  

Profesor Francke byl velmi zbožný muž. Jeho filosofií bylo přivést 
studenty k životu, který by byl čistý a ryzí – „s Bohem uprostřed a plný 
křesťanské moudrosti“. Podle jeho názoru bylo nezbytné, aby svévolná 
přirozenost člověka byla zlomena. V jeho podání to znamenalo, že lidská 
bytost by neměla svéhlavou vůli vyvyšovat nad vůli Boží. Člověk se podle 
něj měl stát „nástrojem Božím“. Poslušnost byla vedle lásky k pravdě a píle 
jednou z hlavních ctností, o něž by měla lidská bytost usilovat.

Ovšem student, tak živý, nadšený a plný elánu a překypující tempe-
ramentem jako Ludvík, se často stával ärgerliches Aufsehen, středem 
nežádoucí pozornosti. Studijně prospíval velmi dobře. Byl pilný student, 
dokázal bez přípravy řečnit v latině a byl velmi nadaným básníkem. Když 
mu bylo třináct let, složil chvalozpěv, jenž byl později zařazen pod číslem 
sedmdesát šest do zpěvníku Moravských bratří. Měl název „Můj věrný 
Spasiteli, můj nádherný sladký živote“.

Pro Ludvíka bylo životně důležité udržovat blízký vztah se svým 
Spasitelem. Neposlouchal hrubé vtipy, ani se neoddával světské zábavě. 
Nedělní bohoslužby ho pozvedaly na duchu i na duši a poskytovaly mu útě-
chu. Svědectví zbožných mužů ho inspirovala. V domě profesora Franckeho 
dostával hutnou duchovní potravu, setkával se s misionáři z celého světa 
a slýchal dobrodružná vyprávění o pronásledovaných křesťanech.
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Ludvík vyrůstal do duchovní zralosti, a dělalo mu velkou radost, když 
mohl některé své přátele přivést blíž ke Kristu. Inicioval setkávání s přáteli, 
na nichž otevřeně diskutovali o náboženství, a motivoval je k tomu, aby se 
začali na půdě scházet k modlitbám. Jeho rozdílné názory byly přijímány 
kladně, a zvyky a učení protestantské církve, k níž se hlásil, nikdo nekriti-
zoval. Ludvík vehementně bojoval za to, aby nebyl považován za sektáře, 
což musel dělat prakticky celý život.

Se svými přáteli založil několik bratrstev. Jmenovala se například: 
Otroci ctnosti, Spolek svědků Ježíše Krista a Chvályhodný řád hořčičného 
semínka. Členové řádu hořčičného semínka brali své členství v bratrstvu 
tak vážně, že si vyrobili odznak, na němž byla vyšita mohutná rostlina 
hořčice a latinský nápis quod fuit ante nihil, z ničeho něco. Měli i prsten, 
na němž byl v řečtině vyrytý verš z Římanům 14,7: „Žádný zajisté z nás 
není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.“

I přes drsné školní prostředí, Zinzendorf jako student exceloval. Měl 
brilantní mysl, byl zdatný v řečtině, plynule mluvil francouzsky a latinsky 
a byl zběhlý v hebrejštině.

Když bylo hraběti Zinzendorfovi patnáct let, pomohl mu Pán, aby překo-
nal svou pýchu. Do deníku si zapsal: „V přednáškovém sále univerzity jsem 
často míval projevy v latině, francouzštině nebo řečtině. Mé společenské 
proslovy, které jsem říkal zpaměti, měly délku až tři sta slov. Občas býva-
li mezi posluchači i velmi vážení občané jako například markýz, šlechtic 
z města Beyreuth. Jednou jsem uprostřed jednoho ze svých proslovů ztratil 
řeč. Byla to ostuda a vypadal jsem jako hlupák. Pak se mi dostalo nadpřiro-
zeného napomenutí, abych se zbavil pošetilé pýchy a touhy vyniknout. Bůh 
mi pomohl pochopit, že mé přehnaně vysoké sebevědomí je velký hřích a že 
jsem ve skutečnosti nejapný hlupák. Od tohoto okamžiku jsem se upřímně 
rozhodl, že budu svou chválu a uznání hledat jedině v Kristově kříži, a spo-
kojil jsem se s vykonáváním svých každodenních povinností.“

Profesor Francke si začal pomalu uvědomovat, že Ludvík je pokorný 
a upřímný mladík, který bere svou víru vážně. Profesor oceňoval chlap-
covu bystrou mysl a zařadil ho do skupiny nadaných studentů, kteří se 
připravovali na univerzitu.

Hrabě Zinzendorf byl přirozeným vůdcem a organizátorem. Během posled-
ních let v Halle dál získával přátele, kteří toužili studovat Bibli, modlit se, disku-
tovat a přátelit se. Založil sedm modlitebních skupin, a fakulta těchto shromáž-
dění využívala k tomu, aby mezi studenty rozdmýchala duchovní život. Těšil 
se také výsadě, že při večeřích mohl u stolu sedět vedle profesora Franckeho. 
Postupem času se mezi nimi vyvinulo skutečné přátelství, a Zinzendorf vždy 
pozorně poslouchal, když se s nimi profesor sdílel o duchovních věcech.

Další vzácnou výsadou byl čas, který hrabě Zinzendorf mohl trávit 
s misionáři. Bartholomäus Ziegenbalg* z Indie udělal na patnáctileté-
ho Ludvíka takový dojem, že od té chvíle se svým nejlepším přítelem 

*Bartholomäus Ziegenbalg (10.7.1682–23.2.1719) byl 
prvním protestantským misionářem v Indii – pozn. překl.
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baronem Friedrichem von Wattewille nadšeně mluvil o tom, že se stanou 
misionáři. Velmi brzy si však uvědomili, že jejich rodiče by jim to nikdy 
nedovolili. Příslušníci šlechty měli vládnout, a nikoliv být duchovními 
pastýři. Avšak hoši si slavnostně slíbili, že budou pomáhat misionářům 
a podporovat misijní práci.

Počet členů Chvályhodného řádu hořčičného semínka rostl. Patřil 
mezi ně i Friedrich von Wattewille, jenž se stal celoživotním přítelem 
hraběte Zinzendorfa a byl přítomen i u jeho smrtelné postele, když hrabě 
Zinzendorf vydechl naposledy. John Potter, arcibiskup Canterburský, se 
k tomuto bratrstvu přidal, když bylo hraběti Zinzendorfovi třicet sedm let. 
(Přidal se také Kristián VI., král dánský; generál Oglethorpe, guvernér 
státu Georgia; Tomochichi, náčelník indiánského kmene Creek). Hořčičné 
semínko mělo jednoduchá pravidla: Buď vždy věrný a poslušný učení 
Ježíše, žij a jednej způsobem, který odráží jeho život, a zasívej do druhých 
dobrotu a laskavost.   

V den svých šestnáctých narozenin si hrabě Zinzendorf zapsal do dení-
ku: „Má dobrotivá babička mi vlastně dala první z medailí Řádu hořčičné-
ho semínka. Je to zlatá mince velikosti tolaru. Na jedné straně má vyražený 
obraz Ježíše s trnovou korunou a nápis vulnera Christi, Kristovy rány. Na 
druhé straně je muž s křídly, jenž padl pod tíhou svého kříže, s nápisem 
nostra Medela, naše uzdravení.“

Ke konci Ludvíkova pobytu ve škole v Halle mu profesor Francke řekl, 
že by mohl podstoupit obřad konfirmace a přijmout Večeři Páně podle 
Ježíšova přikázání. Pro některé členy Luteránské církve byly tyto obřady 
pouhou formalitou. Hrabě Zinzendorf však bezpochyby pochopil a prožil 
hlubokou duchovní podstatu těchto obřadů.

Když bylo Ludvíkovi Zinzendorfovi šestnáct let, rozloučil se se školou 
v Halle. Z láskyplného prostředí babiččina domu byl hozen do jámy lvové 
ve škole, a vytrval. Utrpení v něm vybudovalo sílu, moudrost a Kristův 
charakter. Roky šikany a zastrašování v letech jeho raného mládí ho nau-
čily odpouštět těm, kteří ho pronásledovali, nepřechovávat v sobě zranění 
a nedovolit jim přerůst v zášť. Byla to neocenitelná příprava do budoucna. 
Aby překonal těžkosti a nepochopení, které ho čekají později v životě, 
musí být nepohnutelný jako skála. Do deníku si poznamenal: „Nejrůznější 
zkoušky a časté trápení, s nimiž jsem se musel vypořádat, rozhovory se 
svědky pravdy, kteří přicházeli ze vzdálených oblastí, příběhy misioná-
řů popisující utrpení exulantů a vězňů kvůli Kristovu království, denní 
setkávání v domě profesora Franckeho a jeho radostný přístup k práci pro 
Pána Ježíše, to vše nesmírně zvýšilo mou horlivost a nadšení pro Kristovu 
věc.“

V Jakubovi 1,2-4 se píše: „Za největší radost mějte, bratří moji, když 
v rozličná pokušení upadáte. Vědouce, že zkušení víry vaší působí trpěli-
vost. Trpělivost pak ať má dokonalý skutek, abyste byli dokonalí a celí, 
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v ničemž nemajíce nedostatku.“ Je možné prožívat radost uprostřed utrpení 
a těžkostí? Bůh následovníka Ježíše Krista nikdy netrestá, ale láskyplně ho 
vychovává a napravuje. „Každé pak trestání, když přítomné jest, nezdá se 
zajisté býti potěšené, ale smutné, než potom pokojné ovoce spravedlnosti 
přináší těm, kteříž by v něm pocvičeni byli.“ (Žd 12,11) Radost v utrpení 
neznamená, že by bylo příjemné, když vás někdo týrá a vás to bolí, ale je 
to vědomí, že v Božím čase budeme mít podíl na jeho svatosti a vyrosteme 
do jeho podoby.

Skutečnost, že poneseme ovoce, zahrnuje i skutečnost, že poneseme 
svůj kříž. V Bibli je mnoho nádherných zaslíbení, která získáme pouze 
utrpením. Například laskavost a mírnost je ovoce Ducha svatého, jež 
dozrává tehdy, když se poddáváme Boží výchově bez vzpurnosti a lid-
ské nevlídnosti a bezcitnosti bez touhy po odplatě. Dlouhodobé utrpení 
působené záměrnou a dlouhodobou provokací umožňuje dozrát ovoci 
trpělivosti, která nám dává milost snášet chyby druhých, i když nás dráždí 
a provokují.
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5. Léta ve Wittenbergu

„Obávám se, že školy, pokud se nesnaží vyučovat Písma Svatá tak horlivě, 
aby se navždy vryla do srdcí mladých lidí, jsou spíše branami do pekla. 
Každá instituce, v níž se lidé stále větší měrou nezabývají Slovem Božím, 
se po čase stává morálně zkaženou.“ (Martin Luther)

Z Drážďan do Wittenbergu se dá pohodlně dojet vlakem. Navštívil jsem 
toto historické město několikrát, protože je tam toho k vidění opravdu 
hodně. Rád si prohlížím památky, obzvláště staré katedrály.

Ve Wittenbergu je na dveřích katedrály, kde je pohřben Martin Luther, 
vystavena bronzová rytina dokumentu, který podnítil reformaci. Je to 
Devadesát pět tezí Martina Luthera. Ve Wittenbergu se toho bohužel mnoho 
změnilo, a dnes je to zcela světské město. V letáčku, který jsem si vzal 
během své návštěvy, se píše o atrakcích, jež tu můžete navštívit. Některé 
akce měly například název „Klevety v šestnáctém století“, „Kláda, mučení 
a vražedné historky“, „Čarodějnice, bylinky a pouštění žilou“ a „Noční ero-
tika – hra s trochou nahoty“. Luther by byl naprosto zděšen. Jako všechny 
evropské země, ani Německo už není křesťanským národem.

Ve městě Minden jsem na velké luteránské katedrále uviděl billboard s ná-
pisem: „Objevte znovu kořeny své víry, Slovo Boží.“ Pod tím byla nabídka 
biblického kurzu a datum, kdy začíná. Přes billboard byl ovšem natažen pruh 
papíru, na němž bylo napsáno: „Pro nedostatek zájmu zrušeno.“   
  
V osmnáctém století byl Wittenberg naprosto jiné město. Protestantismus 
byl živý a místní vysoké školy měly velkou prestiž. Ludvík sem přijel, aby 
pokračoval ve svém vzdělávání, ale jel značně neochotně. Jeho poručník, 
strýc Otto Christian, trval na tom, aby Ludvík jel do Wittenbergu a věnoval 
se tam studiu práv. Mladý muž by raději studoval teologii, aby se tak více 
přiblížil svému tajnému snu stát se služebníkem evangelia.    

V této době byl Wittenberg doslova magnetem pro učence, protože škola 
se připravovala na dvousté výročí reformace, která začala v roce 1517. 
Univerzita byla pevností Luteránské církve. Jelikož Ludvíkův strýc Otto 
byl tradičním luteránem a neměl ani trochu rád pietisty, neoblomně trval 
na tom, aby Ludvíkova studia pokračovala ve Wittenbergu. Jeho strýc byl 
velice přísný, co se týkalo jeho víry, a proto Ludvíkovi zcela jednoznačně 
nařídil, že se musí zúčastňovat nedělních bohoslužeb. Také trval na tom, 
aby se Ludvík učil tanci, šermu a jízdě na koni. Chlapec dal průchod své 
frustraci a napsal: „Můj strýc byl posedlý touhou změnit mé (pietistické) 
srdce a dát mému tělu jinou hlavu.“

Proradný Crisenius byl stále součástí Ludvíkova života a dohlížel na to, 
aby Ludvík dodržoval všechna nařízení a ujednání. Dál četl všechny dopi-
sy, které Ludvík psal své matce, babičce a přátelům v Halle.
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Od útlého mládí byl Zinzendorf plodným spisovatelem a vynikajícím 
básníkem. V pozdějším životě jeho lampa často hořela dlouho do noci, 
když psal četné dlouhé dopisy. Během svého života napsal více než dvě 
stě dopisů. 

Během studií ve Wittenbergu bydlel Ludvík v domě starosty Keila. 
Právní vědu studoval s elánem a pravidelně se zúčastňoval bohoslužeb. 
Věděl, že se ho jistí lidé snaží odradit od pietismu, ale on ostražitě střežil 
nejdražší poklad svého laskavého a mírumilovného srdce, svůj vřelý vztah 
s Kristem.

Ten den, kdy začaly jeho taneční hodiny, si do deníku zapsal: „Dnes jsem 
se začal učit tančit, ale jsem pevně rozhodnutý to nikdy necvičit. Jediný 
přínos, který v tom spatřuji, je, že se naučím správnému držení těla.“ Ať 
už tančil, šermoval nebo jezdil na koni, pořád měl obecenství se svým 
Spasitelem. Je neuvěřitelné, že už od útlého mládí trávil tolik času v Kris-
tově přítomnosti a měl s Ježíšem tak důvěrný vztah, jako by to byl jeho 
vlastní bratr! Napsal: „Komunikuji s Přítelem mého srdce, vždy přítomným 
Spasitelem, který mi dává sílu, abych se nedal zastrašit maličkostmi, ale 
věnoval hodiny svého času něčemu smysluplnému… Ráno, od šesti do 
sedmi, věnuji celou hodinu modlitbě, stejně tak i večer, hodinu od osmi do 
devíti, a patnáct minut ve čtvrt na jedenáct dopoledne. Také jsem se rozhod-
nul, že veškerou energii věnuji studiu civilního práva, protože letos v létě 
budu mít jistě mnoho různých důvodů k rozptýlení od studia.“

Ludvík chtěl být jako Ježíš, a věděl, že nejlepší způsob, jak toho dosáh-
nout, je, meditovat o Kristově nadpozemské kráse a řídit se jeho Slovem. 
Všechno, co potřeboval k rozptýlení a zábavě, byl jeho laskavý a milující 
Pán, který žil v jeho srdci. Zatímco pilně studoval právo, jeho milostný 
vztah k evangeliu a jeho soukromá teologická studia vyplňovaly jeho volný 
čas. Jeho poručník mu zakázal navštěvovat oficiální přednášky teologie. 
Členové rodiny vyjádřili v této záležitosti svůj názor jasně – „příslušníci 
šlechty se nestávají služebníky evangelia“.

Bez ohledu na postoj rodiny si vytvořil vlastní nadšenecký názor na bib-
lickou doktrínu a stal se poměrně zdatným expertem na spory mezi pietisty 
a tradičními protestanty. Později v životě byl napadán nepřáteli, že nemá 
žádné teologické vzdělání, ale na tuto výtku mohl Zinzendorf pravdivě 
odpovědět, že se věnoval studiu teologie víc než mnohý duchovní.

Ludvíkovi profesoři si u něj všimli pravé, nefalšované a svaté lásky ke 
Kristu. Je až zarážející, kolik lidí za ním chodilo, aby s ním diskutovali 
o teologických otázkách. Kvůli jeho šlechtickému titulu za ním většinou 
přicházeli ve skupinách. Ludvík brzy zjistil, že ne všichni ortodoxní lute-
ráni jsou hašteřiví a nesnášenliví a nechtějí uznat, že se v něčem mýlí, jak 
často slýchával v Halle. Někteří z nich Ježíše skutečně horlivě milovali. Od 
této doby si ho Pán často používal k tomu, aby usmiřoval spory týkající se 
rozdílných pohledů a názorů v křesťanském společenství. 
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Když byl ve Wittenbergu, chtěl zahájit mírovou misi mezi Halle a Wit-
tenbergem a usmířit pietisty a tradiční luterány. Když Zinzendorfova matka 
zjistila, že se chce pustit do teologických diskusí takového rozsahu, napsala mu 
dopis: „Neměl by ses zaplétat do takových závažných věcí. Jsou to věci daleko 
přesahující tvé znalosti i kompetence, a já si nemyslím, že bys dokázal pocho-
pit taková komplikovaná a závažná témata.“ Z Grosshennersdorfu se přidala 
i Ludvíkova babička a napsala mu „že by se neměl pouštět do tišení církevních 
sporů“. Jeho matka za ním dokonce z Berlína přijela a přivezla mu dopis od 
svého manžela, pruského polního maršála von Natzmera, který mu napsal: 
„Není to ani tvé povolání, ani profese, nemáš dostatek zkušeností, ani věk, 
a není to ani tvá křesťanská povinnost, abys byl vyjednavačem v tak složitých 
záležitostech. Pamatuj si, že jsi pořád ještě v opatrovnictví strýce a vychovatele 
a musíš je poslouchat. Nemyslíš, že bys měl stále ještě pracovat především na 
sobě? Chtěl bych ti připomenout přikázání, že máš ctít svého otce a matku.“

Zinzendorfa se to bolestně dotklo, ale poslechl. Napsal příteli a sdělil 
mu: „Cesta do Halle by byla velmi prospěšná, ale mou povinností je zacho-
vávat Boží přikázání.“

V době svého pobytu ve Wittenbergu se u něj přece jenom projevila špetka 
mladické marnivosti. Požádal matku o peníze navíc, aby si mohl vybavit pokoj 
černým nábytkem a zařízením, protože zemřel nějaký jeho vzdálený příbuzný. 
Matka mu odepsala: „Jsem překvapená, že žádáš o peníze kvůli tak pošetilé věci. 
Pokud si chceš zařídit pokoj v černé barvě pokaždé, když zemře nějaká tvá teta 
nebo strýc, utratíš za to celé jmění.“ V jiném dopise jej zase kárala: „Píšeš, že jsi 
spokojen s málem, ale když omezíme tvé výdaje, tak jsi nespokojený.“

Když Ludvík dokončil univerzitu, jeho rodina rozhodla, že by měl cesto-
vat. Chtěli, aby si ve světě rozšířil obzory a získal zkušenosti, než se usadí 
a zahájí svou právnickou praxi v Drážďanech. Ludvík se rozloučil se svými 
učiteli a na jaře roku 1719 se vydal na roční cestu. I když mu bylo pouhých 
devatenáct let, byl dostatečně moudrý na to, aby si dával pozor na světské 
svody. Protože slyšel ostatní mladíky vyprávět o svých eskapádách, velmi 
dobře si uvědomoval nebezpečí, jež na mladého muže číhala.           

Nakonec měl přece i nového vychovatele, který ho na jeho cestě dopro-
vázel. Cestovali do různých měst, prohlíželi si památky a navštěvovali 
muzea. Jeli proti proudu řeky Rýn, až dorazili do Düsseldorfu.

Pokud někdy navštívíte Německo, určitě nevynechejte jízdu místní lokálkou 
kolem řeky Rýn. Po cestě uvidíte malebné vesničky, hrady a vinice úhledně 
rozložené na svazích kopců, i turistické lodě pomalu se plavící dolů po 
proudu řeky. Scenérie mezi Kolínem a Frankfurtem je prostě úchvatná.

Návštěva muzea v Düsseldorfu změnila mladému Zinzendorfovi život 
navždy. Nemohl se odtrhnout od obrazu Domenica Fetti (1589–1623), kde 
byl vyobrazen trpící Spasitel s trnovou korunou na hlavě. Obraz byl nazván 
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Ecce Homo, Aj, člověk – tedy slovy, která Pilát řekl poté, co byl zmučený 
Ježíš vydán na smrt. Pod obrazem byl další nápis: Toto jsem učinil pro 
tebe, co uděláš ty pro mne?

Zinzendorf byl obrazem a výjevem na něm fascinován. Později napsal: 
„Stál jsem tam a nemohl najít odpověď. Naléhavě jsem prosil svého 
Spasitele, aby mě učinil součástí svého utrpení, i proti mé vůli, pokud 
by se má mysl vzpírala.“ Byla to doslova epická událost jeho života. Jak 
tam stál a zíral na obraz, jako by Bůh vložil do jeho srdce nadpřirozenou 
Boží lásku. Tento zážitek později použil ve vášnivém kázání o Beránku 
Božím a účincích vzácné krve Martermanna neboli Muže plného bolesti. 
V pozdějších letech nekázal už prakticky o ničem jiném než o krvi a ranách 
Ježíšových, a kritici tak měli další důvod obvinit jej z prostoduchosti a ne-
dostatku vzdělání.

Když jsme s manželkou začali chodit do sboru Shromáždění Boží círk-
ve (Assemblies of God Church), byli jsme uneseni množstvím chvalo-
zpěvů, které vyvyšovaly drahou a vzácnou krev Beránka. Jsem smutný 
z toho, že dnešní moderní písně se tímto nádherným tématem tak málo 
zabývají. Duchovní písně, které církev zpívá, by měly odrážet její teo-
logii. Titul „Beránek Boží“ je jen v knize Zjevení použitý celkem šest-
náctkrát. Beránek Boží, Kristus, bude v nebi navěky námětem našich 
životů, naší vášní a touhou, středem našeho zájmu a nadpozemské 
radosti. Jak je nepochopitelné, že svrchovaný vládce vesmíru zemřel za 
padlé hříšníky! Navěky budeme zpívat: „Hoden jest ten Beránek zabitý 
vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.“ 
(Zj 5,12) A proč bychom jím měli být tak fascinováni, že budeme tuto 
píseň o vykoupení zpívat celou věčnost? Odpověď nám dal apoštol 
Petr, který v 1. Petrovi 1,18-19 napsal: „...ne porušitelnými věcmi, 
stříbrem neb zlatem, vykoupeni jste z marného svého obcování toho od 
otců vydaného, ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepošk-
vrněného, Krista.“

Z Düsseldorfu odjel Zinzendorf na tři měsíce do Utrechtu v Holandsku, 
kde navštěvoval přednášky z práva a angličtiny. Hrabě měl přirozené nadá-
ní na jazyky. V jeho dopisech, které později psal, bylo přimícháno tolik 
cizích slov z různých jazyků, že je docela obtížné je číst.

Neděle si Zinzendorf vyhradil výlučně pro nasycení své duše. Horlivě 
četl a učil se zpaměti Boží slovo a studoval duchovní literaturu.     

Musel vědět, že nejrychlejší způsob, jak se připodobnit Kristu, je „spatřit 
a být zavázán“. My spatřujeme Boha prostřednictvím jeho Slova. A jsme 
zavázáni k tomu, abychom dělali následující: zůstávali v jeho slově, zůstá-
vali ve víře, drželi se pevně důvěry a naděje, byli věrní až do konce a byli 
horliví ve svém povolání a vyvolení.
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Zinzendorfova pouť vedla dál do Amsterdamu, Haagu, Rotterdamu, 
Antverp, Bruselu a nakonec do Paříže, kde zůstal šest měsíců. V té době 
vládl Francii devítiletý Ludvík XV. Byl to pravnuk Ludvíka XIV., Krále 
Slunce. Mladý král byl v poručnictví svého strýce Filipa II., královského 
regenta z Orleánsu. Matka královského regenta byla německá vdova Liese-
Lotte z královského dvora Karla Ludvíka Falckého v Německu.

Ludvík se ve šlechtických kruzích v Paříži pohyboval snadno a přirozeně, 
protože uměl plynně francouzsky. Byl překvapený, kolik šlechticů bylo vstříc-
ných vůči evangeliu, takže jeho pobyt v Paříži byl velmi plodný. Trávil čas 
ve vyšších kruzích, se společenskou smetánkou a královskou šlechtou. Zapsal 
si: „Pohyboval jsem se mezi elitou. V té době jsem neměl ani potuchy o niž-
ších společenských vrstvách, ale často jsem kázal o milosti našeho Spasitele. 
Někteří lidé to přijímali tak dychtivě, že mě to samotného překvapovalo.“

Zinzendorf příležitostně navštěvoval orleánskou vévodkyni Liese-Lottu. 
Před čtyřiceti lety se v Paříži setkala s Ludvíkovým otcem, a k rodině 
Zinzendorfů chovala velkou úctu. Jednou večer Ludvíka velmi poplašila, 
když ho pozdravila německy: „Guten Abend Herr Graf (Dobrý večer, pane 
hrabě), navštívil jste dnes operu?“

Zinzendorf odpověděl: „Ne,Zinzendorf odpověděl: „Ne,Zinzendorf odpověděl: „  vaše výsosti, na to bych neměl čas.“ 
K tomu vévodkyně poznamenala: „Slyšela jsem, že dokážete recitovat 
zpaměti téměř celou Bibli.“

„To je pro mě to nejmilejší potěšení, a bylo by ještě větší, kdybych 
dokázal podle jejího učení i žít,“ odpověděl a opět ukázal, jak velká je jeho 
láska k Božímu slovu.

„Ó jak jsou sladké dásním mým výmluvnosti tvé, nad med ústům 
mým,“ napsal žalmista v Žalmu 119,103.

Zinzendorf měl odpor k pompě a okázalosti, jež byly běžnou součástí 
katolických mší. Uznával sice, že dokážou uspokojit a nasytit duši, ale pro 
ducha člověka nemají žádný přínos. Přes to se však neočekávaně seznámil 
s pařížským arcibiskupem, kardinálem Louisem Antoinem de Noailles, 
přátelským sedmdesátiletým Monsignorem. Ačkoli arcibiskup pocházel 
z velmi bohaté rodiny, měl pověst člověka, jenž dává almužny chudým. 
Oblíbil si Ludvíka a často mu skládal poklony, i když jeho motivací mohla 
být touha obrátit ho ke katolické víře. Po mnoha diskusích to ale vzdal 
a ujistil Zinzendorfa, že ho má přesto stále rád jako Boží dítě.

Arcibiskup trochu rozvířil spor, když se postavil proti papežské bulle, která 
odsuzovala a zakazovala knihu Johanesse Arndta Pravé křesťanství. (Philip 
Jacob Spener, jenž křtil malého Ludvíka, se díky této knize obrátil.) Samozřejmě 
že Zinzendorf stál v tomto sporu na straně arcibiskupa. Když papež pohrozil, že 
pokud arcibiskup neustoupí, exkomunikuje ho z církve, arcibiskup spor vzdal. 

Zinzendorf napsal arcibiskupovi dopis: „Nemohu tomu ani uvěřit. 
Odsoudil jste jednu z nejlepších knih na světě. Vy sám jste tuto knihu vřele 
doporučoval svému stádu, jež vám Bůh svěřil do péče. Když hříšník stane 
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před Bohem, aby byl souzen, nic kromě Ježíšovy spravedlnosti a víry v je-
ho krev jej nemůže ospravedlnit.         

Naše spasení nezávisí na papeži nebo na našich skutcích, ale pouze 
na Kristových zásluhách. Poté, co jsem slyšel, že jste připojil svůj poli-
továníhodný podpis pod onen dokument, vás již nechci spatřit. Z celého 
srdce vám děkuji za prokázanou čest a laskavá slova, jež jste mi věnoval. 
Pokud ve vás mé upřímné řeči někdy vzbudily nelibost, prosím tisíckrát za 
odpuštění. Buďte ujištěn, že vás miluji z celého srdce a upřímně vás ctím. 
S hlubokým zármutkem říkám – sbohem.“

Na jaře roku 1720 si Zinzendorf opět zabalil věci a odjel do Basileje ve 
Švýcarsku. Velmi se těšil, až uvidí svého přítele ze školy, barona Friedricha 
von Watewille. Wiedersehen neboli opětovné shledání bylo radostné, když 
se opět potkali ve svých životních dobrodružstvích.
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6. Lásky hraběte Zinzendorfa

„V hloubi lidského srdce musí být kotva. Tou kotvou je Herzenswahrheit 
neboli pravda srdce, která má pro lidský život zásadní a nejvyšší význam, 
a jedině Duch svatý dokáže tuto pravdu odhalit: Stvořitel musel zemřít za 
své stvoření, aby otevřel cestu do nebe. Tato skutečnost samotná otevírá 
cestu ke komunikaci se vzkříšeným Spasitelem.“ (Zinzendorf) 

Po týdnu u svého přítele se přesunuli do Norimberku, kde navštívili jeho 
tetu. Jeho vychovatel a společník na cestách se s ním rozloučil. Sestra jeho 
otce měla půvabnou osmnáctiletou dceru, hraběnku Theodoru von Castelle. 
Ludvík se do ní zakrátko zamiloval. Řekl tetě o své náklonnosti k její dceři, 
a ta z toho byla upřímně nadšená. Slíbila, že s dcerou promluví. Pak násle-
dovala dlouhá odmlka. Ludvíka to však nijak neodradilo, protože Theodora 
mu dala svůj portrét, což považoval za dobré znamení pro jejich vztah. 
Myslel si, že je třeba jen příliš plachá a nesmělá, a spěchal zpátky domů 
s tím, že se brzy vrátí, aby se mohli oficiálně zasnoubit.

Když se Ludvík vrátil do Grosshennensdorfu, zjistil, že se doma některé 
věci změnily. Babička vypadala slabá a churavá, a do hradu se přistěhovala 
její sestra, aby jí byla k ruce. Teta Henriette převzala správu domu. Založila 
i sirotčinec a dům pro chudé. Všichni byli šťastní, že Ludvíka zase vidí, 
a jeho vztah s Theodorou schvalovali. Toužil ji zase vidět, a se srdcem napl-
něným láskou jí chtěl říct, že ji miluje a chce ji požádat o ruku.

Když byl na cestě zpět za svou láskou, porouchal se jim u řeky Elster 
kočár a zmatený kočí nedokázal závadu opravit. Právě projížděli kolem 
hradu, takže vypřáhli koně a Ludvík, jako rytíř v lesklé zbroji, na něm 
odcválal k hradu pro pomoc. K velkému překvapení zjistil, že hrad patří 
rodině Reussových a že jejich syn, hrabě Heinrich 29., je jeho dávný přítel, 
s nímž se potkal v Paříži.

Když rodina slyšela o nehodě s kočárem, okamžitě poslala služebníky, 
aby kočár opravili, a pozvala Ludvíka na večeři. Během večeře Ludvík 
s ohromením zjistil, že jeho přítel Heinrich je šíleně zamilován právě do 
jeho vyvolené hraběnky Theodory von Castelle a že si ji chce vzít. Ludvík 
byl naprosto omráčený. Kde se stala chyba? Byla hraběnka Theodora 
opravdu zamilovaná do jeho přítele? Spletl se a vyložil si její nezájem jako 
nesmělost? Jakmile zdvořilost dovolovala opustit hostitele, vytratil se od 
stolu a odešel do svého pokoje. Celou noc ležel v posteli a nemohl usnout. 
Modlil se a prosil Boha o vedení, co má dál dělat.

Ráno měl v celé záležitosti klid a všechno svému příteli řekl. Oba muži 
souhlasili s tím, že se Theodory přímo zeptají, komu z nich dá přednost. 
Když dorazili do domu mladé hraběnky, byla Theodora v prvním okamžiku 
samozřejmě polekaná a v rozpacích, když je uviděla pohromadě. Když jí 
Ludvík situaci vysvětloval, tak nejprve plakala, ale pak přiznala, že je již 

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM39



40

dlouho zamilovaná do Heinricha, ale styděla se to Ludvíkovi říct. Ludvík 
mohl Heinricha z tohoto vztahu snadno vytlačit kvůli vyššímu společenské-
mu postavení, ale místo toho jim řekl: „Tak je to vyřešené, ať se stane laskavá 
Boží vůle. Přeji vám oběma hodně štěstí a spokojenosti.“ Později jim dokon-
ce pomohl zorganizovat svatbu a ke svatebnímu obřadu jim složil kantátu.

O dvacet šest let později, když její manžel hrabě Heinrich Reuss 29. zemřel, 
se hraběnka Theodora připojila ke skupině ochranovských vdov. O tři roky 
později se stala starší v církvi. Zemřela v Ochranově v roce 1777.  

    
Na svatbě bylo srdce hraběte Zinzendorfa ještě tak otupené bolestí, že 
nevěnoval pozornost Heinrichově mladší sestře, chytré a okouzlující mladé 
ženě. Byla to hraběnka Erdmuthe Dorothea, a Bůh určil, že se jednoho dne 
stane jeho ženou.

Tehdy se Zinzendorf rozhodl, že nechá Boha, aby mu sám našel zbožnou 
ženu. „Dej mi, synu můj, srdce své, a oči tvé cesty mé ať sobě oblibují.“ 
(Př 23,26) Do deníku si zapsal: „Moje stará Adamova přirozenost cítila vel-
kou trpkost, že jsem se musel navždy zříct tak nádherné a roztomilé ženy, 
své sestřenky. Ale věřím, že se o mě, potřebného, můj nebeský Otec posta-
rá, a když uzná za vhodné, tak mi do cesty opět přivede něco dobrého.“

Po tomto případu neopětované lásky se Ludvík znovu soustředil na svoji 
tajnou touhu stát se služebníkem evangelia. Obraz s nápisem Ecce Homo 
byl v jeho srdci stále živý. Byl odhodlaný odpovědět na otázku „Co uděláš 
ty pro mne?“ celým svým životem.

V této době si do deníku zapsal: „Dosud jsem měl prospěch z toho, že 
pohrdám marnivostí světa. Moje jediná touha je, být stále více sjednocen 
s tím Jediným, který řídí svět. Pokud Bůh chce učinit něco důležitého a já 
bych mohl být v jeho království nějak užitečný, pak jsem ochoten se světu 
postavit. Je mi zcela jasné, že od lidí nemohu očekávat žádný vděk. Žiji 
s pevným přesvědčením, že brzy budu používán zejména jako Boží nástroj, 
jenž poslouží k tomu, aby rostla jeho sláva. I když budu zažívat nenávist, 
závist a pomstychtivost, Bůh mi dal – za což jsem mu neskonale vděčný 
– odhodlaného a vytrvalého ducha, který mi nedovoluje ani na okamžik 
odpočinout, abych nepřestal zvěstovat jeho slávu.“

Přání hraběte Zinzendorfa stát se luteránským pastorem se setkalo s ne-
překonatelným odporem ze strany jeho rodiny. Byli přesvědčeni, že stát 
se duchovním by bylo hluboko pod jeho úroveň a společenské postavení. 
Co by si ostatní šlechtici pomysleli o hraběti, který stojí za kazatelnou? 
Připomínali mu páté Boží přikázání „Cti otce svého a matku svou“. Proto 
neochotně odložil stranou touhu kázat. Podvolil se přání rodiny, aby šel ve 
šlépějích svého otce a pracoval jako ministr spravedlnosti. Vykonával úřad 
člena městské rady a právního zástupce na dvoře Augusta Silného, saského 
kurfiřta a polského krále.
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August Silný vládl v osmnáctém století Sasku a Polsku, což bylo tehdy 
největší území v Evropě. Byl to vysoký muž a vážil asi sto dvacet kilogra-
mů. V Drážďanech dnes můžete vidět pozlacenou sochu Augusta Silného 
na koni. Aby se August Silný mohl stát králem v katolickém Polsku, musel 
konvertovat ke katolické církvi. Poté, pouze po čtyřech letech manželství, 
poslal svou manželku do vyhnanství, protože odmítla přestoupit na kato-
lickou víru. V její nepřítomnosti trávil August čas se svými královskými 
milenkami a věnoval se velkým stavebním projektům. Miloval také draho-
kamy, umění, krásné šperky a porcelán, který byl v té době vysoce ceněn 
a byl nazýván „bílým zlatem“. August se stal bohatým a slavným díky 
drážďanskému výrobci porcelánu Böttcherovi, jenž pro Augusta vynalezl 
a vyrobil vzácný bílý porcelán. 
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7.   Život v Drážďanech7.   Život v Drážďanech

„V křesťanském světě nastala velká tragédie. Křesťané mluví hodně o Bo-
hu, ale velmi málo o Kristu. Když mluví, tak to vypadá, jako by Kristus 
po této zemi nikdy nechodil a jeho jméno se neobjevovalo téměř na každé po této zemi nikdy nechodil a jeho jméno se neobjevovalo téměř na každé 
stránce Písma. Kristus pro ně přestal být důležitý, a oni se tváří, že je možné 
věřit, žít a být spasen i bez něj.“ (Zinzendorf)

Zinzendorfova profese jej zavedla do Drážďan, když mu bylo dvacet let. 
Každou neděli od tří do sedmi hodin odpoledne zval Ludvík stejně smýš-
lející křesťany, kteří milovali Spasitele, aby jej navštívili u něj doma a aby 
spolu strávili příjemný čas v obecenství. Každý byl vítán. Někdo například spolu strávili příjemný čas v obecenství. Každý byl vítán. Někdo například 
přečetl kapitolu z Nového zákona a rázem se rozproudila živá diskuse.přečetl kapitolu z Nového zákona a rázem se rozproudila živá diskuse.

Tato setkání se stala dalším důvodem ke kritice, protože lidé neschvalovali, aby 
šlechtic zaujímal vedoucí postavení v duchovních záležitostech. Zinzendorf na 
svou obranu citoval z Lutherova katechismu, v němž bylo napsáno: „Pokud studu-
jeme evangelium, nacházíme v něm rady i pomoc proti hříchu, a bratrské diskuse jeme evangelium, nacházíme v něm rady i pomoc proti hříchu, a bratrské diskuse 
podporují probuzení.“ Luther odkazoval na Matoušovo evangelium 18,20: „Nebo podporují probuzení.“ Luther odkazoval na Matoušovo evangelium 18,20: „Nebo 
kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich.“

Vedoucí Luteránské církve Valentin Löscher byl na straně hraběte 
Zinzendorfa a sympatizoval s ním, protože věděl o jeho tajné touze být Zinzendorfa a sympatizoval s ním, protože věděl o jeho tajné touze být 
pastorem. Valentin také znal Zinzendorfova otce George Ludwiga z dob pastorem. Valentin také znal Zinzendorfova otce George Ludwiga z dob 
jejich společných studií na univerzitě ve Wittenbergu.         jejich společných studií na univerzitě ve Wittenbergu.         

Zinzendorf byl natolik moudrý, že se nesnažil těmito setkáními, zaměře-
nými na studium Bible, nahradit bohoslužby, které by konkurovaly vysvě-
ceným kněžím. Hodiny studia Bible se staly odrazovým můstkem k tomu, 
aby se Boží slovo dostalo k prostým lidem. Tito lidé Zinzendorfovi věřili 
a mluvili s ním obyčejnou němčinou, což byla velice cenná příprava na 
jeho budoucí život, kdy pracoval mezi prostými Moravskými bratry.jeho budoucí život, kdy pracoval mezi prostými Moravskými bratry.

Věděl, že podstata pravého učednictví spočívá v obecenství s ostatními 
věřícími. Lukáš ve Skutcích 2,42 píše: „I zůstávali v učení apoštolském, 
a ve společnosti, a v lámání chleba, a na modlitbách.“

V době, kdy pracoval v Drážďanech, napsal hrabě Zinzendorf mnoho 
různých esejí. Napsal třicet dva disertací pod pseudonymem Sokrates, pro-
tože chtěl své čtenáře povzbudit k tomu, aby více přemýšleli, stejně jako 
Sokrates se to snažil naučit občany Atén. Jeho dopisy byly smělé, občas 
jízlivé, barvité a zabývaly se různými tématy.jízlivé, barvité a zabývaly se různými tématy.

Protože znal německý jazyk mimořádně dobře, dokázal se v něm vyjad-
řovat velmi výmluvně, a psal o všem, co mu leželo na srdci.

Další jeho vášní bylo kázání; v pozdějších letech hlásal až deset kázání 
denně zcela bez přípravy. Ve volném čase rád psal duchovní poezii a sklá-
dal duchovní písně. V němčině existuje přísloví, v němž se říká: „Srdce by 
mělo být vždycky natolik plné, aby ústa přetékala jeho hojností.“
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Také se rozhodl, že nebude přítelem světa a že se bude stranit požitkář-Také se rozhodl, že nebude přítelem světa a že se bude stranit požitkář-
ského a rozkošnického dvora. Přesto, že měl něžné a laskavé srdce, nebyl 
změkčilý ani sentimentální. Jeho duši výmluvně odráží jedna z jeho básní:

„Pane, když nahlížíš do mé duše,
znáš mé nejvnitřnější myšlenky.
Jestli je ve mně jen jediná kapka krve,
která je náchylná k hříchu,
odstraň ji prosím, ať jsem opět čistý a bez hříchu.

Jeden ze Zinzendorfových dopisů, které napsal pod pseudonymem 
Sokrates, vyjadřuje i jeho oddanost Bohu a jeho pohled na tehdejší převlá-
dající duchovní klima: „Nejsem ani tolik člověk, který se Boha bojí, jako 
člověk, který se z Boha raduje. Je mým cílem a mou snahou, aby se sku-
pina lidí kolem mne radovala v Pánu a byla poslušná jeho Slovu. Smutnou pina lidí kolem mne radovala v Pánu a byla poslušná jeho Slovu. Smutnou 
skutečností žel je, že mnoho křesťanů dnes chodí na bohoslužbu spíše ze 
zvyku než z přesvědčení. Zčásti je tato smutná skutečnost vinou vlažných 
kazatelů, kteří vidí svou práci ne jako poslání, ale jako prostředek k výdělku 
na živobytí. Jejich kázání se často opakují, jsou nudná a nezáživná. Kritika 
z řad laiků je zcela oprávněná. Kněží ve svých kázáních mluví o svých 
hloupých názorech a používají své vlastní lidské výklady a smyšlenky. 
Učení Kristovo pramení z Boží moudrosti, a pokud se o totéž snaží člověk, 
prostý nerozum a dětinskost, pak i Sokrates by to smetl se stolu jako hlou-prostý nerozum a dětinskost, pak i Sokrates by to smetl se stolu jako hlou-
posti a pověry.“ posti a pověry.“ 

Zinzendorf se považoval za myslitele a studenta Božího slova; přesto si 
uvědomoval, že míra poznání Boží pravdy pouze prostřednictvím studia 
Božího slova je omezená. Musel znát verše z 1. Korintským 2,10-12: „Nám 
pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlu-pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlu-
bokosti Božské. Nebo kdož z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, bokosti Božské. Nebo kdož z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, 
kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží. My 
pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha, kterýž jest z Boha, abychom pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha, kterýž jest z Boha, abychom 
věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.“

Zinzendorf byl přesvědčen, že nikdo nemůže mít podíl na Božích tajem-
stvích kromě těch, kteří mají tu čest a potěšení mít blízký vztah s Bohem. 
Napsal: „Nic není logičtější než skutečnost, že rozum pochází v prvé řadě Napsal: „Nic není logičtější než skutečnost, že rozum pochází v prvé řadě 
od toho, který nám jej dal.“

„Drážďanský Sokrates“ měl nepříznivý názor na místní duchovenstvo 
i církev a kritizoval ty, kdo světským chováním zapírali Krista. Martin 
Luther měl stejný názor. Na konci svého života napsal: „Křesťan je zvlášt-
ní stvoření. Někteří se velmi dobře naučí opakovat slova jako papoušci, ale 
jejich srdce bohužel nepochopí podstatu věci, a proto se dál nedostanou. jejich srdce bohužel nepochopí podstatu věci, a proto se dál nedostanou. 
Velebí a oslavují evangelium pouze slovy. Dělají si, co chtějí, následují své 
tělesné touhy a stávají se tak hříšnějšími.“
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Když byla odhalena identita pseudonymu Sokrates, přibylo hraběti 
Zinzendorfovi nepřátel. Později o této své životní etapě napsal: „Na 
začátku není tak snadné najít střední cestu. Prostřednictvím vedení Ducha 
svatého a díky milosti a shovívavosti mého Spasitele jsem se poučil o lid-
ské slabosti a našel jsem střední cestu.“ Protože Zinzendorf nesměl naplnit 
svou touhu stát se duchovním, rozhodl se odkoupit od své babičky značně 
velký starý dům v Berthelsdorfu, k němuž patřily i rozlehlé pozemky. Jeho 
babička bydlela poblíž v Grosshennensdorfu. Prostředky ke koupi získal 
z dědictví po svém otci, které dostal, když dosáhl věku jednadvaceti let. 
Jeho záměrem bylo vybudovat malou křesťanskou komunitu. Zinzendorf Jeho záměrem bylo vybudovat malou křesťanskou komunitu. Zinzendorf 
se pustil s elánem do práce a dohlížel na přestavbu domu, jenž chtěl upravit 
na šlechtické sídlo. 

Tento dům existuje dodnes, a v současné době je znovu přestavován. 
V roce 2007 jsme se dívali, jak dělníci zpevňují základy Zinzendorfova 
starého domu v Berthelsdorfu. Do žulových kamenů v základech vrtali 
díry, do nichž pod vysokým tlakem pumpovali beton. Když vytahovali ven 
masivní vrtáky, z kamenů vypadávaly žulové válce, které dělníci vyhazo-
vali na hromadu sutin. Když jsem je z hromady vybíral a dával do batohu, 
jeden z dělníků se mě ze zvědavosti zeptal, na co je potřebuji. Řekl jsem 
mu, že si je chci schovat jako památku, protože jsou ze Zinzendorfova 
domu. S údivem se mě zeptal: „Kdo je Zinzendorf?“

O svém domě v Berthelsdorfu napsal hrabě tato slova: „Toto je místo, kde nocu-
jeme a jsme tu pouze hosty. Není to ani přepychové, ani navždy. Máte pravdu, 
náš skutečný domov je v nebi, a tam to bude vypadat úplně jinak.“ Citován (ne 
napsán) je Zachariáš 9,12 a 2. Korintským 5,1: „Navraťtež se k ohradě, vězňové 
v naději postavení! Také dnes oznamuji, že dvojnásobně nahradím tobě.“ „Víme 
zajisté, že byl-li by zemský náš příbytek tohoto stánku zbořen, stavení od Boha 
máme, příbytek ne rukou udělaný, věčný v nebesích.“

Pastor církve v Berthelsdorfu Johann Horn zemřel krátce po 
Zinzendorfově příjezdu, a novým pastýřem se stal Johann Andreas Rothe. 
Byl to pietista, nadaný kazatel a vynikající teolog. Mnoho let sloužil na 
univerzitě v Lipsku. Byl tak pokorný, že si o sobě myslel, že není hoden, 
aby vedl stádo. Zinzendorf Rothovi řekl: „Pracujte na Pánově vinici a po-
važujte mě prosím za svého rovnocenného bratra a přítele, ne za patrona.“ 
Když byl kaplan Rothe uváděn do kněžského úřadu, přijel na obřad pietista 
z Görlitzu a prorocky prohlásil: „Bůh na tomto místě zapálí svíci, která 
bude ozařovat celou zemi.“ Toto proroctví se naplnilo, když v roce 1727 
Duch svatý sestoupil na Moravské bratry.

Když bylo Ludvíkovi dvacet dva let, zamiloval se do sestry svého přítele 
Heinricha, Erdmuthe Dorothey. Jak si možná pamatujete, Heinrich byl muž, 
jemuž dala přednost před hrabětem Zinzendorfem hraběnka Theodora von 
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Castelle. Neexistuje žádný záznam o tom, jak tato láska mezi Ludvíkem 
a Erdmuthe Dorotheou nakonec vykvetla. Možná, že jí Ludvík začal sám 
jako první psát. Když jí pak v říjnu roku 1727 napsal dopis, v němž ji žádal 
o ruku, napsala mu krátkou a břitkou odpověď: „Je to od vás zajisté velmi 
milé, že vy, ctihodný muž, mi dáváte najevo své úmysly. Ale domnívám se, 
že své úmysly musíte ještě „přetavit“ v modlitbě. Naléhám na vás, abyste 
tak učinil, a možná že vaše ctihodnost objeví ještě jiné myšlenky, které pro 
vás budou lepší, užitečnější a šťastnější.“

Po tomto dopise se korespondence ujala matka Erdmuthe Dorothey. 
Zinzendorf si stěžoval: „I když miluji Erdmuthe celým srdcem a celou 
duší, je natolik líná, že mi ani neodepíše.“ Láska mezi Ludvíkem a Erd-
muthe nebyla nijak „studená“, jak se domnívala jeho babička, ale skutečná 
a upřímná láska dvou srdcí. Zinzendorf si uvědomil, že svou první lásku 
Theodoru miloval až příliš, a že to mohlo být překážkou jeho naprosté 
a úplné oddanosti Spasiteli.

Do jeho srdce můžeme nahlédnout prostřednictvím dopisu, v němž 
napsal o svém sňatku babičce: „Ve spojení se svým manželstvím vidím 
mnoho obtíží. Pro kteroukoli osobu jsem velmi špatným protějškem. Má 
drahá hraběnka Erdmuthe musí být ochotna vstoupit do života plného sebe-
zapření, aby mi pomáhala získávat duše pro Krista. Bude muset být ochot-
na snášet pohrdání a pronásledování.“ Hraběnka Erdmuthe Dorothea Reuss 
byla přesně takovou ženou. Po svatbě se brzy přestěhovali do Drážďan, 
kde Zinzendorf pracoval. Jako dohled nad svými nemovitostmi v době 
své nepřítomnosti najal Zinzendorf muže, který pocházel ze Švýcarska 
a jmenoval se Johann Georg Heitz. Tento muž měl křesťanské zásady 
a byl reformista; Zinzendorf ho potkal během své návštěvy příbuzných ve 
Frankách.

Zinzendorf měl hned od začátku v úmyslu použít svůj dům v Berthel-
sdorfu k rozšiřování Božího království a k duchovnímu růstu věřících. Na 
večerních setkáních, jež pořádal ve svém domě, byl vítán každý. Vždy 
někdo přečetl kapitolu z Bible nebo z nějaké duchovní knihy. Pak násle-
dovaly chvalozpěvy, modlitby a diskuse. Často se mluvilo o kázáních 
pastora Rotha. Když byl přítomen hrabě Zinzendorf, často přidával také 
své myšlenky.

Domácí skupina, která se setkávala v domě hraběte Zinzendorfa, rychle 
rostla a stávala se duchovně aktivnější. Jejími členy byli i prostí lidé, slu-
žebníci a šlechtici. V okolí se rychle rozšířila zpráva, že v Berthelsdorfu 
se děje něco neobyčejného a zajímavého. Brzy poté se do Berthelsdorfu 
přistěhoval i Zinzendorfův přítel ze školy, Friedrich von Watteville.

Vytváření duchovních kroužků nebo skupin bylo v té době zřejmě popu-
lární, protože Zinzendorf se spojil s několika dalšími křesťany, aby vytvořili 
Sdružení čtyř bratrů. Přišli se dvěma základními pravidly. Kázat Krista ukři-
žovaného a hlásat dobrou zprávu duchovně chudým, slepým, utlačovaným 
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a utiskovaným (viz L 4,18). Druhým pravidlem bylo hledat ztracené nejen 
mezi protestanty, ale také mezi katolíky, Židy a pohany. Prostředky k dosa-
žení těchto cílů byla křesťanská literatura, dopisy a cestování.

Kromě Zinzendorfa byli ve Sdružení čtyř bratrů ještě baron Friedrich 
von Watteville, který byl pietista a také švýcarský šlechtic značného jmění 
a nadání. Dalšími dvěma členy byli pastor Johann Andreas Rothe, učený 
teolog, jehož Zinzendorf ustavil jako pastora v Berthelsdorfu, a pastor 
Melchior Schäffer, pietista a dobrý Zinzendorfův přítel. Pastor Melchior 
měl plamenná kázání v nedaleké církvi Nejsvětější trojice v Görlitzu a také 
vedl domácí skupinu lebendige neboli znovuzrozených křesťanů. V této 
skupině byl tesař Kristián David. Kristián se narodil na Moravě, prožil 
dramatické obrácení a opustil katolickou církev. Na jedné z pietistických 
domácích skupin se setkal s hrabětem Zinzendorfem, který ji tehdy navští-
vil, a v tomto okamžiku se začala rodit historie.
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8. Moravští bratři v Ochranově8. Moravští bratři v Ochranově

„Čím víc člověk duchovně roste do podoby Kristovy, tím víc nad ním hřích 
ztrácí svou moc. Ovšem vědomí toho, jak nesmírný je jeho dluh vůči Bohu, 
vzrůstá.“ (Zinzendorf)

Morava byla v té době pod nadvládou a monarchií katolického Rakouska, 
kde byli upřímní křesťané ustavičně pronásledováni. Kristián David řekl 
hraběti Zinzendorfovi o pronásledování Moravských bratří a vysvětlil mu, 
že hledají místo, kde by byli v bezpečí.

Zinzendorf, nešťastný z toho, jaké pronásledování musejí Moravští 
bratři snášet, pozval Kristiána Davida a další vybrané rodiny, aby přijeli bratři snášet, pozval Kristiána Davida a další vybrané rodiny, aby přijeli 
do Berthelsdorfu. Hrabě Zinzendorf poskytl Kristiánu Davidovi prozatím-
ní ochranu a zaměstnal ho jako tesaře. Kristián neztrácel čas a okamžitě 
odcestoval zpět na Moravu, aby se vrátil s rodinami, o nichž hraběti již 
dříve řekl. V této skupině byli dva bratři, Augustin a Jakob Neisserovi, 
jejich manželky, čtyři děti a bratranec Michael Jäschke. Přechodně se uby-jejich manželky, čtyři děti a bratranec Michael Jäschke. Přechodně se uby-
tovali v prázdné stodole a Zinzendorfova babička jim darovala krávu, aby 
měli mléko pro děti.

Necelé dva kilometry od Berthelsdorfu byl k dispozici dům s pozemky, 
ale imigranti byli zpočátku z tohoto místa zklamaní. Pozemky vypadaly jako 
bažina a nebyla tam pitná voda. Manželka Augustina Neissera řekla: „Kde bažina a nebyla tam pitná voda. Manželka Augustina Neissera řekla: „Kde 
v této poušti najdeme chléb?“ Tím přirovnala jejich situaci k situaci Izraelitů 
na poušti. Avšak Kristián David vzal sekeru, jedním mocným úderem ji zase-
kl do stromu a citoval: „I ten vrabec nalezl sobě příbytek a vlaštovice hnízdo, 
v němž by schránila mladé své.“ (Ž 84,4) To bylo sedmnáctého června roku 
1722. Na tomto místě v Ochranově dodnes stojí pamětní deska.

Zinzendorf dostal v Drážďanech dopis od pastora Rotha, že Moravané 
pravidelně přicházejí do blízkosti Berthelsdorfu a stavějí si tam domy. pravidelně přicházejí do blízkosti Berthelsdorfu a stavějí si tam domy. 
Tehdy Rothe toto místo nazval Ochranov (německy Herrnhut).

Kristián David soucítil se svými pronásledovanými bratry a sestrami 
v Kristu. Během života podnikl deset nebezpečných cest na Moravu, aby do 
Ochranova přivezl další pronásledované křesťany. Rakouské úřady vypsaly 
na jeho hlavu odměnu a domy uprchlých křesťanů byly pro výstrahu srov-
nány se zemí.

Dopis, který Moravané Zinzendorfovi napsali, ukazuje pokoru a skrom-
nost těchto pronásledovaných křesťanů, kteří opustili své rodiny, známé 
prostředí i domovy, aby mohli svobodně vyznávat svou víru v souladu prostředí i domovy, aby mohli svobodně vyznávat svou víru v souladu 
s Božím slovem.      

„Máme skutečně velkou starost, abychom vás příliš neobtěžovali tím, že si 
postavíme domy na vaší půdě. Prosíme vás co nejpokorněji, abyste nás laska-postavíme domy na vaší půdě. Prosíme vás co nejpokorněji, abyste nás laska-
vě přijal a ochraňoval nás. Jsme jen chudí, prostí a utlačovaní lidé a prosíme 
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vás o milosrdenství a lásku. Budeme prosit všemohoucího Boha, aby vám za 
to požehnal na těle i na duši. V bezpečí pod jeho božskou ochranou budeme 
poslušní až do smrti a navždy vašimi dlužníky.“

   Podepsáni
Kristián David, Augustin Neisser, Jakob Neisser.

Z dopisu jasně vyplývá, že ačkoli hraběte Zinzendorfa žádali o ochranu, 
spoléhali více na ochranu nebeskou. I v těchto raných dobách odrážely 
životy lidí v Ochranově (Herrnhutu) význam názvu této malé osady, jenž 
v překladu znamená „Pod Pánovou ochranou“. Herrnhut se dá také přeložit 
jako „Být na hlídce pro Pána“ nebo „Bránit Pánovy věci“.

Tou dobou se hrabě Zinzendorf a jeho žena vraceli do Berthelsdorfu, aby strá-
vili Vánoce se Zinzendorfovou babičkou. Když se blížili k Ochranovu, bylo v lese 
vidět světlo, přestože už byla tma. Ludvík rozkázal zastavit kočár, aby se podíval, 
co se děje. Světlo vycházelo z domu Kristiána Davida. Zinzendorf vešel do domu, 
povzbudil rodinu a padl na kolena, aby pro ně vyprosil Boží požehnání.

O rok později napsal Zinzendorfův správce Heitz hraběti dopis, že do 
Ochranova přibylo osmnáct dalších přistěhovalců a že žádají o dovolení 
postavit si tam domy.  Hrabě samozřejmě svolil. Když se však příští rok 
objevil v Ochranově další zástup přistěhovalců, začal být Zinzendorf zne-
pokojený. Co udělají královští vládní úředníci, pokud si budou myslet, že 
přiměl dobré řemeslníky, aby opustili své domovy a nastěhovali se k ně-
mu? Od té doby Zinzendorf mluvil s každým Moravanem, který se chtěl do 
Ochranova přistěhovat, aby zjistil, zda má čisté motivy. Opustili Moravu 
proto, že byli tyranizováni katolickou církví, nebo mají jiné důvody? 

V roce 1724 žilo v Ochranově tolik Moravanů, že muselo být vybudo-
váno komunitní centrum. Friedrich von Wattewille podpořil tuto myšlen-
ku, protože chtěl, aby součástí centra byla i škola, kde by se šlechtické 
děti vzdělávaly v pravé křesťanské víře. Budova byla dostatečně velká 
pro různé skupinové činnosti a měla i dostatek místností, kde mohly být 
vybudovány třídy. V centru byla rovněž knihovna s křesťanskou literatu-
rou a lékárna. Hrabě Zinzendorf měl ke škole určité výhrady. Pokud by se 
o semináři doslechly jiné školy, mohlo by to vyvolat řevnivost.

Při pokládání základního kamene prosilo přítomné shromáždění upřím-
ně Všemohoucího, aby komunitnímu centru požehnal a ochraňoval ho, 
a Friedrich von Wattewille poklekl a modlil se. Budova komunitního cen-
tra hrála ve společenství Moravanů důležitou roli, dokud nebyla po třiceti 
dvou letech vybudována nová. Původní myšlenka výuky šlechtických dětí 
se nikdy neujala, ale místnosti, které měly původně sloužit jako učebny, 
byly použity pro sirotky a jako školní třídy pro moravské děti.

Slavnostního pokládání základního kamene a požehnání se zúčastnilo 
i pět mužů, kteří cestovali z moravského Suchdolu nad Odrou do Lešna 
v Polsku. Vzepřeli se ediktu, jenž zakazoval komukoliv opustit provincii, 
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které vládlo katolické Rakousko, a proto cestovali v noci. Neměli zájem 
usadit se v Ochranově, ale slavnostní obřad na ně udělal tak silný dojem, že 
se cítili vedeni k tomu, aby zůstali. Tři z těchto mužů se jmenovali stejně 
– David Nitschmann. Zbylí dva se jmenovali Johann Töltschig a Melchior 
Zeisberger.

O mnoho let později se tesař David stal prvním biskupem Moravských 
bratří. David tkadlec se stal mluvčím a vyjednavačem; jednal s nejrůznější-
mi vládami. Johann Töltschig se stal zakladatelem mnoha domácích skupin 
v Anglii. Melchior Zeisberger pomáhal zakládat osady Moravských bratří 
v Německu.

Tito nově příchozí Ochranov navždy změnili. Byli duchovními následov-
níky dvou známých disidentů – Jana Husa a Jana Amose Komenského. Jan 
Hus žil v Čechách tři sta let před hrabětem Zinzendorfem. Pocházel z chu-
dé české rodiny, a protože toužil po pohodlném životě, stal se katolickým 
knězem. Jeho důvtip a inteligence mu zajistily místo rektora pražské uni-
verzity. Začal studovat dopisy a život Johna Wycliffa, anglického reformá-
tora, a prožil to, čemu říkáme nové narození. Začal být stejně smělý jako 
Štěpán v knize Skutků. Odsuzoval šlechtu za její neřesti a katolické kněží 
za sobectví, lenost a nedostatek zájmu o jejich vlastní duchovní potřeby.

Český král Václav měl Husa rád a podporoval jej. Hus nicméně vypro-
vokoval hněv katolické církve tím, že napsal knihy, v nichž kritizoval její 
shovívavost ke hříchu, kupování odpustků a mnoho dalších nebiblických 
praktik. Nebojácně kázal o tom, jak získat pravou víru.

V roce 1415 byl Hus na rozkaz císaře Zikmunda povolán na koncil do 
Kostnice. Císař mu na cestu vydal ochranný glejt, nicméně po příjezdu 
do Kostnice byl Hus okamžitě uvězněn a exkomunikován z církve, což 
v katolické církvi neznamená jen vyhoštění z obecenství věřících, ale také 
odsouzení do pekla. Byl přiveden před církevní soud a bylo proti němu 
vzneseno čtyřicet obvinění, většinou to byly záměrně překroucené výňatky 
z jeho vlastních knih. Když Hus pronesl svou obhajobu, církevní soud se 
mu vysmál a zesměšnil ho. Když odmítl odvolat své učení, což znamena-
lo, že nemohl od papeže dostat rozhřešení, odsoudil ho koncil k upálení 
u kůlu.

Smrt tohoto hrdiny je popsána v knize Johna Foxeho Kniha mučedníků
(Book of Martyrs). Před popravou Husovi oholili hlavu a nasadili mu papí-
rovou biskupskou mitru pomalovanou obrazy démonů a s nápisem „Vůdce 
kacířů“. Hus prohlásil: „Ježíš si kvůli mému spasení nechal nasadit korunu 
z trní, proč bych já neměl nést tuto lehkou korunu?“ Pak byl přivázán 
řetězem ke kůlu. Poté před ním spálili některé z jeho knih a až po krk ho 
obložili větvemi. Znovu ho žádali, aby činil pokání, ale on odpověděl: 
„Ne, nikdy jsem nekázal žádné učení, které by bylo ďábelské a zlé, a to, 
co jsem vyučoval svými ústy, nyní zpečetím svou krví.“ Když hořící větve 
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začaly praskat a plameny ho začaly pohlcovat, začal Hus zpívat chvalo-
zpěv, hlasitě a radostně, dokud plameny nedosáhly k jeho hrdlu a tváři. 
Pak se zhroutil dopředu. „Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení; nebo 
když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, kdož ho 
milují.“ (Jk 1,12)

S neutuchající nenávistí posbírali Husovi nepřátelé jeho popel a hodili 
ho do řeky Rýn. Ale plameny probuzení už silně plápolaly, a ani smrt, 
mučení, oheň nebo voda je nemohly uhasit. Po Husově smrti povstali 
husité. Byli pronásledováni, upalováni, topeni nebo popravováni mečem. 
To, co měli všichni společné, byl jejich vztah s živým Spasitelem a touha 
přesvědčit lidi, aby se vrátili k prosté víře prvních učedníků. Na Moravě 
a v Čechách se společně sjednotily různé pronásledované skupiny, zejména 
valdenští, anabaptisté neboli novokřtěnci (kteří byli také nazýváni menno-
nité), táborité a adamité, a vytvořily společně církevní sdružení, jež pojme-
novali latinsky Unitas Fratrum neboli Jednota bratrská. Pronásledování 
bylo velmi intenzivní. Členové Jednoty bratrské v noci tajně prchali do 
lesů. Vroucně se modlili a četli Bibli kralickou, což byl překlad Bible do 
jejich rodného jazyka, jenž byl Římem zakázán.

Nejdelší a nejtěžší souboj v celé zaznamenané historii lidstva je odvěký 
zápas temných sil proti šíření Božího slova. V různých obdobích historie 
používá nepřítel různé taktiky ke zničení Bible nebo k omezení dostupnosti 
Písma. Občas používá světské autority, které jsou ovládány démony, nebo 
nemilosrdné pohanské vládce, kruté diktátory, krále a královny propadlé 
falešnému náboženství a neodpouštějící a pomýlené duchovenstvo.

Když oxfordský učenec John Wycliffe přeložil Bibli do hovorové ang-
ličtiny, arcibiskup Arundel napsal papeži do Říma: „Tento zhoubný a bídný 
John Wycliffe, prokletý člověk a hadí syn… se ze všech sil a všemi pro-
středky snaží napadnout samu podstatu víry a svatého učení naší Církve 
svaté tím, že se snaží naplnit míru své zlovůle prostřednictvím nového 
překladu Písma do svého mateřského jazyka.“

Když v Římě kardinál Campeggio slyšel, že v Katedrále svatého Pavla 
v Londýně bylo veřejně spáleno velké množství Nových zákonů v Tynda-
lově překladu, přiznal, že o tomto incidentu slyšel, „a potěšilo ho, že byly 
spáleny knihy, které byly zprzněny překladem do lidového jazyka a při-
vedeny do království Božího věrolomnými následovníky té odporné lute-
ránské sekty. Ani holokaust by Všemohoucího Boha nemohl potěšit více“. 
Na základě koncilů katolické církve byly vydány papežské buly a mnoho 
ediktů, které tento překlad zakazovaly a trestaly i vlastnictví a čtení Písma 
v lidovém jazyce. 

Období temna (přibližně od roku 475 do roku 1380 našeho letopočtu) je 
poměrně zarážejícím obdobím v naší historii, protože to vypadá, že v této 
době nedošlo k prakticky žádnému duchovnímu vývoji. Věřím, že tuto 
záhadu lze poměrně snadno vysvětlit. V historii znovu a znovu zaznamená-
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váme skutečnost, že v případě, že se satanovi podařilo zničit nebo potlačit 
Boží slovo tak, že se nedostalo k prostým lidem, to vedlo nevyhnutelně 
k barbarismu a síla církve slábla. Nadšení a elán věřících se změnil v apa-
tii, a velké poslání, jež nás vybízí, „abychom šli do celého světa a kázali 
dobrou zprávu“, se nenaplňuje. Proč se temné síly tak úporně snaží, aby 
se lidé duchovně chudí a ti, kteří jsou v zajetí falešného učení, nedostali 
k četbě Písma svatého?

Slovo Boží totiž vyprošťuje lidi ze zajetí temnoty. U pravého a skuteč-
ného obrácení jsou tři klíčové prvky. Krev Ježíše Krista má moc nás očistit. 
„Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného, Krista.“ 
(1Pt 1,19) Duch svatý nás usvědčuje. „A onť (Duch svatý) přijda, obvi-
ňovati bude svět z hříchu, a ze spravedlnosti a ze soudu.“ (J 16,8) A Boží 
slovo přináší lidem osvícení a je nástrojem, jenž jim odhaluje jejich padlou 
přirozenost i cestu ven z temnoty prostřednictvím víry v Krista. „Tedy víra 
z kázání, kázání pak skrze slovo Boží.“ (Ř 10,17)                 

V zemích, kde byla Bible volně k dispozici, jako například v Americe, 
vládla svoboda a země prosperovala. Boží slovo je základem pro to, aby 
země či národ duchovně přežil. Bůh své Slovo uchoval i před nepřátel-
stvím císařských monarchů, šílených despotů a na scestí svedených kněží. 
Zachránil Písmo před zkázou v dobách apatie, nepochopení, národních 
katastrof, místních pozdvižení a pronásledování. Bible přežila, i když byla 
zakazována, pálena, ocejchována jako špatná a vykazovaná ze země. 

„Ale slovo Páně zůstává na věky.“ (1Pt 1,25) „Nebo jakož prší déšť 
a sníh s nebe, a nenavracuje se tam, ale napájí zemi, a činí ji plodistvou 
a úrodnou, takže vydává símě rozsívajícímu, a chléb jedoucímu, tak bude 
slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní, 
což se mi líbí, a prospěšně vykoná, k čemuž je posílám.“ (Iz 55,10-11)

Dyson Hague o Božím slově napsal: „Nedostižné ve své vznešenosti, 
jedinečné ve své nádheře, tajuplné ve své moci, tak vysoko nad všemi 
ostatními knihami, jako je nebe vysoko nad zemí a jako je Syn Boží nad 
syny člověka.“

Čím více byli členové Jednoty bratrské pronásledováni, tím více jejich 
upřímná a opravdová víra zářila a jejich počet rostl. V době, kdy žil Luther, 
bylo v Evropě už více než čtyři sta sborů Jednoty bratrské a kolem sto 
padesáti tisíc až dvě stě tisíc členů, což lze jen stěží nazvat malou slábnoucí 
církví, zápasící o přežití. Ježíš zaslíbil, že jeho pravou církev brány pekla 
nepřemohou. Odkazem českých a moravských bratří byla hluboká víra, 
prostý proměněný život, záměrné vyhýbání se bohatství a moci a upřím-
ná oddanost Bohu. Vedli ukázněný život a důležité pro ně byly zejména 
čisté morální zásady a charakter. Z jejich životů vycházela silná Kristova 
vůně, jež přitáhla mnohé následovníky. Po více než sto padesát let byli 
tito bratři světlem ve světě duchovní temnoty. A jejich světlo zářilo velmi 
jasně. Dovolte mi uvést dva případy mučednictví, které hovoří za všechny. 

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM53



54

Balthasar Hubmeier cestoval ze Švýcarska na Moravu, aby unikl proná-Balthasar Hubmeier cestoval ze Švýcarska na Moravu, aby unikl proná-
sledování. Byl to anabaptista (anabaptisté byli též nazýváni mennonité). 
Katolické Rakousko nutilo moravskou vládu, aby po anabaptistech pátrala 
a chytala je. Balthasar byl chycen a odsouzen k upálení u kůlu. Když stál 
přivázán ke kůlu, modlil se: „Ó, můj milostivý Bože, dej mi sílu vytrvat 
v tomto okamžiku velkého utrpení. Ó, můj Otče, děkuji ti, že mě dnes 
vyvedeš z tohoto údolí soužení. S radostí toužím zemřít, abych mohl přijít 
k tobě. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Ó, můj Bože, do tvých 
rukou poroučím svého ducha.“ Otočil se k lidem a řekl: „Drazí bratři, pros-
te Boha, aby mi dal sílu projít tímto utrpením. Chci zemřít silný ve víře. 
Jestliže jsem někomu ublížil slovem nebo skutkem, odpusťte mi, prosím, 
kvůli mému milosrdnému Pánu, kéž je potěšen. I já odpouštím všem, kdo 
mi způsobili bolest.“ Jeho poslední výkřiky ze záplavy plamenů, které ho 
obklopovaly, byly: „Ó, můj nebeský Otče. Ó, můj milosrdný Bože. Ó, 
Ježíši, Ježíši!“ O několik dní později byla jeho žena utopena v Dunaji. 
(Neff, Mennonitische Jugendwarte, 1926)

V roce 1527 se anabaptista George Wagner z Mnichova hlasitě modlil 
před upálením u kůlu: „Otče, můj Otče. Mnoho věcí je mi na tomto světě 
drahých, moje žena, mé děti, můj život, ale ty jsi mi dražší, můj Otče. Nic 
mě neoddělí od tvé lásky. Úplně se ti odevzdávám v životě i ve smrti. Jsem 
připraven. Vím, co dělám.“ (Ein seltzam wunderbarlich Geschicht, 1527)

Během pronásledování následovníků Martina Luthera se zdálo, že nad-
chází i konec Jednoty bratrské. Pronásledovanými byli protestanti, kteří ze 
sebe shazovali jho katolicismu. Toto pronásledování nakonec vyústilo do 
třicetileté války, krvavého konfliktu, jenž zuřil v letech 1618–1648 zejmé-
na v Německu. Ale i v Čechách a na Moravě bylo zabito tolik lidí, že 
populace klesla ze tří milionů obyvatel na pouhý milion. Německo přišlo 
o více než polovinu obyvatel.

Když protestantská armáda, vedená generálem Christianem von 
Anhaltem, prohrála bitvu na Bílé hoře nedaleko Prahy, byli příslušníci 
Jednoty bratrské vystaveni ještě většímu hněvu a nenávisti. Katolický král 
Ferdinand II. neměl žádné slitování. Rozkázal knížeti Karlu z Lichtenštej-
na, aby osobně sťal šlechtice, které najde mezi českými bratry. Ostatní 
byli vězněni, mučeni, zneuctěni a povražděni. Mrtvá těla byla doslova 
v každém městě a vesnici. Jejich Bible a knihy byly páleny a jejich domy 
a majetky konfiskovány. Ve snaze vymýtit z historie jakoukoli vzpomínku 
na ně, byly znesvěceny i jejich hroby. Přesto všechno malý zbytek tuto 
hrůznou dobu přežil.

První biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský ztratil svou ženu 
a jedno ze svých dětí. Mnoho pronásledovaných křesťanů žilo v polském 
Lešnu. Komenský uprchl do Holandska. Modlil se, aby Bůh zachoval 
„skryté sémě“, které jednoho dne vyroste a stane se opět košatým stromem. 
Ve své knize Labyrint světa a ráj srdce nabízí Komenský chorému světu, 
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jenž se utápí v temnotě a degeneraci, jediný účinný lék – je to víra v Krista 
a Boží lásku, která vyzařuje ke spolubratrům.

Během staletí byly kvůli přesvědčení, že jsme spaseni jedině vírou 
v Krista, zabity miliony křesťanů. Přesto bylo na Tridentském koncilu 
vyhlášeno, že „pokud někdo hlásá, že hříšník je ospravedlněn pouze na 
základě víry, což znamená, že k získání ospravedlnění není potřeba ničeho 
jiného, nechť je proklet“. (V další kapitole uvedu několik svých myšlenek 
týkajících se ospravedlnění.)

Jak již bylo zmíněno výše, v květnu roku 1727 přijelo do Ochranova 
pět mužů – tři Nitschmannové, Töltschig a Zeisberger. Tito muži byli částí 
„skrytého semene“ staré Jednoty bratrské neboli Unitas Fratrum. Neměli 
zájem se v Ochranově usadit, protože cestovali do Lešna v Polsku, aby 
unikli pronásledování. Když slyšeli modlitby hraběte Zinzendorfa a jeho 
přítele Wattewilla při pokládání základního kamene velké budovy, kde 
měla být v budoucnu akademie, tiskárna a lékárna, udělaly na ně takový 
dojem, že se rozhodli, že hledání jejich útočiště je u konce. Požádali hrabě-
te Zinzendorfa o povolení k pobytu. Hrabě souhlasil, že mohou zůstat.

Často mluvili o Komenském a o starém Řádu a kázni Jednoty bratrské. 
Hrabě Zinzendorf znal Komenského jméno, ale nevěděl nic o zásadách 
křesťanského života, jež Komenský napsal. Aby o tomto dokumentu zjistil 
více, odjel Zinzendorf do nedalekého města Žitava, kde v knihovně našel 
Komenského knihu o jeho přesvědčení, že „skryté sémě“ se jednoho dne 
opět rozplodí. Uvědomil si, že těchto pět mužů, jimž poskytl útočiště, 
není jen oddělená pronásledovaná skupina, ale část církevní denomina-
ce. V knize byla rovněž obsažena pasáž s názvem Řád a kázeň, kterou 
Zinzendorf přeložil z latiny do němčiny.

Hrabě Zinzendorf věřil, že „skryté sémě“, za něž se Komenský modlil, 
klíčí mezi lidmi v Ochranově. Také si zapamatoval a vzal k srdci, co mu 
řekl jeden z osadníků, Jakub Neisser: „I když jsme prošli řadou zkoušek, 
jsme si jisti, že je to Boží vůle, abychom byli zde. Když můj dědeček 
umíral, viděl anděla, který mu řekl: ‘Může se zdát, že přišel konec českých 
bratří, ale uvidíte velké vysvobození. Zbytek bude zachráněn. Dojde k exo-
du, a vy najdete místo, kde budete sloužit Pánu beze strachu. Ty, můj vnuk, 
budeš první z těch, kdo odejdou.’“

Mezitím Kristián David opět odjel na Moravu, kde naléhal na další bra-
try, aby odjeli a našli útočiště, jež jim Pán připravil, pod ochranou hraběte 
Zinzendorfa. Brzy poté se na cestu vydalo dalších osmnáct poutníků. Vyjeli 
v noci a s sebou neměli nic než pár bochníků chleba, aby neměli hlad. 
Když to zjistil katolický kněz v jejich městě, rozlítilo ho to tak, že vzbouřil 
dav a přiměl ho, aby vypálil dům Kristiána Davida.

Další David příjmením Nitschmann (bratr Anny Nitschmannové, druhé 
ženy hraběte Zinzendorfa) také naléhal na bratry, aby přijeli. Na jedné 
z cest, kdy chtěl přivézt svého otce z Kroměříže na Moravě, byl chycen 
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a bez soudu uvržen do žaláře. Zinzendorf odjel do Kroměříže, kde se setkal 
s katolickým kardinálem a připomněl mu Vestfálský mír, který zaručuje 
náboženskou svobodu.

V roce 1648 se dvanáct delegátů z různých zemí setkalo v Mnichově, hlav-
ním městě Vestfálska, aby podepsalo tuto dohodu, nazvanou Vestfálský 
mír, jež ukončila třicetiletou válku.

Kardinál však Zinzendorfovu prosbu rázně odmítl a nedovolil Ludvíkovi 
ani Davida Nitschmanna ve vězení navštívit. Zinzendorf se vrátil domů 
úplně zničený. O tři roky později přišla zpráva, že David v žaláři zemřel, 
aniž by opět spatřil slunce. Zinzendorf si napsal do deníku: „Polovina 
mého srdce zemřela s ním.“

Později Ludvík zjistil, že kardinál za ním poslal oddíl domobrany, aby 
ho zatkl, ale díky tomu, že jeho návštěva trvala jen krátce, zadržení unikl.

Mnoho Moravanů i Čechů vyprávělo příběhy o věznění a smrti a vymě-
ňovalo si historky o neuvěřitelných útěcích. Někteří z nich zažili zázračné 
vysvobození podobné Petrovu, jehož z vězení vysvobodil anděl. Ve vězení 
se například záhadně objevil provaz, který jim umožnil sešplhat z věže dolů. 
Kovová západka na dveřích cely se sama otevřela, anebo vězňové mohli pro-
jít kolem stráží jako by byli neviditelní. Praví následovníci Krista vždycky 
zažívali pronásledování a zázraky stejně jako učedníci v knize Skutků.

Když mi bylo deset let, přestěhovali jsme se jen kousek z městečka Telgte 
do Mnichova, kde byl podepsán Vestfálský mír, jímž skončila třicetiletá 
válka. Veliká zdobená síň, v níž královští hodnostáři z několika zemí v ro-
ce 1648 dohodu podepsali, je dodnes nedotčená. Po druhé světové válce 
byla poškozená budova znovu postavena a opravena, a dnes mohou turisté 
navštívit budovu radnice na Principalmarkt a prohlédnout si stůl, kde byla 
dohoda podepsána.

V tomto období růstu se v Zinzendorfově deníku dočteme, že „domy se 
stavěly jen malé a přízemní. Nikdo se nestyděl dělat žádnou fyzickou 
práci. Všichni pomáhali vozit na kolečkách písek, kameny, vápno a další 
stavební materiál. Nestavěly se žádné velké a honosné domy. Na dveřích 
byly pouze dřevěné kliky. Nikdo neměl strach ze zlodějů. Částečně proto, 
že v domech nebylo nic, co by lákalo k ukradení, a částečně proto, že 
v domech vždycky byly skupiny lidí, kteří byli celou noc vzhůru a modlili 
se a zpívali z „upřímného a vroucího srdce“, a částečně také proto, že nás 
chránili andělé“.

V Zinzendorfově knize pravidel číslo dvacet tři jsme četli o pracovní 
morálce: „V Ochranově by si nikdo neměl vypůjčovat nebo půjčovat pení-
ze bez vědomí starších. Vyhýbejte se zadlužování. Všechno by mělo být 
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konáno z lásky. Cílem naší bratrské komunity je získávání duší. Práce je 
svatá a nezbytná, protože žijeme a musíme se udržet naživu. Ale pamatujte, 
že chléb přichází od Zaopatřitele celého světa a že pracujeme v prvé řadě 
pro něj. Kupujte a prodávejte ne proto, abyste zbohatli, ale proto, abyste 
tím posloužili svým bratrům a sestrám, a pokud nemůžete svým zbožím 
zákazníka plně uspokojit, pak přestaňte o tento obchod usilovat, i kdybyste 
si mysleli, že je pro vás důležitý.“
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9. Myšlenky týkající se ospravedlnění9. Myšlenky týkající se ospravedlnění

„Předtím, než pochopíte, že Boží slovo je neomylné a Duchem svatým 
vdechnuté Slovo, musíte uvěřit, že ospravedlnění je možné pouze z víry 
samotné. Pak se Písmo svaté stane vaší vnitřní silou, která vás přitáhne ke 
Kristu.“ (Zinzendorf)

Zlý se celá staletí neúnavně snaží vyhladit Boží lid. Jeho nejmazanější 
metoda spočívá v tom, že se převléká za anděla světla. Také používá lidi, 
kteří se nazývají křesťany, aby pronásledovali ostatní. Skuteční následovní-
ci Krista věří Božímu slovu, v němž je napsáno, že ospravedlnění pochází 
z víry, a nikoliv ze skutků. Ti, kdo jsou pokrytečtí a věří ve vlastní sprave-
dlnost a spoléhají na skutky, nebo milost a skutky, nevejdou do království 
Božího. „Modloslužba neznamená pouze uctívání soch a obrazů…, ale také 
víru ve vlastní spravedlnost, skutky a zásluhy.“ (Martin Luther)

Učení o milosti je hlavní naukou pravého křesťanství, a nepřítel proti 
ní ze všech sil bojuje. Apoštol Pavel napsal: „Nebo toho, kterýž hříchu 
nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností 
Boží v něm.“ (2K 5,21) Slovo ospravedlnění neboli stav „jako bych nikdy 
nezhřešil“ znamená, že jakýkoli hříšník, který věří a spočívá s důvěrou 
v zásluhách spasení z Kristovy spravedlnosti, zastává pozici svatého 
v Ježíši Kristu. Charles Hodge věnuje ve své knize Systematická teologie 
(Systematic Theology) tomuto důležitému učení devadesát osm stran.

Od počátku církve se kníže temnot snaží zničit a zpochybnit nauku 
o ospravedlnění z víry. Pokud je smysl evangelia převrácen, jsou duše 
člověka přikovány ke kůlu. Apoštol Pavel v epištolách opakovaně varu-
je před zákonictvím a ostře napomíná všechny, kdo by toto nebezpečné je před zákonictvím a ostře napomíná všechny, kdo by toto nebezpečné 
falešné učení šířili. Zákoníky nazývá „psy“ a nechce naslouchat jejich 
argumentům ani minutu. Když byl Petr v této otázce zmatený, Pavel ho 
otevřeně nazval pokrytcem. Když si Galatští pohrávali s myšlenkou přidat otevřeně nazval pokrytcem. Když si Galatští pohrávali s myšlenkou přidat 
jako podmínku ospravedlnění obřízku (skutek), Pavel se jich zeptal: „Kdo jako podmínku ospravedlnění obřízku (skutek), Pavel se jich zeptal: „Kdo 
vám překazil, abyste nebyli povolní pravdě?“ Pavel byl tak bez sebe, když 
slyšel o pošetilých a kolísavých Galaťanech, že jim napsal dopis, v němž 
šel přímo k jádru věci:

„Divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milosti 
Kristově, uchýlili se k jinému evangelium. Kteréž není jiné, ale jsou někte-
ří, ješto vás kormoutí, a převrátiti chtějí evangelium Kristovo.“ (Ga 1,6-7)

Apoštol Pavel měl milující pastýřské srdce a dopisy mladým církvím 
a pastorům psal se slzami v očích. Ve dne v noci se modlil za ty, kteří se 
rozhodli následovat Krista, ale byl kvůli tomu plný úzkosti a řekl: „Jestliže 
by vám kdo jiné evangelium kázal mimo to, kteréž jste přijali, zavržený by vám kdo jiné evangelium kázal mimo to, kteréž jste přijali, zavržený 
buď.“ (Ga 1,9) Varoval věřící, aby takovým poselstvím nenaslouchali, buď.“ (Ga 1,9) Varoval věřící, aby takovým poselstvím nenaslouchali, 
i kdyby je kázal on sám nebo anděl z nebe.              
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Ve třetím století se bohužel do církve vplížilo zákonictví. Svátosti a kle-
rikalismus (spoléhání na kněze jakožto prostředníky mezi Bohem a člově-
kem) se staly nezbytnou součástí spasení. Křest ve vodě a slavení eucharis-
tie získaly magickou moc snímat hříchy a umožnit podíl na věčném životě. 
Kněží získali velkou moc, protože byli jediní, kteří měli právo udílet 
svátosti. Ve skutečnosti se slovo svátost v Bibli nikde nevyskytuje. Bylo 
vyhlášeno nové, falešné učení: mimo církev neexistuje spasení. Pokud je 
křest ve vodě prostředkem k odpuštění hříchů a obnovení věčného života, 
pak o tom apoštol Pavel nic nevěděl, protože napsal, že Kristus jej neposlal 
křtít (viz 1K 1,17). Víra v Kristovu nápravu hříchu vždy předchází křtu 
ve vodě, protože křest je pouhým vnějším znakem vnitřního sjednocení 
s Kristem. Ve čtvrtém století se slavení eucharistie stalo skutkem pokání. 
Katolická mše se pomalu vyvíjela až do dnešní podoby a nebiblické učení 
proměny těla Páně se stalo součástí církevní nauky. Abychom to všechno 
shrnuli, prohlášení, že instituce má moc někoho spasit, není nic jiného než 
rouhání, a to je učení, jež vychází z Říma. Aby Řím dokázal pravost svého 
pohledu na věc, bojoval brutálně proti všem důkazům z Písma, jež mluvily 
proti němu, a výsledkem tohoto snažení bylo, že miliony těch, kteří se 
odvážili odporovat, byly povražděny.

Nakonec, v roce 1517, vzal Martin Luther kladivo a přibil svých 
Devadesát pět tezí na dveře římskokatolického kostela, a Evropa se začala 
probouzet. Martin Luther rovněž jednoznačně psal o ospravedlnění z víry: 
„Velice jsem toužil porozumět Pavlově epištole Římanům. I když jsem se 
snažil být bezúhonným a ctnostným mnichem, ve svém svědomí jsem před 
Bohem stál jako hříšník, a neměl jsem ani pokoj v tom, že mé zásluhy 
a skutky by mohly Boha nějak uspokojit. Nemiloval jsem spravedlivého 
a rozhněvaného Boha, a bytostně jsem toužil zjistit, co apoštol Pavel mys-
lel tím, že spravedlivý z víry bude živ. Pak do mé duše vstoupilo světlo. 
Bůh nás ospravedlňuje milostí a milosrdenstvím a vírou v něj. Cítil jsem 
se znovuzrozený a otevřenými dveřmi jsem vešel přímo do ráje. Boží 
spravedlnost mě předtím plnila jen nenávistí a strachem, ale teď se pro 
mě stala nepopsatelně sladkou v obrovské Boží lásce. Úryvek z Pavlova 
dopisu se pro mě stal branou do nebe.“ (Citováno z knihy The Holiness of The Holiness of 
God, R. C. Sproul, strana 125.)

Dveře do ráje se otevřely i pro mě, když jsem se v roce 1978 obrátil 
ke Kristu. Jaké blaho bylo číst epištolu Římanům 5,9: „Mnohem tedy 
více nyní ospravedlněni jsouce krví jeho, spasení budeme skrze něho od 
hněvu.“ Od té chvíle jsem nikdy nepochyboval o svém spasení. Užívám 
si té nejkrásnější výsady nazývat Boha svým Otcem. Jsem jeho dítě, pro-
tože jeho Syn mě vykoupil. Byla za mne zaplacena cena, a tou cenou je 
Kristova drahá a vzácná krev. Když o tom přemýšlím, tak jsem vlastně 
Bohem Otcem milován stejnou láskou, jakou miluje svého Syna Ježíše 
(J 17,23). Moje hříchy byly smazány jednou provždy. Teologové tento stav 
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nazývají soudním odpuštěním (Ř 3,24; 8,1). Prožít pocit jako by se člověk odpuštěním (Ř 3,24; 8,1). Prožít pocit jako by se člověk 
hřál na výsluní toho, co Kristus dokonal svým utrpením na kříži, vyjádřené 
řeckým slovem, které Ježíš vykřikl ke svému nebeskému Otci a k celému 
světu, když naposledy na kříži vydechl, „Tetelestai“, což znamená „je to 
plně zaplaceno“, je nejúžasnější a nejsilnější radost, jakou lidská duše 
může zažít. Samozřejmě že každý den klopýtám a padám, ale díky Kristu 
mi Otec odpouští pokaždé, když svůj hřích vyznám. Je to jeho rodičovské 
odpuštění (viz L 15,8-10).

S přihlédnutím k osobní zkušenosti a staletím evropského sporu o ospra-
vedlnění z víry jsem poněkud znepokojen tím, jak populárním se dnes stal 
ekumenismus. Ve jménu ekumenismu jsou jednotlivé denominace ochotny 
odložit část doktrinální pravdy.

Skupina vlivných evangelikálů vytvořila poměrně nedávno dokument 
nazvaný Evangelikálové a katolíci společně. Podepsalo ho mnoho význač-
ných zástupců evangelikálních církví i katolické církve. Mezi protestant-
skými zástupci nebyli pastoři, ale vedoucí mezidenominačních služeb. 
Dokument kladl důraz na dohodu v rámci vzájemného společného vyznání 
a spolupráce v oblasti sociálních a kulturních otázek, jako jsou například 
potraty a homosexualita. Také obsahoval dohodu o tom, že upustí od 
vzájemného evangelizovaní členů svých církví, protože to považují za 
„kradení ovcí“. Kvůli osobní zkušenosti z katolické církve jsem tím byl 
skutečně rozrušen. Modlil jsem se vyznání víry po mnoho let, ale nebyl 
jsem spasen. Vyznání víry je pouhé odříkávání faktů, a já jsem s těmito 
fakty po léta souhlasil, nicméně toto vyznání neobsahovalo zmínku o moci 
Kristovy krve, která dokáže smýt naše hříchy, a o Boží touze mít osobní 
vztah s každým člověkem.

Jako reakce na toto ekumenické vyznání byl sepsán další dokument, který 
podepsalo sto dvacet devět křesťanských vedoucích. Byly mezi nimi osobnosti 
jako John Walvoord, David Jeremiah, John MacArthur, Jerry Fallwell, Charles 
Stanley, Tim LaHaye, J. I. Packer, Pat Rebortson a další. Římskokatoličtí bis-
kupové a kardinálové však chyběli. Pokud by totiž takový dokument pode-
psali, papež by je exkomunikoval z církve na základě prohlášení Tridentského 
koncilu, v němž se píše: „Věčný život si lze zasloužit na základě dobrých 
skutků, které vykoná osoba ve stavu milosti. V případě jakékoli odchylky od 
tohoto učení je dotyčná osoba prokletá.“ Uvádím zde druhý dokument, který 
pojednává o biblickém učení týkajícím se ospravedlnění:

„Boží ospravedlnění těch, kteří mu věří v souladu s poselstvím evangelia, je 
zásadní a průkazný přechod, jenž nastává v jednom rozhodném okamžiku, ze 
stavu odsouzení a Božího hněvu kvůli našim hříchům do stavu přijetí a Boží 
přízně díky Ježíšově dokonalé poslušnosti, jež vedla až k jeho dobrovolné 
smrti, kterou na sebe přijal hřích světa. Bůh ospravedlňuje hříšníky a bezbož-
níky (Ř 4,5) tím, že jim dává (přičítá, připisuje, počítá, přivlastňuje) spravedl-
nost a nepočítá jejich hříchy (Ř 4,1-8). Hříšníci přijímají prostřednictvím víry 
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v Krista dar spravedlnosti (Ř 1,17; 5,17; Fm 3,9), a tudíž se stávají spravedlností v Krista dar spravedlnosti (Ř 1,17; 5,17; Fm 3,9), a tudíž se stávají spravedlností 
Boží v něm, který byl kvůli nim učiněn hříchem (2K 5,21). Protože naše hříchy 
byly připočteny Kristu, je Kristova spravedlnost připočtena nám. Toto je ospra-
vedlnění prostřednictvím Kristovy spravedlnosti. Jediné, čím můžeme k této 
transakci přispět, je, přiznat, že ji potřebujeme. Víra nás spojuje s Ježíšem, ale 
protože to zároveň vyžaduje i poznání, že to ani v nejmenším není naše zásluha, 
není to nikterak záslužná práce.“ (Christianity Today, 14. června 1999) Poslední 
věta znamená, že pouhá víra nás nespasí. Mít víru ve víru nestačí. Víra musí mít 
nějaký účel, smysl, osobu, která je hodná důvěry, našeho Spasitele Ježíše Krista. 
„Jenom prázdné ruce mám, ke kříži se přimykám.“

Když jsem byl v roce 2007 v Německu, vyšel v novinách článek k desátému 
výročí úmrtí Matky Terezy. V žádném případě nechci nijak soudit či odsuzovat 
celoživotní obětavou službu Matky Terezy mezi chudými v Indii.               

Německé noviny k článku připojily i pár výňatků z dopisů Matky Terezy, 
jež psala svému zpovědníkovi. „Hluboko v mé nejvnitřnější bytosti je pouze 
prázdnota a temnota. Posledních pár desetiletí se cítím osamělá a Bohem opuš-
těná. Už nemám žádnou víru. Ani se neodvažuji slovy popsat a myslet na ta 
nepopsatelná muka, která zažívám. Temnota a agónie, kterou zažívám, se dají 
přirovnat pouze k pobytu v pekle. Už skoro ztrácím víru v existenci Boha.“

Upřímně doufám a modlím se, aby se pro milou a nesobeckou Matku 
Terezu také nakonec otevřely dveře ráje, stejně jako se otevřely pro Martina 
Luthera, když četl v Římanům 1,17: „Spravedlivý pak z víry živ bude.“ Je 
smutné, že se nemohla radovat ze svého spasení. Zůstala její mysl i duše 
v zajetí katolického učení? Jak znovu napsal papež Jan Pavel II. ve své knize 
Překročit práh naděje (Crossing the Threshold of Hope) na straně sto deva-
desát čtyři: „Dobrý život je podmínkou spasení.“ Jak ale můžeme vědět, jak 
dobrý má dobrý život být? Katolická víra je náboženstvím lidských zásluh. 
Skutečné biblické křesťanství je založeno na Božích skutcích.

Čím jsem starší, tím je radost v mém životě trvalejší. Důvod je pro-
stý. Prostřednictvím moci Ducha svatého, (který je v Ř 15,16 nazýván 
Posvětitelem – anglický překlad, pozn. překladatele) jsem stále více 
oddělován od hříchu, od světských lákadel a od svého největšího nepřítele 
„padlé přirozenosti“. Také s radostí očekávám okamžik, kdy dostanu nové 
oslavené tělo, uvidím Ježíše takového, jaký skutečně je, a přijmu nepo-
rušitelné dědictví (1Pt 1,4). I Petr ve stáří napsal tato povzbudivá slova: 
„Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, avšak v něho 
věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou.“ (1Pt 1,8)               

Sám za sebe mohu říct bez jakékoli přetvářky, že dennodenně zažívám 
to, co prorok Izaiáš napsal ve verších 12,3 a 61,10: „I budete vážiti vody 
s radostí ze studnic toho spasení.“ „Velice se budu radovati v Hospodinu, 
a plésati bude duše má v Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, 
a pláštěm spravedlnosti přioděl mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobně, 
a jako nevěstu okrašlující se ozdobami svými.“
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10. Prosévání zrna

„Jen skutečně milující Otec cítí opravdovou a upřímnou bolest nad ztrace-
ností lidské rasy. Trojjediný Bůh zažil nesmírné drama – smrt svého Syna 
na kříži. Bůh, jehož by se lidský osud nedotýkal a nechával ho chladným, 
by byl pouhým metafyzickým, abstraktním Bohem, který by nás nijak 
nepřitahoval a byl by pro nás nepodstatný a zanedbatelný.“ (Zinzendorf)

Křesťanská harmonie je velmi křehká věc. Jak do Ochranova přibývalo 
více a více osadníků, dostal jednoho dne hrabě Zinzendorf dopis od správce 
Heize. Zprávy byly znepokojující. Společenství bylo rozhádané a duch jed-
noty se pomalu vytrácel. Mezi moravskými a českými bratry se objevovaly 
rozdílné názory na způsob slavení Večeře Páně, řád bohoslužeb i křesťan-
ské obyčeje. Někteří z nich vycházeli z kalvinismu a husitských tradic, jiní 
zase z reformace a tradičního luteránství. Do Ochranova se přistěhovali 
i bývalí katolíci a anabaptisté, a v roce 1726 dosáhla populace počtu tři sta 
obyvatel.

Přistěhoval se i muž jménem Johannes Sigismund Krüger, který se poz-
ději projevil jako vlk v rouše beránčím. I když byl velmi výřečný a měl jisté 
charisma, často mluvil veřejně proti luteránské církvi a nazýval ji „nevěst-
kou babylonskou“. Měl dokonce odvahu nazývat hraběte Zinzendorfa 
„šelmou z propasti“ a pastora Rotha „falešným prorokem“. Získal některé 
lidi na svou stranu včetně prvního osadníka Kristiána Davida. Odpor a ne-
přátelství tohoto moravského Mojžíše byly tak silné, že se rozhodl odejít 
z komunity, postavit si chatu nedaleko Ochranova, vykopat si svou vlastní 
studnu a čekat, až na osadu padne poslední soud. S Johannesem Rothem 
přestali úplně komunikovat. Reverend Rothe zakazoval svému stádečku 
navštěvovat „fanatiky“, kteří se usadili nahoře na kopci nad Ochranovem. 
Krügerovo běsnění bylo divoké a šílené. Později se jeho šílenství projevi-
lo tak silně, že zbytek života strávil v ústavu pro choromyslné v Berlíně. 
Zinzendorfovi nepřátelé tuto nejednotu využili k dalším kritikám a připo-
mínali mu, že to byla jeho ušlechtilá myšlenka vzít pod ochranu problémo-
vé uprchlíky.

Hrabě Zinzendorf byl z toho naprosto zdeptaný. I když měl jako pra-
voplatný majitel pozemků pravomoc vykázat osadníky ze své země, jeho 
láskyplné a milující srdce ho vedlo k tomu, aby se o zmatené ovečky posta-
ral. Nezávislé Moravany však nebylo snadné zvládnout. Hrabě si okamžitě 
vzal dovolenou ze svého úřadu v Drážďanech. Než ve spěchu odcestoval do 
Ochranova, zapsal si své myšlenky a modlitby: „Moudrý biskup Komenský 
naříkal nad tím, že malý zbytek Jednoty bratrské téměř zahynul a že dveře 
jsou zavřené. Pamatuji si jeho smutnou modlitbu ‘Přiveď nás zpátky domů 
a obnov naše dny stejně, jako tomu bylo v minulosti’. Dokud budu moci, 
chci přispět k tomu, abych přinesl probuzení. I kdybych měl pro to obětovat 
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pozemský majetek, čest a život. Dokud budu žít, budu dělat všechno pro to, 
abych zajistil, že malá skupinka jeho učedníků pro něj zůstane zachována, 
dokud nepřijde.“

Zinzendorf to myslel naprosto vážně. O něco později opustil své místo 
v Drážďanech, aby svůj život plně zasvětil Moravským bratřím.

Při příjezdu jej tentokrát nevítal zvon, jak bylo zvykem při jeho přede-
šlých návštěvách. Nespal ve svém domě v Berthelsdorfu, ale přestěhoval 
se do zámečku v Ochranově. Jeho manželka tam přijela s ním a vroucně se 
modlila. (Byla to výjimečná žena, o níž více napíšu později.)

Pokora a skromnost tohoto velkého svatého muže se jasně projevila ve 
způsobu, jakým se Zinzendorf snažil vyřešit nastalý spor. V jeho chování 
se jasně odráželo ovoce Ducha svatého v podobě laskavosti a mírnosti, 
když navštěvoval každou rodinu na tři dny a tři noci. Udělal si vždy jen pár 
hodin přestávku v noci, aby se prospal. Jeho hlavním tématem bylo učení, 
které sjednocuje všechny hříšníky: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích 
světa.“ (J 1,29)

O pár dní později, v neděli dvanáctého května roku 1727, se shromáž-
dilo asi tři sta obyvatel Ochranova a Zinzendorf k nim promlouval asi tři 
hodiny o nejednotě a jejich vzájemné povinnosti, jakožto následovníků 
Kristových, křesťansky se chovat. Kázání bylo velmi výmluvné a přesvěd-
čivé. Zinzendorf v něm shromážděným připomněl odkaz Komenského 
a jeho dokument o Řádu a kázni. Zinzendorf měl tento dokument již přelo-
žený a sám k němu přidal ještě další pravidla. Čeští bratři ožili, když usly-
šeli o známém dokumentu Řád a kázeň, a Moravští bratři dospěli k závěru, 
že jejich vlastní zásady a myšlenky jsou velmi blízké těm, které napsal 
Komenský. Hrabě Zinzendorf požadoval, aby se lidé na těchto základních 
pravidlech shodli a sjednotili. Na konci shromáždění si všichni potřásali 
rukama a stvrzovali tak přijetí Komenského Řádu a kázně symbolickým 
stiskem ruky.

O něco později navrhnul Zinzendorf svůj vlastní dokument s názvem 
Notariats Instrument (Notářský instrument), což byl dokument „Bratrské 
úmluvy“, jenž měl být bratry podepsán. Zinzendorf dal bratřím čas, aby si 
podepsání dokumentu promysleli, a zaručoval jim svobodu přestěhovat se 
do Berthelsdorfu, pokud by s podmínkami nesouhlasili. Požádal shromáž-
děné, aby dokument tentokrát stvrdili svými podpisy.

Nálada v Ochranově se pomalu měnila. Bratři se scházeli k večer-
ním modlitbám a chvalozpěvům. Duchovní horlivost se vrátila. Během 
několika měsíců pastor Rothe pozoroval změny k lepšímu, čehož předtím 
nebyl schopen dosáhnout ani všemi svými kázáními. Zinzendorf byl čím 
dál víc přesvědčen o tom, že „skryté sémě“ mu bylo Bohem svěřeno, aby 
o něj pečoval. Odpustil také Kristiánu Davidovi, a jeho ženě řekl: „I když 
mě můj milý Kristián David nazýval šelmou a pastora Rotha falešným 
prorokem, vidím jeho upřímné srdce. Když dám slušnému člověku, jenž 
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dočasně pochybil, nový úkol, pak se poučí ze své zkušenosti, nikoli z do-
mluv a napomínání.“

Společenství v Ochranově bylo díky mnoha modlitbám a odpuštění opět 
v jednotě a míru a Boží požehnání začalo být znovu patrné.

Všech třicet čtyři domácností a téměř tři sta lidí se dychtivě snažilo 
být věrnými Komenského jednoduchým, ale přitom hlubokým zásadám 
křesťanského života. Uvádím některá z nejdůležitějších pravidel z listiny 
o Řádu a kázni:

     
* Všichni bratři by měli usilovat o pokoj a lásku ve vztazích s druhými 
křesťany, i když mají jiný názor.
* Nikdy neodsuzuj svého bližního, ale drž se pevně svého osobního pře-
svědčení a víry.
* Při ospravedlnění vírou jsou veškeré lidské zásluhy a snažení vyloučeny.
* Proces osobního posvěcování by měl být vážnou a závaznou věcí.
* S dětmi tohoto světa a s nespasenými lidmi mluvte přátelsky, jednejte 
s nimi čestně a povídejte si s nimi, ale nikdy ne v hněvu nebo s přezíravostí 
(Ř 12,16).
* Pokud přijde pronásledování, považujte je za užitečnou a uzdravující 
zkoušku, přijímejte je s odvahou a svým pronásledovatelům vzdávejte čest 
a úctu.
* Abychom zabránili rozdělení a neživili v rámci společenství žádnou 
hořkost, bratři, kteří budou dělat jízlivé nebo nepravdivé poznámky, budou 
předvoláni před starší a budou muset otevřeně vyznat svou chybu a své 
poznámky odvolat.
* Bratři, kteří jsou povoláni do služby péče o nemocné, ji budou vykonávat 
s láskou. Pokud je k dispozici lékař, jděte za ním. Vyvarujte se nevědo-
mých šarlatánů, kteří tvrdí, že umí léčit. 
* Čarodějnictví a pověry jsou ohavnost.
* Žádný bratr by neměl těžit z práce jiného bratra na jeho úkor.
* Žádné řemeslo není horší nebo lepší než jiné.
* Žádný sňatek by neměl být ohlášen bez vědomí starších, a zasnoubení je 
platné pouze v případě, že k němu snoubenci dostali povolení.
* Mezi svobodnými muži a ženami by měla panovat vzájemná důvěra, víra 
a upřímnost. Pokud se jeden na druhého budou dívat s hříšnou žádostivostí nebo 
s lehkovážností, starší mají právo tuto pošetilost zastavit a viníky pokárat.
* Žádný ze starších by neměl svou autoritu používat k tomu, aby nad svým 
bratrem panoval, ale aby stál při něm na základě verše z 2. Korintským 
1,24: „Ne jako bychom panovali nad věrou vaší, ale pomocníci jsme rado-
sti vaší; nebo věrou stojíte.“

Když byl tento dokument veřejně uznán a podepsán, bylo vybráno dvanáct 
mužů na pozici starších církve. Mezi těmito dvanácti muži byl i Kristián David, 
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který byl tím dojat až k slzám. Hrabě Zinzendorf si nepřál, aby mezi staršími byl 
kdokoli se šlechtickým titulem. Chtěl prosté, pokorné muže, zručné tesaře, tkal-
ce, nožíře, hrnčíře, ševce, kováře, železáře a koželuhy. Bylo to naprosto skvělé 
rozhodnutí, protože většina ze starších se později stala misionáři, kteří se díky 
řemeslu byli schopni na misii uživit vlastní prací. Hrabě Zinzendorf přijal titul 
Ordinarius Fratrum, což znamená „ten, který dohlíží na bratry“. Setkával se 
pravidelně se staršími, aby diskutovali o záležitostech společenství.

Zde předkládám Notářský instrument, který je známější pod názvem 
Bratrská úmluva, vypracoval ji hrabě Zinzendorf a podepsalo ji osmdesát 
tři mužů ze čtyřiceti sedmi rodin v Ochranově.

Předmluva: Nikdy nezapomeňte, že toto město zvané Ochranov bylo zbu-
dováno milostí Boží. Vznik Jednoty bratrské je jeho dílo. Obyvatelé tohoto 
města nechť neustále přebývají v lásce se všemi Božími dětmi. Nikdy se 
nepřete nebo nesuďte se svými spolubratry. Zůstávejte věrní učení evange-
lia. Usilujte o to, abyste spolu žili v upřímnosti a ve svatosti.

(Definice evangelikalismu podle Websterova slovníku: Souhlas s křesťan-
ským evangeliem. Spasení vírou v očišťující smrt Ježíše Krista prostřed-
nictvím osobního obrácení. Důraz na autoritu Písma a důležitost kázání na 
rozdíl od obřadů a tradic.)        

     
*Pravá církev Kristova je pouze tam, kde je Boží slovo kázáno neúplatně, 
prostě a jasně a její členové podle něho žijí.
* Neoddělujte se od nikoho, kdo věří v Ježíše jako svého Pána a v moc 
Ducha svatého, i když tato osoba může kvůli nevědomosti nebo omylu 
vykládat některé části Písma mylně. 
* Nedostatek kázně mezi probuzenými lidmi je velkou chybou. Pokud 
se jednotlivec odmítá podrobit kázni, nebude to přičítáno za vinu celému 
společenství. Vina bude přičtena pouze tomuto jednotlivci.
* Nezdůrazňujte oslovení Moravský nebo Český bratr tak, aby to zavádělo 
k sektářství.
* Nespoléhejte na dobrotu a víru svých otců, ale sami usilujte o to, aby váš 
duchovní život rostl.
* Nemilujte svůj život víc než věčné věci. Je lepší ztratit svůj pozemský 
život, než zapřít duchovní pravdu.
* Starší církve by se měli scházet každou neděli. Pokud někdo vynechá 
více než dvě setkání za sebou, má hrabě Zinzendorf právo vyřadit tohoto 
člověka ze staršovstva.

Hrabě Zinzendorf byl mužem modlitby, a jeho pravidelné modlitby nepo-
chybně hrály významnou roli v usmíření osadníků v Ochranově. První verš 
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Žalmu 133 zní: „Aj jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti Žalmu 133 zní: „Aj jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti 
přebývají!“ Poslední verš tohoto Žalmu je: „Nebo tu udílí Hospodin požeh-
nání i života až na věky.“ Vzápětí za usmířením následovalo velké požeh-
nání Jednoty bratrské. Anglický básník James Montgomery napsal o tomto 
období nejednoty a sporů v Ochranově báseň. Popisuje v ní duchu Kristovu 
podobnou harmonii, která následovala po usmíření, a jež se projevila, když 
na Moravské bratry sestoupil Duch svatý, a znovu je sjednotila. 

„Chodili s Bohem v pokoji a v lásce, 
ale navzájem se zrazovali;
i když tvrdě usilovali o svou víru,
bratr s bratrem se nepohodl.
Ale ten, v něhož vložili svou důvěru,
kdo věděl, že jejich tělo je jen prach,
měl soucit s jejich slabostmi a uzdravil je.
Nalezl je v domě modliteb
shromážděné v jednom duchu,
a tak jim odhalil svou přítomnost.
Plakali radostí a třásli se.
Pili z jednoho kalicha a lámali jeden chléb,
sdíleli jeden křest a mluvili jedním jazykem,
odpouštějící a přijímající odpuštění.
Pak vyšli ven s ohnivými jazyky,
jásajíce v jednom požehnaném duchu;
v Ježíšově lásce a v jeho jménu,
Boží děti sjednocené.
Tato láska je stále naším námětem a heslem;
že můžeme naplňovat zákon lásky
a milovat tak, jak jsme milováni.“
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11. Oheň shůry

„Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha 
svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé.“ (Iz 44,3)    

Třináctého srpna 1727 došlo mezi Moravskými bratry k dramatické udá-
losti. Stejně jako Ježíš mluvil o řekách živé vody, tak byl Duch svatý vylit 
na společenství Moravských bratří. Několik dní před touto událostí strávil 
hrabě Zinzendorf a čtrnáct bratří celou noc na modlitbách a v duchovních 
rozpravách. O půlnoci se na Hutbergu (kopec v blízkosti Ochranova, z ně-
hož je překrásný výhled na krajinu) shromáždila velká skupina Moravanů 
k nočnímu modlitebnímu shromáždění. Svítání přivítali písní „On je 
synem spravedlnosti, který povstává s oslňující milostí“. V neděli, týden 
před touto zázračnou událostí, mluvil pastor Rothe o důležitosti a významu 
Ducha svatého. Při odpolední bohoslužbě byl pastor Rothe tak přemožen 
Boží blízkostí, že klesl tváří dolů na prašnou zem. Shromáždění náhle pocí-
tilo Boží usvědčení z hříchu nejednoty a prosilo Spasitele o odpuštění. Bylo 
prolito mnoho slz a byly slyšet upřímné prosby, aby bratři a sestry žili od 
této chvíle v jednotě a v lásce. Boží odpuštění a vzájemné odpuštění bratří 
a sester uzdravovalo Jednotu bratrskou a mezi shromážděnými bylo cítit 
silné pouto bratrské lásky.

Následující neděli se slavila první Večeře Páně v usmířeném společen-
ství Moravanů. Hrabě Zinzendorf chodil dům od domu a přátelsky naléhal 
na bratry a povzbuzoval je, aby přišli na bohoslužbu, jež se měla konat 
v Berthelsdorfu. Noc předtím se všichni večer shromáždili a byli hluboce 
pohnuti, když dvě mladé dívky, Katharina Heintschel a Anna Friedler, 
odpovídaly na čtyřicet šest otázek, které si hrabě Zinzendorf připravil 
k jejich konfirmaci*. Tyto dvě dívky vyznaly Pána Ježíše Krista jako svého 
Spasitele a zbytek noci strávily v modlitbách a rozjímání.

Nastal onen nezapomenutelný den. Brzy ráno vyložil pastor Rothe shro-
mážděným význam Večeře Páně v Ochranově. Členové společenství pak šli 
pěšky asi jednu míli do malého kostelíka v Berthelsdorfu. Malé skupinky 
lidí šly pospolu v živé konverzaci a vzájemné lásce. Byli usvědčeni z hří-
chu nejednoty, a dostalo se jim milosti k tomu, aby o sobě nesmýšleli příliš 
vysoko a byli k sobě navzájem soucitní a laskaví. Když došli k malému 
kostelíku, náhle v srdci pocítili zvláštní pohnutí, které je překvapilo.

Kostelík byl nacpaný k prasknutí. Ony dvě dívky, Katharina a Anna, měly 
být během tohoto obřadu přijaty mezi členy společenství. Hrabě Zinzendorf vedl 
klečící modlitebníky ve vroucí modlitbě a jménem celého společenství kajícně 
vyznal společnou vinu. Po chvíli, kdy společenství nahlas litovalo svých hříchů, 
vyslovil pastor Johannes Süss z Hennersdorfu modlitbu, v níž žádal Boha o od-
puštění hříchů a nabízel shromážděným svaté přijímání. Pastor Rothe pronesl 
apoštolské požehnání a oficiálně přijal do společenství dvě konfirmované mladé 

*Konfirmace, doslova utvrzení ve víře. Označuje bohoslužebnou slavnost, při níž jsou pokřtěné *Konfirmace, doslova utvrzení ve víře. Označuje bohoslužebnou slavnost, při níž jsou pokřtěné 
děti přijaty do společenství dospělých věřících a jsou pozvány k Večeři Páně. Konfirmaci před-děti přijaty do společenství dospělých věřících a jsou pozvány k Večeři Páně. Konfirmaci před-
chází jednoletá až dvouletá příprava a týká se dětí ve věku třinácti až čtrnácti let – pozn. překl.chází jednoletá až dvouletá příprava a týká se dětí ve věku třinácti až čtrnácti let – pozn. překl.
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dívky. Shromáždění zazpívalo několik písní, „Vysvoboď mě, Bože můj, ze všech 
pout“, „Má duše před tebou na tvář padá, k tobě, mému zdroji, můj duch letí“.

Pak začali zpívat chvalozpěv, jenž napsal hrabě Zinzendorf a v němž se 
s úpěnlivou prosbou obraceli k Bohu. V knize z roku 1860 jsou zapsána 
jeho slova:

„Nyní svou milostí znovu zbuduj svůj dům.
Je pod tvou silnou ochranou.
Naše zdi jsou pokřivené, ale ty je vyrovnáš.
Sloupy musí být pokropeny tvou krví.
Jedině Ježíšovy rány nás mohou uzdravit,
a tyto rány znovu dobyly naše srdce.
Sešli jsme se tu kvůli tvému uzdravení.“

Když zpívali tento chvalozpěv, přelila se přes shromáždění mocná 
vlna pohnutí. Svatá Boží přítomnost, kterou všichni pociťovali, byla 
jako očišťující oheň, jenž je vedl k hlubšímu pokání. Lidé začali pla-
kat tak silně, že jejich hlasitý pláč a vzlyky přehlušily zpěv. Někteří 
se začali nahlas vroucně modlit. Když na shromáždění sestoupil Duch 
svatý ve své moci a slávě, naplnila se jejich srdce novou silou a tou-
hou uctívat Boha. Boží přítomnost byla tak silná, že se někteří lidé 
potáceli a vrávorali a někteří padli před Bohem tváří k zemi. Radost 
a sladkost Boží přítomnosti, kterou shromáždění zakoušelo, byla 
s každým dalším okamžikem silnější a omamnější, takže lidé nechtěli 
z kostelíka vůbec odejít. Lidé stáli shromážděni v malých skupinkách, 
vzájemně se objímali a prosili za odpuštění. Ostatní se modlili, pla-
kali, mluvili a zpívali. Jako členové společenství jedné církve už byli 
jedním tělem, ale v těchto chvílích zažívali propojení srdcí v jednom 
duchu a lásce.

I když se odpoledne již klonilo k večeru, sjednocené bratrstvo nechtělo 
odejít domů. Ludvík poslal několik lidí zpět do Ochranova, aby přinesli 
jídlo, a společně pak slavili hody bratrské lásky hned vedle kostela. Stejně 
jako ve druhé kapitole Skutků, se spolu s velikou radostí a štědrostí dělili 
o jídlo a po celou dobu chválili Boha a těšili se z dobré vůle a přátelství 
všech přítomných.

„Jezte, přátelé, píte a hojně se napíte, moji milí.“ (Pís 5,1) „Ej, všickni 
žízniví, poďte k vodám, i vy, kteříž nemáte peněz. Poďte, kupujte a jezte; 
poďte, kupujte bez peněz a bez výplaty víno a mléko.“ (Iz 55,1)

Ve svých zápiscích Zinzendorf opakovaně psal o této události jako 
o „tom slavném létě“ nebo o „ochranovských letnicích“. Tento den, tři-
náctý srpen, je Moravskými bratry považován za duchovní narozeniny 
obnovené církve Jednoty bratrské a také za obnovení „skrytého sémě“, za 
něž se modlil Komenský.

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM70



71

Kristián David napsal dopis: „Je to zajisté zázrak Boží, že z tak mnohých 
a různorodých prostředí, jako je luteránská církev, reformovaní, separatisté 
a kalvinisté, jsme se spojili do jediného celku.“ Spangenberg napsal: „Na 
tomto místě jsme tehdy byli pokřtěni samotným Duchem svatým ve sjed-
nocující lásce.“ Hrabě Zinzendorf napsal: „Viděli jsme ruku Boží a jeho 
zázraky a všichni jsme byli pod oblakem našich otců pokřtěni Duchem sva-
tým. Duch svatý na nás sestoupil a v těch dnech se mezi námi děly veliké 
zázraky a znamení. Od té doby neuplynul snad ani den, v němž bychom 
neviděli jeho divuplné dílo mezi námi.“ David Nitschmann si do deníku 
zapsal: „Ode dne našeho setkání v Berthelsdorfu jsme se stali živým a ra-
dostným shromážděním Ježíše Krista. Děkujeme svému Spasiteli, že nás 
zavedl k hraběti Zinzendorfovi do Ochranova, a ne do Lešna v Polsku.“ 
V jedné ze starých knih je napsáno: „Ti, kdo si dříve nemohli odpustit, 
si padli kolem krku na hřbitově před kostelem a navzájem si slavnostně 
a upřímně slíbili bratrskou svornost a jednotu, a celé společenství se tak 
vrátilo do Ochranova čisté a nevinné jako novorozené děti. Nebylo slyšet 
ani vidět nic jiného než radost a veselí. Ochranov opravdu představoval 
Boží svatostánek mezi lidmi.“ V dalším zápisku v deníku jednoho z Mo-
ravských bratří je napsáno: „Od tohoto dne se Ochranov stal vřelým a hor-
livým společenstvím Ježíše Krista. Jednota bratří byla obnovena a všichni 
slavnostně slíbili, že budou věrní svému Spasiteli bez ohledu na to, kam 
a jak je povede.“

John Wesley navštívil Ochranov o jedenáct let později, v roce 1738, 
a do deníku si zapsal: „Obyvatelé Ochranova jsou živoucím důkazem toho, 
jak je víra silná a mocná. Boží láska sídlí v jejich srdcích. Nemají žádné 
pochybnosti ani strach a bylo jim dáno trvalé svědectví Ducha svatého.“

Vylití Ducha svatého neproběhlo pouze v Berthelsdorfu. Když se dva 
z bratří vrátili ze vzdáleného Maďarska, zeptali se: „Co se stalo třinác-
tého srpna v deset hodin dopoledne?“ I jich se v tu dobu dotknul Duch 
svatý.                     

V Zinzendorfových záznamech objevujeme jeho myšlenky o Duchu 
svatém: „Duch svatý neustále pracuje v duších těch, které nalezl, získal 
a zapečetil. Ozařuje nám (neboli zjevuje v celé jejich nádheře) Ježíšovy 
rány a blahořečí jim a učí nás, jak žít v každodenním životě čistě a bez-
úhonně ve vztahu s našimi bratry a sestrami. Také nás učí, že jsme pod 
Pánovou ochranou a že ve všech nástrahách, jež nás potkávají, na nás čeká 
jeho pomocná ruka. Nejdůležitějším a prvořadým úkolem Ducha svatého 
je udržovat naši víru. Je to, jako bychom seděli Duchu svatému na klíně 
a on nás vedl a vyučoval ve všech předmětech. I kdybychom leželi v rakvi, 
nenechá nás Duch svatý v prachu. Je to životadárný Duch, který probudí 
naše neduživé tělesné schránky v čas vzkříšení. Duch svatý je zdrojem 
veškerého našeho chápání a poznání Boha. Pomáhá mu v tom Písmo. Jeho 
hlavním snažením je oslavit a vyvýšit v našich životech Krista. Neúnavně 
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pracuje na tom, aby nás učinil gottähnlich, podobnými Kristu. Stejně jako 
jsme se jako děti učili poslouchat dobře míněná varování svých pozem-
ských rodičů, tak se jako věřící musíme naučit být citliví na napomínání 
a varování Ducha svatého, jenž nás připravuje jako nevěstu Kristovu na 
svatbu. Duch svatý nás činí jungfräulich, panensky čistými a zkrášluje nás 
uvnitř i navenek. Proces zkrášlování jeho nevěsty bude pokračovat až do 
doby, kdy se setkáme s Ježíšem.“

Po naplnění Duchem svatým nebyl život mezi českými a moravskými 
bratry už nikdy stejný jako předtím. Ovoce křtu Duchem svatým se proje-
vilo v jejich jednání a chování. Vytvořily se modlitební skupiny nazývané 
Banden, bandy (skupiny). Tvořilo je vždy pět až sedm lidí, kteří se často 
během týdne scházeli, aby se modlili a zpívali.

V kronice Moravských bratří se můžeme dočíst, že: „Některé z bratří 
napadlo, že by bylo dobré vyčlenit určité hodiny k horlivým a nepřetrži-
tým modlitbám, abychom mohli vylévat svá srdce před Pánem a přijmout 
veškerá Boží zaslíbení prostřednictvím modlitebního zápasu.“

Na těchto modlitebních skupinách byl vždy přítomen někdo ze starších. 
Vedoucí neměli žádné zvláštní roucho nebo ornát, všichni se oblékali stejně. 
Zpěv byl jejich nejoblíbenější zábavou, a brzy znali mnoho chvalozpěvů 
zpaměti. Všichni žili pospolu jako první křesťané. Každý člověk provozoval 
své řemeslo a vydělával na živobytí pro svou rodinu tvrdou prací. Protože 
nikdo nevlastnil půdu, většina z nich pracovala jako řemeslníci. Bratrů, kteří 
obdělávali půdu a živili se jako zemědělci, bylo velmi málo. Bratři zavedli 
takzvané dlouhé dny. Městem vždy procházela jednočlenná hlídka a hlídač 
hlasitě prozpěvoval: „Odbila pátá hodina. Pět panen bude ztracených a pět 
půjde na svatbu.“ Po hodině zpěvu a modliteb hlídač zvolal: „Odbila šestá 
hodina, hlídka moje se skončila, každý svůj čas sám si ohlídá.“

Knihy o Duchu svatém by mohly naplnit nesčetné množství knihoven. 
Většina biblických učenců a teologů souhlasí s tím, že věřící člověk musí 
být naplněn Duchem svatým. Duch svatý je v Novém zákoně zmíněn více 
než dvěstěkrát. V těchto verších je napsáno, že Duch svatý nás naplňuje 
a vede (Ef 5,18), dává nám nesmírnou lásku k našemu Otci (Ř 5,5) a po-
máhá nám v modlitbě (Ř 8,26). Duch svatý nám také říká, že jsme Boží 
děti (Ř 8,16), odhaluje nám nejhlubší Boží tajemství (1K 2,10), pomáhá 
nám stát se více podobnými Ježíši (2K 3,18), pomáhá nám nést ovoce 
(Ga 5,22), posvěcuje nás (2Te 2,13), pomáhá nám poslouchat Boha a vede 
nás do blízkého vztahu s Ježíšem (1J 3,24) a dává nám podíl na nadpři-
rozené Boží přirozenosti (2Pt 1,4). Také nám dává smělost, odvahu ke 
svědectví a mnoho, mnoho dalšího.

Chtěl bych zde uvést malý rozpor, který na toto téma mezi sebou mají 
evangelikálové a letniční křesťané. Evangelikálové věří, že křest Duchem 
svatým, nebo jinak řečeno přijetí Ducha svatého do srdce člověka, nastává 
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v okamžiku obrácení a je člověku dán automaticky a mimovolně. Tento 
názor podporuje verš z 1. Korintským 12,13: „Skrze jednoho zajisté Ducha 
i my všickni v jedno tělo pokřtění jsme, buď Židé, buď Řekové, buď slu-
žebníci, nebo svobodní: a všickni v jednoho Ducha zapojeni jsme.“

Letniční křesťané věří, že křest Duchem svatým není nedílnou součástí 
obrácení, ale samostatným aktem, který následuje až po obrácení. Je to 
jakoby přídavek ke Kristovu dílu obnovy v nás. Tento náhled podporuje 
text ze Skutků 8,14-17.

„Uslyševše pak v Jeruzalémě apoštolé, že Samaří přijala slovo Boží, 
poslali k nim Petra a Jana. Kteříž přišedše, modlili se za ně, aby přijali 
Ducha svatého. Nebo ještě byl na žádného z nich nesestoupil, ale pokřtěni 
toliko byli ve jméno Pána Ježíše. Tehdy vzkládali na ně ruce, a oni přijali 
Ducha svatého.“

Můj osobní pohled, který se zakládá na mé vlastní zkušenosti z roku 
1978, je, že křest v Duchu svatém je událost, jež se děje v určitém konkrét-
ním okamžiku, a každý člověk s jistotou ví, jestli tímto okamžikem prošel, 
nebo ne. Křest Duchem svatým se může odehrát ve stejném okamžiku, kdy 
se člověk znovu narodí a přijme nový život, nebo to může být i dodatečná 
událost, která následuje až po novém narození.

Podstatou otázky týkající se křtu Duchem svatým není to, jestli dotyčný 
mluví v jazycích, je opilý v Duchu nebo má nebetyčný duševní zážitek. 
Podstatné je, zda nastalo důležité, život měnící setkání s Ježíšem Kristem. 
Má dotyčná osoba přesvědčivé a radostné očekávání Boží slávy (Ř 5,2)? 
Dává nám Duch svatý ujištění o Božím přijetí (Sk 15,8)? Existuje u ta-
kového člověka hlad po Božím slově a touha po posvěcení (J 10,28)? 
Dostavuje se u takového člověka hluboká a upřímná lítost, pokud se 
dopustí hříchu (2K 7,10)?

Konzervativní teolog William MacDonald nazývá křest v Duchu sva-
tém „kritickou“ zkušeností. Někteří křesťané jej nazývají obdařením mocí 
z výsosti, druzí požehnáním nebo ohněm shůry. Websterův slovník nabízí 
kromě jiných ještě tuto definici krize: „Emocionální událost, která radikál-
ně mění život člověka.“

To je přesně to, co se mi stalo v roce 1978. Když jsem přišel ke Kristu, 
byl jsem, co se týká duchovních věcí, doslova negramotný. Můj život se 
radikálně změnil. Nebyla to jenom malá změna postoje. Bylo to zničení 
mé staré přirozenosti a stvoření nového srdce. Měl jsem hlad po Božím 
slově a toužil jsem po přátelství. I když jsem nikdy v životě neslyšel 
slovo vytržení, vzhlížel jsem k nebi a očekával, kdy Ježíš přijde. Byl jsem 
vysvobozen z falešného náboženství a měl jsem radost v srdci. V hantýr-
ce „Ježíšova hnutí“, která byla v té době populární, jsem byl „groovy on 
Jesus“ (poblázněný do Ježíše).
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12. Losung: Zamyšlení na tento den

„Náš Bůh je nazýván ‘Otcem lásky’, což dokazuje jeho ochota obětovat 
svého vlastního Syna. Ježíš Kristus je příkladem poslušnosti a my jsme 
povoláni k tomu, abychom ho následovali. Duch svatý je věrný a trpělivý, 
aby vedl a vychovával věřící v jejich každodenním životě.“ (Zinzendorf)

Dva týdny po slavných „Moravských letnicích“ cítilo společenství, že je 
Duch svatý vede k tomu, aby se ještě více modlili, a dvacet čtyři mužů 
a dvacet čtyři žen se zavázalo k tomu, že se budou střídavě nepřetržitě 
modlit po dvacet čtyři hodin denně. Netrvalo dlouho a seznam se zaplnil 
jmény lidí, kteří žádali o modlitbu. Modlili se za bratry a sestry ve vězení, 
za nemocné, za lidi, kteří zápasili s pokáním, a později se přidaly i modlitby 
za mnohé potřeby misionářů v cizích zemích.

Byla slyšet svědectví o mnoha zázračných uzdraveních a zázracích. 
K modlitebníkům se přidávali další a další, kteří se nepřetržitě modlili 
během dlouhých osamělých nocí i přes náročné pracovní a rodinné povin-
nosti. Vzali vážně výzvu z Izaiáše 62,6: „Na zdích tvých, Jeruzaléme, 
postavím strážné, kteříž přes celý den i přes celou noc nikdy nebudou mlče-
ti. Kteříž tedy připomínáte Hospodina, nemlčtež.“ Tato čtyřiadvacetihodi-
nová modlitební stráž pokračovala nepřetržitě po více než sto let. Moravští 
bratři vyvěsili tento nápis: „Naše církev je mladá, ďábel je naživu, nesmíme 
odpočívat, a všichni potřebujeme přímluvné modlitebníky-bojovníky.“

Modlitba a zpěv byly pro Moravské bratry životem. Každý den se 
začínalo brzy ráno shromážděním, které nazývali ranní požehnání. Večer 
se setkávali ve společenském sále, aby společně uctívali Boha, modlili 
se a četli Bibli. Uctívání Božího Beránka bylo jejich vášní. Chvalozpěvy 
hraběte Zinzendorfa byly obzvláště oblíbené a bratři a sestry je zpívali 
s upřímným, Bohu oddaným srdcem. Ve chvílích mezi jednotlivými chva-
lozpěvy bratři často spontánně pokračovali v uctívání vlastními verši, jimiž 
velebili Boha.

O sobotách a nedělích trávili Moravští bratři většinu dne v kostele. 
Dlouho před rozbřeskem se všichni bratři sešli na hodinu „zpěvů“. Od šesti 
hodin se na různých místech scházelo deset různých pěveckých sborů nebo 
skupin dospělých a dětí, aby se společně modlili a zpívali. Pravidelná dopo-
lední bohoslužba začínala kolem desáté hodiny v Berthelsdorfu, vzdáleného 
jednu míli. Brzy odpoledne se stejná bohoslužba opakovala v Ochranově. 
Některý ze starších nebo hrabě Zinzendorf zopakovali kázání. Bylo pro ty, 
kdo se nemohli zúčastnit dopolední bohoslužby. Později odpoledne šlo celé 
společenství znovu do Berthelsdorfu na oficiální odpolední bohoslužbu. 
A na sklonku dne se konala poslední bohoslužba v Ochranově. Každý den 
v devět hodin večer pochodovali ulicemi městečka mladí muži a zpívali 
chvalozpěvy, jimiž zakončovali den.
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Hrabě Zinzendorf, zkušený organizátor a iniciátor, zavedl další myšlen-
ku, která se ujala a kterou nazval Losung neboli téma dne. Dal Moravským Losung neboli téma dne. Dal Moravským Losung
bratřím biblické verše nebo slova z chvalozpěvů a vedl je k tomu, aby nad 
nimi rozjímali. Každé ráno jeden ze starších navštívil všechny domy a dal 
jim Losung pro nadcházející den. Občas se zeptal muže či ženy, zda v je-
jich domácnosti vládne křesťanský duch a harmonie. Je až neuvěřitelné, 
jak bratři a sestry vážně brali své osobní posvěcování i posvěcování své 
rodiny. Listy apoštola Pavla tento důraz ovšem potvrzují. Skutečnost, že 
jsme členy Boží rodiny, by se zcela jistě měla odrážet i v našich životech.

Mám ve své knihovně nové vydání Denních témat Moravských bratří. Tato 
kniha představuje moderní verzi Zinzendorfových Losung. Byla vydávána 
po téměř dvě stě osmdesát let a v současné době dosahuje počet vydaných 
výtisků přes jeden a půl milionu. Jen v němčině vyšlo asi jeden milion 
výtisků. Je to jedna z nejčtenějších knih typu „Boží slovo na každý den“ na 
světě. Biblické texty ze Zinzendorfovy sbírky se v Ochranově tři roky před 
vydáním vyberou a rozešlou po celém světě k vytištění. Anglická verze 
obsahuje navíc i modlitbu na každý den. Denní témata Moravských bratří 
se používají jako pomůcka pro vedení rodinných bohoslužeb a uctívání, ale 
i pro osobní rozjímání.

Členové ochranovského společenství spolu často jedli, a jednotlivé událos-
ti pojmenovávali zvláštními názvy jako například sborový den nebo hody 
bratrské lásky. Měli zvláštní hodiny, kdy se připravovali na přijetí Večeře 
Páně, hodiny zpěvů a setkávání pěveckých sborů, setkávání po skupinách 
podle věku a pohlaví. Když slavili hody bratrské lásky, každý přinesl 
nějaké jednoduché jídlo, často to byl pouze chléb a voda. Protože jejich 
převládající postoj byl postoj hřejivé radosti a lásky, byla tato setkávání 
jejich odpočinkem a rekreací.

Kniha napsaná v roce 1900 nám dává nahlédnout do hřejivé atmosféry 
tohoto společenství. Srdce Moravských bratří se radostně smála, když 
zpívali staré české chvalozpěvy. Připomínaly jim jejich vlast, kde snášeli 
pronásledování a mohli zpívat pouze ve skrytu. Teď mohli zpívat hlasitě 
a bez omezení: „Ó, Bože, chceme tě uctívat, dáváš nám vzácné dary“ 
(píseň č. 692). „Jak nádherné jsou všechny tvé příbytky, které pro nás 
chystáš“ (píseň č. 693).     

Čeští a moravští bratři byli radostným společenstvím, ale zároveň také 
tvrdě pracovali a byli vynikajícími řemeslníky. Sousední města, například 
Žitava, Lobau, Görlitz, a mnoho okolních vesnic používaly předměty, které 
tito řemeslníci vyrobili.

Někdy Zinzendorf kázal, zpíval chvalozpěvy a četl z Božího slova od rána 
do večera. Nebyla na něm znát žádná únava a kázal s pomazáním. Také zavedl 
službu umývání nohou, protože měl za to, že členové „živého“ společenství, 
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kteří četli třináctou kapitolu Janova evangelia, by si měli uvědomovat důle-
žitost tohoto obřadu. Napsal k tomu: „Ti, kdo umývají druhým nohy, a ti, 
jejichž nohy jsou myty, by měli splňovat tři podmínky. Měli by ve svých 
srdcích s určitostí vědět, že jsou Božími dětmi, měli by se navzájem milo-
vat upřímnou láskou a měli by si navzájem upřímně důvěřovat.“

Nejdůležitějším obřadem bylo slavení Večeře Páně. Pastor Rothe v Ber-
thelsdorfu prováděl tento slavnostní obřad jednou měsíčně. Den před slave-
ním Večeře Páně se společenství sešlo na takzvanou „přípravnou hodinu“. 
Během tohoto času procházeli starší se členy společenství základní biblic-
ké zásady svatého přijímání. Hrabě Zinzendorf nicméně zakázal jakékoli 
veřejné diskuse na téma osobních výkladů tohoto Božího nařízení, protože 
věděl, že by to způsobilo pouze vášnivé hádky a rozdělení.

Pokud se týká chleba a vína při svatém přijímání, Luther zastával učení 
konsubstanciace, což znamená, že tělo a krev Kristovy jsou přítomny 
v chlebu a vínu a jsou přijímány jejich prostřednictvím, aniž by se však 
jedno v druhé měnilo. To ovšem byl obrovský skok od katolického učení 
transsubstanciace, které učí, že skutečně jíme Kristovo tělo a pijeme jeho 
krev, v něž se chléb a víno promění. Kalvín popíral fyzickou přítomnost 
Krista ve Večeři Páně, ale souhlasil s duchovní přítomností Krista. Zwingli 
Večeři Páně říkal „připomínka Večeře Páně“ a považoval to za biblické. 
Většina evangelikálů sdílí Zwingliho pohled, jenž je shrnut v Kristově 
přikázání: „To čiňte na mou památku.“ Když Ježíš řekl: „To jest tělo mé 
a to jest krev má,“ používal metaforický jazyk podobně, jako když mluvil 
v podobenstvích „Já jsem ten dobrý pastýř“, „Já jsem dveře“, nebo „Já 
jsem ten vinný kmen“.

Když jsem odešel z katolické církve, bylo bizarní učení o proměnění 
těla a krve Páně tou nejobtížnější věcí, kterou jsem musel překonat. Když 
na toto téma budete mluvit s katolíky, je důležité projevit jim lásku a mod-
lit se, aby jim Duch svatý sám otevřel oči. Můžete jim říci, že ve Starém 
zákoně bylo pití krve zakázáno (Lv 3,17). A když Kristus při poslední 
večeři řekl, že chléb a víno jsou jeho tělo a krev, tak v tom okamžiku ještě 
nezemřel, ale byl fyzicky přítomen mezi učedníky.          

Moravští bratři se stali duchovně živým společenstvím, jež neslo ovoce 
Ducha svatého. Jejich životy se zaměřily na bratrskou lásku a soucit. Jeden 
ze starších, Martin Linner, spal v létě i v zimě na dřevěné posteli, protože 
chtěl být roven svým mladším společníkům. Když pekař Moravských brat-
ří viděl, že jeho přítel, který byl také pekařem, má finanční potíže, ochotně 
se vzdal svého řemesla a stal se tkalcem.   

V roce 1732 sídlilo v Ochranově na šest set osadníků. Starší ustanovili 
různé modlitební skupiny, které se skládaly ze zralých křesťanů, chlapců 
i dívek, svobodných mužů a žen, manželských párů nebo vdov. Zinzendorf i dívek, svobodných mužů a žen, manželských párů nebo vdov. Zinzendorf 
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dal všem těmto skupinám, jež se nazývaly Chöre, chóry nebo sbory, bib-
lické příklady, podle nichž by měli žít. Pro mladé lidi to byl dvanáctiletý 
Ježíš, pro řemeslníky to byl Ježíš-tesař, pro misionáře to byl Ježíš jako 
cestující kazatel a pro manželské páry to byla Pavlova přikázání týkající se 
manželství z Efezským 5,23-33. Zinzendorf se také značnou měrou věnoval 
dětem. Napsal: „Musíme pilně dohlížet na to, aby děti měly dobré příklady. 
Pokud jejich výchovu zanedbáme, je to vážný hřích. Jsou to mladé duše, 
které jsme zasvětili Bohu. Jsou to malá veličenstva, křest je jejich pomazá-
ním a my bychom s nimi měli zacházet jako s králi a královnami.“

Jednota bratrská založila v blízkosti Ochranova hřbitov, který pojmeno-
vala Gottesacker, Boží akr. První zesnulý bratr zde byl uložen k odpočinku 
v roce 1730. Nejstarší hrob, který je zde dodnes, je hrob neznámého dítěte 
označený malým čtvercovým kamenem. Moravští bratři nemluvili o konci 
života jako o smrti, popisovali ho jako „stržení stanu“.  Toto spojení je 
převzato z verše z 2. Korintským 5,1: „Víme zajisté, že byl-li by zemský 
náš příbytek tohoto stánku zbořen, stavení od Boha máme, příbytek ne 
rukou udělaný, věčný v nebesích.“ Tyto pocity a myšlenky jsou krásně 
vyjádřeny v dopise prostého krejčího, jenž ztratil svého syna: „V této těžké 
a smutné hodině chválím Pána ještě více. Na vlastní oči jsem viděl, jak 
bylo pozemské tělo mého drahého syna uloženo do svaté půdy. Až bude 
znovu vzkříšen, oba budeme navěky s Pánem.“

Pro hraběte Zinzendorfa bylo radostí, když mohl vzít návštěvníky do 
Gottensackeru a vyprávět jim o životech zemřelých svatých bratří. Pro 
hraběte Zinzendorfa byl Gottensacker úctyhodné místo právě kvůli těmto 
zemřelým svatým bratřím, a, jak sám poznamenal, „i Ježíš byl v hrobě“.                 

Od roku 1733 chodí celé společenství o Velikonočním pondělí ráno na 
Boží akr. Kaplan zvolá: „Pán je vzkříšen,“ a společenství odpovídá: „Je 
skutečně vzkříšený.“ (Moje žena i já jsme měli tu čest se tohoto dojemného 
obřadu zúčastnit.) Moravští bratři založili ještě jednu tradici, která se koná 
vždy o půlnoci na Štědrý večer, a společenství Moravanů ji vykonává od 
roku 1733 dodnes. Společenství se shromáždí ve velkém bílém kostele 
Moravských bratří a každý drží v ruce zapálenou svíčku, která osvětluje 
temnotu.

Hrabě Zinzendorf velmi rád psal dopisy. Olejová lampa na jeho pra-
covním stole hořela dlouho do noci. Jeho život a práce odrážely mnoha 
různými způsoby Ježíšova slova o tom, že město stojící na hoře nemůže 
být skryto a že svíce nepatří pod nádobu, ale na svícen. Možná proto se 
Ochranov stal známým po celém Sasku, a dokonce až v Polsku a Dánsku.

Zinzendorf dostal dopis od biskupa Daniela Ernsta Jablonského z Polska, 
vnuka slavného biskupa Komenského. Biskup Jablonský mu napsal velmi 
povzbudivý dopis: „Měl jsem nesmírnou radost a byl jsem upřímně a ze 
srdce nadšen, když jsem se doslechl, že dobrotivý a milostivý Bůh obnovil 
malou skupinku Českých bratří. Jednota bratrská je ve světě velmi pohrdaná, 
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ale slunce reformace opět vyšlo. Nemohu vám dost poděkovat za to, že si vás 
Bůh vybral, nejváženější a nejctihodnější hrabě, a že jste ochoten chránit tyto 
nebohé uprchlíky, kteří žijí ve vyhnanství.  

Moji rodiče se narodili v Bratrské církvi v Polsku. Já jsem se tam také 
narodil a byl jsem v této církvi s láskou vychován od nejútlejšího dětství, 
když jsem ještě pil mléko od své matky. Když jsem slyšel zprávy o Ochra-
nově, věděl jsem, že prastarý apoštolský styl života a pravda prvních křes-
ťanů, která byla zapsána v řádu Českých bratří, znovu povstala k životu. 
Moje srdce také velmi potěšilo, když jsem slyšel, že luteráni a členové 
Jednoty bratrské spolu žijí v bratrské svornosti a lásce. To byl vlastně vždy 
hlavní rys Českých bratří, že se snažili žít spravedlivě a podle Kristova 
příkladu a zbytečně se nehádat kvůli nepodstatným teologickým věcem. 
Čeští bratři nechtěli, aby je lidé nazývali luterány nebo husity, ale pros-
tě sjednocenými bratry (Jednotou bratrskou). Luthera nicméně uznávali 
a ctili a věřili, že byl Božím nástrojem. Bůh do vaší péče zasadil vzácnou 
a ušlechtilou vinnou ratolest, a my se vroucně modlíme, aby na ni z nebes 
dohlížel.

S velkou lítostí jsem v tištěných oběžnících sledoval, jak byla neškodná 
a nevinná Jednota bratrská, kterou by křesťanský svět měl považovat za 
zářící světlo, pohrdána a haněna zlou a převrácenou generací. Nicméně to 
ani nemůže být jinak. Protože nejsou ze světa, svět je nenávidí. Nesmíte 
ztrácet odvahu; pro Kristovy služebníky to přece nemůže být snazší, než to 
bylo pro Krista samotného.“
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13. Sůl země13. Sůl země

„Důvod, proč máme takzvané Banden neboli domácí skupiny, je, odhalit neboli domácí skupiny, je, odhalit 
stav našeho srdce. Začínáme si navzájem důvěřovat a troufáme si jeden 
druhému se upřímně otevírat jako malé děti, z nejvnitřnější bytosti. 
Hovoříme o svých životech s dětskou důvěrou a upřímností. Navzájem se 
povzbuzujeme a připomínáme si, abychom starost o své životy svěřovali povzbuzujeme a připomínáme si, abychom starost o své životy svěřovali 
našemu Spasiteli. Mutuum colloquium et consolatio fratrum. Vzájemné 
bratrské napomínání a útěcha.“ (Zinzendorf) bratrské napomínání a útěcha.“ (Zinzendorf) 
(V roce 1732 bylo v Ochranově sedmdesát sedm domácích skupin. V roce 
1734 jich bylo sto.)

Čtyři roky poté, co Duch svatý sestoupil na malou skupinku bratří, se zdálo, 
že Bůh společenství připravuje k tomu, aby byli skutečně solí země a vyšli 
z Ochranova jako misionáři. Společenství v Ochranově odráželo slova 
Johna Wesleye: „Kdo mezi vámi je natolik živý pro Krista, aby nesl oheň 
kamkoli půjde?“

V roce 1731 odcestoval hrabě Zinzendorf s několika mladými morav-
skými bratry do Kodaně, kde byl s velkou okázalostí a mnoha slavnostními 
ceremoniemi korunován král Kristián VI. Hrabě měl s dánským dvorem 
vynikající vztahy a doufal, že mu u dvora pomohou, aby mohl v Dánsku 
založit probuzenou církev. Král Kristián ho tak obdivoval, že mu udělil 
nejvyšší dánské vyznamenání „Kříž rytířů Dannebrogského řádu“. Dánové 
však bohužel neschvalovali, že se hrabě stal duchovním, takže v Dánsku 
nemohl založit žádné církevní společenství. Kvůli této kontroverzní zále-
žitosti začaly být vztahy s dánským královským dvorem napjaté, a proto 
hrabě vyznamenání vrátil. O mnoho let později, po jeho emigraci ze Saska, 
došlo k urovnání vztahů a ke vzájemnému smíření, a hrabě mohl v Dánsku 
založit církevní sbor.

Nicméně v době, kdy hrabě Zinzendorf pobýval v Kodani, se přihodila ještě 
jiná důležitá událost. Setkal se s bývalým otrokem z ostrova Svatého Tomáše jiná důležitá událost. Setkal se s bývalým otrokem z ostrova Svatého Tomáše 
v Karibském moři, který patřil Dánsku. Jmenoval se Antonius Ulrich, byl to 
křesťan, mluvil dánsky a s nadšeným zábleskem v očích hraběti řekl: „Kdyby 
k nám na ostrov přijel nějaký misionář a řekl mé sestře a bratrovi o Ježíši, tak k nám na ostrov přijel nějaký misionář a řekl mé sestře a bratrovi o Ježíši, tak 
by uvěřili stejně jako já.“ Když se hrabě Zinzendorf vrátil do Ochranova, byli by uvěřili stejně jako já.“ Když se hrabě Zinzendorf vrátil do Ochranova, byli 
všichni Moravští bratři nadšení. Jeho žena a někteří lidé z městečka mu jeli 
naproti několik mil, aby ho přivítali. Řekl jim o slavné korunovaci a o osvo-
bozeném otroku Antoniovi. O osm dní později, dvacátého devátého července, bozeném otroku Antoniovi. O osm dní později, dvacátého devátého července, 
přijel Antonius do Ochranova. Vyprávěl napjatým a vzrušeným bratřím, kteří přijel Antonius do Ochranova. Vyprávěl napjatým a vzrušeným bratřím, kteří 
při jeho vyprávění cítili podivné šimrání v zátylku, že otroci v Karibiku musí při jeho vyprávění cítili podivné šimrání v zátylku, že otroci v Karibiku musí 
těžce pracovat celý den a bílí otrokáři s nimi zacházejí krutě. Aby bylo možné 
otrokům kázat, bude možná nezbytné, aby se misionáři sami stali otroky. Dva 
z Moravských bratří z toho byli tak vzrušení a zároveň nadšení, že se okamžitě 
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chtěli vydat na cestu. Po roce příprav a modliteb byli hrnčíř Leonard Dober 
a tesař David Nitschmann připraveni odjet do Karibiku.

Když měl Leonard Dober napsat dopis, proč chce být misionářem, 
napsal: „V tomto období svého života jsem už neměl žádnou touhu někam 
cestovat, pouze se více upevnit ve svém Spasiteli. Když se ale milostivý 
hrabě vrátil ze své cesty do Dánska a vyprávěl nám o otrocích, oslovilo 
mě to tak silně, že jsem se toho nemohl zbavit. Sám sobě jsem přísahal, 
že pokud se najde ještě jeden bratr, který by jel se mnou, stanu se otrokem 
a řeknu mu to. Díky svému Spasiteli jsem pochopil, že jeho ponížení na 
kříži dává duši zvláštní sílu. I když mé rozhodnutí nikomu nepomůže, chci 
vydávat svědectví v poslušnosti svému Spasiteli. Nechávám to na posou-
zení celého společenství, a ke svému rozhodnutí odcestovat nemám jiný 
důvod než ten, že na ostrově jsou duše, které nemohou věřit, protože ještě 
neslyšely evangelium.“

Společenství svolalo večerní bohoslužbu se zpěvy, aby se rozloučilo 
se dvěma mladými pionýry. Několik hodin zpívali církevní písně. Zpěv 
a hudba byly součástí jejich uctívání Beránka, stejně jako kázání nebo 
slavení Večeře Páně nebo poslušnost Kristovu velkému poslání. Po toli-
ka letech útlaku a pronásledování na Moravě a v Čechách byl dar zpěvu 
jejich útěchou. O tomto fenoménu bylo oprávněně napsáno, že „církev 
Moravských bratří dala chvalozpěvům při bohoslužbě takovou důležitost, 
že se s ní nemůže měřit žádná jiná denominace“.

Už v roce 1457 měla Jednota bratrská ve svém zpěvníku osmdesát 
devět chvalozpěvů. O několik set let později se Bohu zdálo vhodné dát 
Moravským bratřím muže, jenž byl nadaným básníkem a miloval písně. 
Byl to hrabě Zinzendorf. Psal chvalozpěvy prakticky po celý život, v noci 
nebo za svítání, na moři nebo dokonce uprostřed bohoslužby. Do zpěvníku 
Jednoty bratrské přibyly stovky Zinzendorfových veršovaných chvalozpě-
vů. Společenství, jež znalo všechny svaté písně neobyčejně dobře zpaměti, 
vpadalo do písně společně s vedoucím zpěvu většinou dříve, než dozpíval 
první řádek sloky. Většinou se ani neoznamovala čísla zpívaných písní, 
protože to nebylo potřeba. Hrabě Zinzendorf byl přesvědčen, že lidé by 
chvalozpěv měli umět zpaměti, aby se nemuseli soustřeďovat na slova, ale 
na postoj svého srdce.

Celou noc předtím, než tito dva mladí pionýři odjeli, se s nimi hrabě 
Zinzendorf modlil a mluvil s nimi, a ráno před východem slunce všichni 
tři vyrazili z Ochranova v kočáru hraběte Zinzendorfa. Jeli společně do 
Bautzenu, což je něco málo přes dvacet mil severozápadně od Ochranova. 
Když kočár zastavil, všichni poklekli a hrabě Zinzendorf na ně vložil ruce 
a modlil se.

Mladíci pak cestovali přes Německo pěšky. Občas se svezli kousek cesty 
kočárem, když jim někdo zastavil. Jediný majetek, který s sebou měli, bylo 
šest tolarů (slovo, z něhož později vznikl název dolar), jež si schovávali 
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pro případ nouze, a jeden zlatý dukát, který hrabě každému z nich dal. Také 
jim těsně před rozloučením dal několik posledních ponaučení. Řekl jim: 
„Ve všem, co budete dělat, se nechejte vést Duchem svatým.“

Tito dva mladí muži nebyli nijak zvlášť talentovaní, ani se na toto 
poslání intenzivně nepřipravovali a neměli ani mnoho zkušeností, ale byli 
obdaření mocí Ducha svatého a svatou smělostí ke kázání evangelia, což 
je pro svědka Kristova naprostá nezbytnost.

Poté, co hrabě Zinzendorf poslal první dva Moravské bratry na misii do 
Karibiku, začal přemýšlet o tom, jaké pokyny a rady by měl mladým misi-
onářům dávat. Později, když už měl více zkušeností s misijní prací, dával 
poslům Dobré zprávy tuto prostou, ale nesmírně účinnou radu: „Nezačínejte 
s teologickým objasňováním Boží existence. Pohané intuitivně tuší a pro-
střednictvím přírody vnímají, že Bůh existuje. O stvoření a jeho pádu může-
te diskutovat později. Nezačínejte s kázáním o tom, že je potřeba žít svatý 
život, ale kažte o Bohu, který má také Syna. A že tento Syn se stal Beránkem 
Božím a že vylil svou krev, aby nás s Bohem smířil. Neváhejte a kažte Krista 
ukřižovaného. Pokud uvěří v Syna, jeho ukřižování a jeho rány a krev, pak 
jim řekněte, že tento Syn, Ježíš, má milujícího Otce. Svatý charakter v nich 
později dozraje a vyroste díky jejich lásce ke Kristu. Pak velmi rychle pocho-
pí, jaká to je radost, že mohou být vděční svému Spasiteli a poslouchat jej. 
Žijte mezi pohany pokorně a skromně. Nikdy se nad ně nepovyšujte. Pilně 
pracujte a prací svých rukou si vydělávejte na živobytí. (Jako příklad uvádím 
dopis ze Surinamu: „Bratr Kamm sbírá kávu. Bratr Wenzel spravuje boty. 
Bratr Schmidt šije šaty na zakázku.) Žijte s nimi jako rovný s rovnými, jako 
přátelé, a tak zbožně, aby se se zvědavostí ptali: „Kdo je ten Bůh, který tvoří 
tak poctivé a čestné lidi?“ Nebuďte příliš ctižádostiví a nechtějte přivést 
k Bohu celé národy, ale hledejte hladové duše, jež touží po pravdě, tak jako 
etiopský dvořan ve Skutcích 8,31.“

Moudrost tohoto postoje byla později potvrzena svědectvím amerického 
indiána jménem Job: „Bratři, byl jsem pohan a žil jsem mezi pohany. Měl 
bych proto vědět, co znamená být obrácen. Jeden kněz k nám přišel a chtěl 
nám dokázat, že Bůh existuje. Řekli jsme mu: ‘Vy si myslíte, že nevíme, že 
Bůh existuje? Běžte domů!’ Jiný kazatel k nám přišel a řekl nám: ‘Neměli 
byste krást a neměli byste pít a lhát.’ My jsme mu řekli: ‘Jste blázen, když 
si myslíte, že to nevíme. Vraťte se domů a řekněte to svým lidem. Vidíme, 
že oni sami kradou, pijí a lžou.’ Pak ke mně do vigvamu přišel další člo-
věk, jmenoval se Christian Heinrich Rauch. Sedl si a řekl mi něco, co jsem 
ještě neslyšel: ‘Přicházím ve jménu Pána nebe a země. Chce, abys přišel do 
nebe, a chce tě vysvobodit z tvého ubohého, hříšného stavu. Stal se člově-
kem, aby dal svůj život za celé lidstvo a prolil za tebe svou krev.’

Pak si v mé chatě lehl na zem, protože byl unavený po dlouhé cestě. 
Pomyslel jsem si: ‘Kdo je tento mladý muž, který tady spí tak klidně 
a bezstarostně? Mohl bych ho zabít a hodit jeho tělo do lesa a nikdo by se 
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to nedozvěděl.’ Jeho slova o krvi, která za mě byla prolita, ve mně zůstala. 
Myslel jsem si: ‘Tohle je úplně jiné poselství,’ a řekl jsem o tom svým 
lidem. Tak začalo probuzení. Proto vám říkám, bratři, kažte Krista a jeho 
krev, pokud chcete vidět Boží požehnání mezi pohany.“

Možná, že jedním z důvodů, proč moravští a čeští bratři tak ochotně vyrá-
želi na misie, bylo to, že už jednou své domovy kvůli víře ztratili. Byli 
uvyklí nejistotě, nebyli závislí na pozemském majetku a byli ochotni dát 
vše, co měli, do království Božího. Celých dvacet let si nebyli jisti, zda 
budou moci zůstat na panství hraběte Zinzendorfa. Samozřejmě že hrabě 
chtěl, aby zůstali, ale královští úředníci v Drážďanech je mohli kdykoli 
vyhnat. Měli pravomoc vykázat hraběte Zinzendorfa na deset let ze Saska 
do vyhnanství, což nakonec udělali. Mohli dokonce zkonfiskovat jeho 
pozemky. Pokud byl někdo označen za kacíře, pak byl jeho život, rodina 
i majetek vystaven nebezpečí. Hrabě Zinzendorf si toho byl vědom, a proto 
později převedl veškerý svůj majetek a půdu na svoji manželku. 
Například Schwenkfeldovci, jiná skupina znovuzrozených křesťanů, kteří 
byli pronásledováni kvůli obvinění, jež proti nim vznesli Jezuité, přišli 
k hraběti Zinzendorfovi v roce 1726, a hrabě Zinzendorf jim dovolil, aby 
se usadili na jiné části jeho pozemků. Nicméně na základě královského 
dekretu z Drážďan byli nuceni o pár let později odejít, a dvě stě osmde-
sát z nich se přeplavilo do Ameriky. Dnes má Schwenkfeldská církev pět 
sborů se zhruba dvěma a půl tisíci členy v jihovýchodní Pensylvánii. Jejich 
původní dům v Berthelsdorfu, kde se shromažďovali, byl znovu obnoven 
v roce 2010.

Jejich zakladatel, šlechtic Caspar von Schwenkfeld (1489–1561), kázal, 
že obnova je vnitřní duchovní skutek, který se děje prostřednictvím živo-
tadárné moci Ducha svatého. Jeho nejoblíbenější rčení bylo: „Poznání 
Krista je ta největší moudrost, kterou potřebujeme.“ Několik vynikajících 
teologů, například pravděpodobný zakladatel kvakerů Georg Fox a pietista 
Friedrich Breckling, se Schwenkfeldem v několika bodech souhlasili:          
   
*Bůh se člověku zjevuje prostřednictvím neúnavného volání Ducha svatého.
*Pravé vnitřní světlo přichází prostřednictvím pravého [našeptávání] zje-
vení Ducha svatého.
*Bez Boží milosti se člověk nemůže stát opravdovým služebníkem evangelia.
*Veškerá bohulibá chvála pochází ze srdce a je vedena Duchem svatým.
*Duchovní obnova člověka se neděje prostřednictvím vnějších obřadů 
a rituálů, jako je například křest nebo svaté přijímání.

Schwenkfeldovci byli po celé zemi známí svým klidem a vyrovnaností. Nikdo 
nemohl přejít bez povšimnutí jejich tichost a mírnost, klidnou mysl a odolnost 
a vytrvalost ve všech zkouškách. Mezi Lutherem a Schwenkfeldem je několik 
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rozdílů. Luther ve svých kázáních kladl důraz na Kristovo dokonané vyku-
pitelské dílo. Schwenkfeld se zaměřoval na Krista přebývajícího v člověku. 
Luther považoval za nejdůležitější prostředky vedoucí k posvěcení člověka 
kázání, čtení Bible, přijímání svátostí a příslušnost k církvi. Schwenkfeld hájil 
důležitost křtu Duchem svatým (nazýval ho vnitřním splynutím Ducha Božího 
s duší člověka), jehož výsledkem je pak ovoce Ducha svatého, které je v životě 
takového člověka zjevné. Luther věřil v organizované farnosti a velké diecéze. 
Schwenkfeld zase naopak prosazoval domácí církve* a společenství svatých, 
jež usiluje o svatost. Luther byl zastáncem organizovaných a vysvěcených 
kněží, zatímco Schwenkfeld věřil v kněžství všech věřících. Někteří teologové 
nazývali Schwenkfeldovy vhledy Dokončením reformace.

Caspar von Schwenkfeld a jeho přítel Hans Magnus von Axleben se sna-
žili přesvědčit biskupa ze Salzy, aby reformoval katolickou církev, avšak 
bez úspěchu. Schwenkfeld byl často nepochopen, často byl pronásledován 
a pobýval ve vyhnanství. Přesto nezahořkl a všechno trápení a zkoušky 
považoval za utrpení svatých, kteří jsou blízko Kristu.

„Kdokoli má Krista Ježíše v srdci,
odpočívá pokojně od rána do večera,
zažívá útěchu ve všech mukách,
i kdyby uvázl v hnoji
a stal se opovrženíhodným pro celý svět,
nikdo ho neoddělí od Boha,
který jej chrání před peklem a smrtí
 a sytí ho svým ‘chlebem z nebes’.“

                           (Báseň Caspara von Schwenkfelda)

*do čtyřiceti členů – pozn. překl.
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14. Exil

„Vyslanci Kristovi,
znáte svou cestu?
Vede do chřtánu smrti,
je poseta trny utrpení.“
(chvalozpěv hraběte Zinzendorfa)

„Mé povolání od Pána spočívá v šíření slova o Ježíšově krvi a kříži do 
celého světa. Neobávám se ničeho, co by se mi kvůli tomu mohlo stát. 
Toto povolání bylo na mém životě již předtím, než jsem poznal moravské 
a české bratry. Vždy jsem byl a vždycky budu s Jednotou bratrskou spojen. 
Mezitím se však nechci omezovat na příslušnost pouze k jednomu bratr-
stvu, protože celý širý svět patří Pánu Ježíši, jakož i všechny duše, které na 
něm žijí. Mám závazky ke všem.“ (Zinzendorf)

Když se skupina Moravských bratří z Ochranova stala známou po celém 
Německu, začal zlý pracovat v srdcích světských lidí. Proti hraběti 
Zinzendorfovi začaly vycházet články plné pomluv a urážek. Příslušníci 
šlechty u dvora v Drážďanech nemohli strávit myšlenku, že by hrabě mohl 
zasvětit svůj život pronásledovaným odpadlým prosťáčkům. Ale jeden nový 
laskavý Ludvíkův přítel mu napsal dopis, v němž sdílel svůj pohled na věc: 
„Vím, že to, co kážeš, je pravdivé, protože tě teď osobně znám a sám jsem 
tě slyšel. Ale musím být upřímný: předtím, než jsem tě poznal, jsem o tobě 
slyšel neuvěřitelné a pochybné věci. Musíš odpustit svým nepřátelům. Na 
vlastní oči jsem v Ochranově viděl mnoho úžasných věcí z tvého života a ze 
života tvého společenství, ale pokud bys to sám vyprávěl druhým, mysleli 
by si, že se vychloubáš a přeháníš.“

Hrabě Zinzendorf si byl dobře vědom svých slabostí. Jednou napsal: 
„Vím, že mám bystrou a vnímavou mysl, a musím si dávat pozor, abych 
neupadl do pokušení a nenechal se strhnout k výstřednostem.“ Chvalozpěv, 
který napsal, tyto myšlenky vyjadřoval:

„U trůnu Beránkova
se všemi dušemi Abraham zpívá,
avšak příběh o mrzkosti každého z nich
ukazuje, že jsou to jen hříšníci milostí spaseni.“

Hrabě Zinzendorf napsal mnoho dopisů, aby se obhájil před pomluvami, 
ale bez výsledku. Z Drážďan dvakrát přijeli pověření úředníci, aby pro-
šetřili neobvyklé poměry v Ochranově a došli k nějakému závěru, kvůli 
němuž by mohli hraběte Zinzendorfa kritizovat a odsoudit. Vyšetřování 
trvalo tak dlouho, že August Silný zemřel a na trůn nastoupil August II. 
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(ve skutečnosti August III., avšak jako saský kurfiřt vládl pod jménem 
Fridrich August II. – pozn. překl.). Nový saský kurfiřt nebyl hraběti 
Zinzendorfovi nakloněn, a jakmile se dostal k moci, jeho rozhodnutí na 
sebe nenechalo dlouho čekat. Hrabě Zinzendorf měl opustit Ochranov 
a Sasko. Oficiální povolení nicméně umožňovalo Moravským bratřím, 
aby v Ochranově zůstali tak dlouho, dokud budou dodržovat Lutherův 
katechismus a Augsburské vyznání. Zinzendorfovi nepřátelé doufali, že se 
pod tíží přísného rozsudku ochranovské společenství rozpadne. Z Drážďan 
přišel oficiální dopis s požadavkem, aby hrabě podepsal prohlášení, v němž 
se dozná k tomu, že všechna obvinění, která proti němu byla vznesena, 
jsou pravdivá. Zinzendorf odmítl. Věděl, že všechna obvinění, jež proti 
němu byla vznesena, jsou nepravdivá a neodůvodněná. Hrabě Zinzendorf němu byla vznesena, jsou nepravdivá a neodůvodněná. Hrabě Zinzendorf 
dále nezlomně a vytrvale bojoval prostřednictvím působivých proslovů 
a dopisů a snažil se přesvědčit své nepřátele, že není zakladatelem žádné 
nové sekty. Miloval svou protestantskou víru a považoval se za skutečné 
a opravdové dítě luteránské reformace. Jeho exil měl být doživotní, ale 
Bůh měl jiný plán. Po deseti letech bylo jeho vyhnanství odvoláno a jeden 
z jeho nejlítějších odpůrců jej přišel poprosit o odpuštění. Hrabě mu oka-
mžitě odpustil, což je jen dalším obdivuhodným dokladem Zinzendorfova 
šlechetného srdce.

Když hrabě odešel do vyhnanství, vyvstaly další obavy. Zinzendorf Když hrabě odešel do vyhnanství, vyvstaly další obavy. Zinzendorf 
miloval Horní Lužici, kraj svého mládí. Miloval svou „Bratrskou bandu“. 
Co ho však trápilo nejvíc, bylo pomyšlení, že jeho celoživotní práce mezi 
Moravskými bratry by mohla skončit. Sloužil v Ochranově jako smírčí 
nástroj a pomáhal nastolovat pokoj a mír při různých rozepřích, a teď byl 
ocejchován jako vyděděnec a psanec a nazván ein Schwärmer, což zname-
ná sentimentální snílek.

Slavný nevěřící německý básník Heinrich Heine o něm posměšně psal jako 
o „Ein süsslich vermuffter Betgraf“ neboli o sladkém plísní zapáchajícím „Ein süsslich vermuffter Betgraf“ neboli o sladkém plísní zapáchajícím „Ein süsslich vermuffter Betgraf“
hraběti, který se modlí.

Catherine Boothová, spoluzakladatelka Armády spásy, trefně popisu-
je, co se opravdovým svatým, jimž v srdci dmýchá skutečná vášeň pro 
Pána, často stává: „Skuteční svatí jsou mocní a jejich zápal uchvátí srdce 
hříšníků mnohem více a vyprovokuje v pekle mnohem větší odpor než 
veškeré vědění a důvtip celé generace vlažných profesorů. Skuteční svatí 
mají zajištěnou opozici od farizeů, profesorů stávajících se příležitostnými 
víkendovými věřícími, kteří ovšem nejsou vlastníky pravé víry. Tito se 
však dívají na skutečné svaté s opovržením; nazývají je fanatiky, extre-
misty a těmi, kdo vyvolávají v církvi problémy, těmi, kdo působí v církvi 
rozdělení, uctívají kulty a zlehčují vážnost a úctyhodnost tradiční církve. 
Svět skutečné svaté nenávidí, protože se dívají s opovržením na jeho roz-
koše, znevažují jeho rčení a zvyky, šlapou po jeho ambicích, ignorují jeho 
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potlesk, přehlížejí jeho odměny a žijí po všech stránkách vysoko nad jeho 
úrovní. Svět dokáže tolerovat vlažné pámbíčkáře, kteří jej oceňují se vším, 
co nabízí, a dokážou využít toho nejlepšího z obou stran. Ale tito zapálení, 
šílení blázni, kteří každému pořád kážou o jeho duši, kteří neustále mluví 
o Bohu, smrti, soudu, nebi a pekle – pryč s nimi!“

Hrabě Zinzendorf procházel obdobím zkoušky a kráčel temným údolím 
smrti, ale nikdy neztratil víru v Boží prozřetelnost. Do deníku si zapsal: 
„Budu se denně modlit za své představené a pronásledovatele. Možná si 
myslí, že si přeji zemřít ve svém hnízdě, ale kdyby se tak stalo, mohlo by 
se to stát překážkou v mém životě a kamenem úrazu pro to, co můj Spasitel 
zamýšlí mým prostřednictvím vykonat. Učinilo by mne to otrokem vlastní 
tvrdohlavosti a umíněnosti. Za svou vlast budu považovat místo, kde mohu 
učinit pro svého Vykupitele nejvíce. Musím se rozloučit s Ochranovem, 
protože musím povědět světu o Božím Synu.“

Všude, kam cestoval, se našli tací, kteří ho považovali za kacíře. Je velmi 
pokořující číst, jak prosil o příležitost, aby se mohl obhájit a prokázat, že je 
skutečným synem luteránské církve. Hrabě Zinzendorf se musel cítit jako 
apoštol Pavel, když psal dopis Korintským: „Když se všech stran úzkost 
míváme, ale nebýváme cele potlačeni; býváme vrtkáni, ale nebýváme docela 
zvrtkáni.“ (2K 4,8) Později, když Zinzendorf vzpomínal na toto období, si do 
deníku zapsal: „Nenávist vůči nám byla tak silná a krutá, že byli odhodláni 
zcela zašlapat a vyhladit Jednotu bratrskou. Hledali jakoukoli podlost či nevra-
živost, ať takovou či onakou, aby zničili nejcennější poklad v podobě ‘Základů 
a kázně Moravské církve’. I přesto, že jejich předkové položili život za to, aby 
nám mohli přinést skutečný život, jenž pochází od Ježíše Krista.“

Hrabě Zinzendorf také musel snést ostrou kritiku od několika pietistů 
z Halle, kde studoval na akademii. Rozdmýchali zákeřný spor, že hrabě 
Zinzendorf není doopravdy spasen. (Svou roli v tom určitě mohla hrát 
i žárlivost.) Jako důvod uváděli skutečnost, že v Zinzendorfově životě 
nikdy nevypozorovali žádnou „dramatickou změnu“, kterou by se oddělil 
od starého života. Poukazovali na dramatické obrácení apoštola Pavla, když 
jel na koni do Damašku a byl spasen a přejmenován ze Saula na Pavla. 
Zinzendorf se tomuto nařčení bránil a napsal: „Jsem přesvědčen o tom, že 
někteří lidé postupně dorůstají do hlubší a hlubší jednoty s Kristem jako 
apoštol Jan. Tyto duše měly to štěstí a požehnání, že byly vychovávány 
zbožnými a bohabojnými rodiči, kteří své děti naplňovali milostí víry od 
nejútlejšího dětství. Mně Bůh takto požehnal. Přesto jsem stokrát proléval 
slzy, zažíval muka a úpěnlivě Boha prosil o odpuštění hříchů. Nikdy bych 
to od žádného hříšníka nežádal. Mé srdce mi vždycky říkalo, že mé spa-
sení je tak jisté jako moje existence. Samozřejmě jsem věděl, že potřebuji 
vykoupení prostřednictvím Ježíšovy smrti na kříži, kterou očišťuje svět od 
hříchu, a také poznat hluboké tajemství slova Božího.“
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V době, kdy byl vypovězen ze Saska, cestoval do Stralsundu ve 
Švédsku, kde ho po tři dny zkoušeli dva profesoři teologie, Langemack 
a Sibeth. Nakonec mu dali osvědčení, které potvrzovalo, že jeho učení 
odpovídá ve všech bodech církevní nauce luteránské víry.

Zinzendorf napsal: „Sdělil jsem jim svými ústy, písemně i prostřednic-
tvím pěti kázání vše, čemu věřím a co jsem učil, teoreticky i prakticky 
včetně všech chyb, které jsem kdy učinil, a oni si přesto o mně zachovali 
dobré mínění.“

Zinzendorf rovněž požádal o příležitost obhájit se před pruským krá-
lem, Friedrichem Wilhelmem I. K jeho překvapení král žádosti vyhověl. 
Hrabě se s králem setkal na jeho loveckém hradě Wusterhausen. Polní 
maršál generál von Natzmer, Zinzendorfův nevlastní otec, jej varoval, 
že Soldatenkönig neboli král-voják je nepředvídatelný a zvláštní a že na 
něj slyšel mnoho falešných obvinění. Zinzendorf si tuto skutečnost oka-
mžitě uvědomil, když ho uvítal králův dvorní šašek, jenž ho měl ke králi 
doprovodit. Zinzendorf se zachoval podle svého šlechtického stavu, jako 
říšský královský hrabě, a odmítl přistoupit na královu hru, že je blázen. 
Tato troufalá neposlušnost vyprovokovala královu zvědavost. Poslal pro 
hraběte královského služebníka, aby jej uvedl k audienci. Zinzendorf si do 
deníku zapsal: „Vím, že král mě považoval za naivního prosťáčka, a přijetí, 
které mi připravil, bylo tak šokující, že bych to nechtěl nikomu popisovat. 
Chtěl docílit toho, abych ztratil klid a rozvahu, ale tato taktika mu nevyšla. 
Pak se snažil znevážit můj charakter a mé názory. Ale ani tento postup 
však nefungoval tak, jak si představoval. Jeho dotazy byly chladné, strohé 
a úsečné a šly přímo k věci. Ale zřejmě si brzy uvědomil, že asi nejsem 
takový, jakého si mě představoval. Druhý den byl otevřenější, více mi 
důvěřoval, a dokonce mi udělil další audienci třetí den. Na konci mi pro-
kázal skutečnou lásku a projevil hlubokou úctu. Na konci třetího dne jsme 
vedli následující rozhovor:

Král: ‘Moje země je vám i vašemu společenství otevřená.’
Odpověděl jsem: ‘Možná na tak dlouho, dokud mě opět někdo nepo-
mluví.’
Král: ‘Žádná lidská bytost nedokáže změnit mé rozhodnutí.’
Odpověděl jsem: ‘Žádný vznešený pán tohle nemůže slíbit.’
Král: ‘Ale já ano.’

Později Zinzendorf svůj zápisek dokončil poznámkou: „A skutečně své 
slovo dodržel.“

Král uznal, že byl belogen und betrogen, podveden a oklamán zlomy-
slnými pomluvami. Prohlásil před královnou a před celým královským 
dvorem, že hrabě Zinzendorf je muž věrný a čestný. Neshledal na něm 
žádnou vinu kromě neobvyklé okolnosti, že je to aristokrat, jenž zasvětil 
svůj život Bohu. Král hraběte Zinzendorfa ujistil o své důvěře a slíbil 
mu pomoc.
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Zinzendorf pokorně požádal o přezkoušení teology v Berlíně, aby se 
prokázalo, zda se jeho učení nějakým způsobem odchyluje od luteránské 
nauky a přesvědčení. Král jeho žádosti okamžitě vyhověl. Napsal dopis 
děkanům a biskupovi Jednoty bratrské, Danielu Ernstovi Jablonskému:

„Osobně jsem se setkal a mluvil s hrabětem Zinzendorfem a shledal 
jsem, že je to čestný a inteligentní muž. Jeho jediným záměrem je podpo-
rovat a prosazovat skutečné a pravdivé náboženství a nauku Božího slova. 
Je mou vůlí, abyste s ním v Berlíně promluvil. Prodiskutujte s ním, prosím, 
body, které vám navrhne, abyste mohl prošetřit jeho ortodoxní a nábožen-
ské přesvědčení. V této záležitosti jsem udělil pokyny i dvěma berlínským 
děkanům. Pokud bude jejich svědectví příznivé, v což doufám, pak jej 
můžete podle jeho přání vysvětit. Já osobně si myslím, že povolání víry, 
jež hrabě vykonává, si zaslouží veškerou čest a úctu a nikoho nesnižuje.“

Váš oddaný král, 
Friedrich Wilhelm

Friedrich Wilhelm dodržel slovo, že bude Zinzendorfovým přítelem, 
a podporoval jej pak celý život. Udržovali spolu živou korespondenci, 
a hrabě Zinzendorf se stal královým duchovním rádcem. Král se ve svých 
dopisech Ludvíka často ptal, zda se mu vede dobře. Když od někoho dostal 
o Zinzendorfovi nějaký zákeřný a pomlouvačný dopis, poslal jej Ludvíkovi 
a prosil ho, aby autorovi napsal a vyjasnil si všechny nesrovnalosti. Žel, 
králův syn Fridrich II. Veliký již přátelství a komunikaci s hrabětem neu-
držoval.

Toužebné přání stát se knězem Ludvíka stále neopouštělo. „Rozkoš měj 
v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.“ (Ž 37,4) Jeho touha se měla brzy 
naplnit. Jako biskupovi, učiteli, pastorovi, staršímu by se mu otevřely dveře do 
jakékoli protestantské církve, aby tam mohl kázat. Mohl by vysílat misionáře, 
aby pracovali v jiných částech světa a jednali podle příkazů, které nám dal 
Ježíš – křtít nově obrácené a slavit Večeři Páně. [Schválně používám slovo 
příkaz, protože slovo svátost není v Božím slově. Jako pro bývalého katolíka 
má pro mě slovo svátost význam spojený s nějakou mystickou mocí.]

Soudní dvůr v Dánsku mu odmítl k dosažení kněžského stavu pomoci, 
proto Zinzendorf odjel do Anglie. Tam se setkal s arcibiskupem canterbur-
ským, profesorem Johnem Potterem, jenž souhlasil, že mu pomůže. John 
Potter a hrabě Zinzendorf se stali dobrými přáteli, a po Zinzendorfově 
přezkoušení arcibiskup napsal: „Jednota bratrská je apoštolskou a episko-
pální [biskupy vedenou] církví. Moravští bratři z Ochranova nejsou novou 
sektou, ale obnovením starobylé církve, a dodržují všechny protestantské 
body víry.“ John Potter a generál Oglethorpe, guvernér Georgie, rovněž 
Zinzendorfovi pomohli v tom, že britský parlament osvobodil Moravské 
bratry od vojenské služby.

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM91



92

Nějaký čas předtím, než se generál Oglethorpe spřátelil s hrabětem 
Zinzendorfem, byl vězněn v Londýně. Byl postaven před válečný soud za to, 
že se mu nepodařilo chytit skotské rebely známé jako Jakobité. Zinzendorf že se mu nepodařilo chytit skotské rebely známé jako Jakobité. Zinzendorf 
jej navštívil ve vězení a Oglethorpe mu řekl: „Dostal jsem z Boží milosti 
tolik nabídek, abych se k němu vrátil, a tolikrát jsem byl neposlušný, že 
nebudu protestovat, ani když mě popraví.“ Generál Oglethorpe byl zcela 
zproštěn obvinění a byly mu navráceny všechny jeho úřady a hodnosti. Na 
Zinzendorfovu návštěvu ve vězení nikdy nezapomněl.

Zinzendorfovu vysvěcení už nic nestálo v cestě. Získal podporu od 
profesorů z Berlína a Stralsundu a měl také podporu krále Friedricha 
Wilhelma I. v Berlíně. Byl rovněž přezkoušen zástupci oficiální teologic-
ké fakulty v Tübingenu a obdržel jejich souhlas. Kristián David (pevný 
a rozhodný Moravský bratr, který v Ochranově porazil první strom) vedl 
několik smělých debat s učenými teology Oetigerem a Steinhoferem.

Toto byl Zinzendorfův poslední proslov před zkoušejícími profeso-
ry: „Nebylo mi víc než deset let, když jsem začal své společníky vést 
k Ježíši jako k jejich Vykupiteli. Můj nedostatek znalostí byl zcela jistě 
vykompenzován mou upřímností. Teď je mi třicet čtyři let a moje mysl 
neprošla žádnou změnou. Můj zápal nikterak neochladl. Mé svědomí sou-
hlasí s mým vnitřním povoláním ke službě. Přesto nejsem svobodomyslný 
a nezávislý. Miluji a ctím církev a budu často hledat její radu. Chci dál 
získávat duše pro mého drahého Spasitele, shromažďovat jeho ovce, vítat 
příchozí a najímat pro něj služebníky. Pokud Pán dá, budu pokračovat ve 
své službě ve společenství, jehož služebníkem jsem se stal v roce 1727. 
V souladu s řády a nařízeními luteránské církve, pod její ochranou, v její 
péči a inspirován jejím duchem půjdu k dalekým národům, které neznají 
Ježíše a vykoupení jeho krví. Budu se ze všech sil snažit napodobit práci 
svých bratří, kteří mají tu čest být prvními posly u pohanů. Budu prověřo-
vat všechny věci jediným měřítkem evangelické nauky, a to Písmem sva-
tým. Mezi Moravskými bratry v Ochranově i jinde chci zachovávat kázeň 
jejich starobylé církve. Láska Kristova mi k tomu pomůže a jeho kříž mě 
občerství. S radostí se podřídím vyšší moci a budu upřímným přítelem 
všem svým nepřátelům. Nejsem dokonalý a jsem potřebný, ale Bůh na mě 
přesto myslí, protože chce zachránit všechny ubohé a nuzné.“

Po vyslechnutí Zinzendorfovy řeči se fakulta jednomyslně usnesla a udělila 
hraběti titul „Duchovní luteránské církve“. Takto znělo jejich oficiální prohlášení: 
„Připouštíme, že takový případ nemá obdoby. Jsme překvapeni, že takto vysoce 
postavený a urozený šlechtic se chce stát duchovním protestantské církve. Je to 
zcela v rozporu s předpokladem světa a způsobem aristokratického života, že 
osoba, jakou je hrabě Zinzendorf, usiluje o kázání evangelia a budování Kristovy 
církve. Hrabě prokazuje neobvyklou úctu a zápal pro Pána Ježíše a dodržuje 
všechna učení luteránské víry. Kvůli jeho postavení mu nemůžeme kandidaturu 
odepřít a nemáme žádné výhrady, abychom jej prohlásili způsobilým.“
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Hrabě Zinzendorf byl vysvěcen jako pastor luteránské církve. Teď 
se radoval z „potěšení svého srdce“ a měl dvě pomazaná kázání, jedno 
v hlavní tübingerské katedrále a další v kostele Svatého Tomáše. O svých 
kázáních Zinzendorf jednou napsal: „Moje příprava sestává z bídy a mizé-
rie, kterou prožívám hodinu před kázáním. Když začnu kázat, cítím žhavé 
uhlíky z oltáře a úplně ztratím pojem o tom, kdo jsem a kde jsem. Duch 
svatý mě činí citlivým k měnícím se náladám mých posluchačů, kteří často 
pláčou, i když jsou mezi nimi třeba i otrlí vojáci, a já se modlím, aby mi 
můj Spasitel dal trvalou citlivost k jejich pocitům.“ 

Po mnoho let bylo Zinzendorfovým hlavním tématem jeho kázání 
odpuštění všech hříchů prostřednictvím oběti Beránka Božího a moci 
kříže, díky čemuž můžeme žít posvěcený život. „Ve kteréžto vůli posvěce-
ni jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou.“ (Žd 10,10)

O něco později vysvětil biskup Jablonský, Komenského vnuk a dvor-
ní kazatel královské rodiny v Berlíně a zároveň také muž, jenž děkoval 
Zinzendorfovi za ochranu a obnovu Jednoty bratrské, s velkou radostí 
hraběte Zinzendorfa jako biskupa Jednoty bratrské. Moravští bratři k této 
slavnostní příležitosti vyšili slavnostní prapor s nápisem:     
     

Vicit agnus noster, eum sequamur.
Náš Beránek zvítězil, následujme jej.

Vyzbrojen těmito dvěma církevními tituly a podporou pruského krále se 
hrabě Zinzendorf nyní mohl lépe bránit nevraživým a nenávistným úto-
kům. Trval na tom, že jeho vysvěcení a kněžský titul platí zejména pro 
skupinu moravských a českých bratří. Jeho postavení bylo stejné jako 
postavení jakéhokoli luteránského duchovního. Společenství v Ochranově 
bylo vysvěcením svého vůdce nadšeno. Uvědomovali si velmi důležitou 
skutečnost, že hrabě Zinzendorf má nyní oprávnění rozhodovat o osudu 
Moravských bratří. Pokud by měli někdy být z pozemků hraběte vystě-
hováni na základě nějakého královského nařízení, mohli by si jednoduše 
sbalit věci a odjet do Ameriky stejně jako Schwenkfeldovci, a Jednota bra-
trská by žila dál. Další důležitou věcí bylo, že hrabě Zinzendorf teď mohl 
vysvětit na kazatele ty z Moravských bratří, kteří byli ochotni strávit život 
na misijním poli. Tito bratři by pak měli oprávnění křtít nové věřící. Bratři 
Nitschmann, Seidel, Zeissberger, Neisser, David a Töltschig byli vysvěce-
ni, než odjeli na misijní cesty. Do roku 1757 vyšlo z Ochranova více než 
dvě stě misionářů z řad Moravských bratří.

Neotřesitelný pocit sounáležitosti se společenstvím a církví dával 
Moravským bratřím neobvyklou sílu. Jejich vztahy byly mnohem hlubší 
než pouhé „Jak se máš?“. Silný pocit soudržnosti hrál rovněž klíčovou roli 
v jejich schopnosti vysílat a upřímně podporovat mladé muže a ženy na 
misijním poli. Jednou týdně byly celému společenství předčítány dopisy ze 
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zámoří. Misionáři věděli, že se jejich sestry a bratři budou modlit za jejich 
bezpečí a zdar, jak jim slibovali.

Duch sounáležitosti, jaký panoval mezi Moravskými bratry, byl pro mě 
naprostým zjevením, a jeho pravdivost jsem zažil na vlastní kůži. Když 
jsme se s mou ženou v roce 1978 obrátili, okamžitě jsme pocítili nutkání 
připojit se k nějaké církvi. Prožil jsem to, co apoštol Pavel psal v listu 
Římanům 8,15-16: „Nepřijali jste zajisté ducha služby opět k bázni, ale 
přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tenť Duch osvěd-
čuje duchu našemu, že jsme dítky Boží.“

V Novém zákoně se o lidech, kteří přijali Ježíše, mluví jako o „svatých“. 
Slovo „hagioi“ neboli „svatý“ je v Novém zákoně použito jedenašedesátkrát 
v souvislosti se všemi věřícími. Význam je jasný: Bůh je svatý, a protože 
my patříme Bohu, jsme svatí. Svatost zahrnuje i nesmírný pocit sounáleži-
tosti. V Kristu Ježíši, nádherné realitě naší nové, svaté identity, jsme nuceni 
k postupné proměně do jeho podoby. Ježíš dává svým svatým milost ke 
svatému životu. „Ale budete mi svatí; nebo svatý jsem já Hospodin, a od-
dělil jsem vás od jiných národů, abyste byli moji.“ (Lv 20,26)
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15. Moravští bratři v zámoří

„Spasitel, náš milovaný evangelista a učitel, kázal celému světu. Neexistuje 
žádný člověk, žádný národ, žádné náboženství a žádné pozemské zlo, jež 
odolá jeho ohni. My jsme povoláni k tomu, abychom roznášeli žhavé uhlí-
ky po celé zemi, a mnozí od nich budou zapáleni.“ (Zinzendorf)
  
Než se dva mladí Moravští bratři, Leonard Dober a David Nitschmann, 
vydali na misijní cestu, navštívili dánský dvůr. Zpráva o jejich příchodu 
a povaze jejich misijní cesty vyvolala záchvěv zvědavosti a otázek. Lidé 
mladíky od cesty do Karibiku zrazovali, líčili jim strašné podmínky, které 
v této oblasti panují, předpovídali jim, že mohou zemřít na malárii nebo 
být vyhnáni otrokáři pryč. Královský dvůr byl na mladé misionáře rovněž 
zvědavý. Hrabě Zinzendorf získal v předešlém roce nejvyšší dánské vyzna-
menání, což bezpochyby připravilo půdu pro dobrou vůli a shovívavost ze 
strany krále Kristiána VI. Královská rodina se klonila k pietismu, a král 
dokonce patřil k Řádu hořčičného semínka. Princezna Charlotte Amelie 
dala misionářům peníze, královna je povzbudila, lékař jim dal léky a šenkýř 
jim zajistil místa na holandské lodi. Když loď vyplula z přístavu, padli oba 
mladí muži na kolena a modlili se: „Kéž Pán, který byl zabit, získá odměnu 
za své utrpení.“

Tito dva muži nebyli duchovními, ale laickými misionáři, a byli první-
mi, které vyslalo na misii církevní společenství, a ne vládní organizace. 
Neměli žádné akademické tituly, ale byli naplněni mocí z výsosti (L 24,49). 
Skutečnost, že byli naplněni Duchem svatým, s sebou přinesla dvě zásadní 
věci: dar sloužit druhým a nadpřirozenou smělost kázat pod pomazáním.

Rád bych zde citoval kapitolu z knihy napsané v roce 1777 německým 
občanem jménem Christian Georg Andreas Oldendorp. Dává nám vzácnou 
příležitost nahlédnout do počátků moderní misie. Pisatel popisuje část 
celkové situace. Přeložím jeho vyprávění stejným způsobem, jakým bylo 
zapsáno v tehdejší němčině: „V Kodani, kam přijeli patnáctého září, je paní 
hraběnka von Stollberg-Wernigerode upevnila v jejich záměru a povzbudi-
la je, aby se tohoto úkolu odvážili pro svého Spasitele, který je, jak sama 
řekla, hoden toho, aby se kvůli němu setkali se smrtí. Pro Moravské bratry 
to bylo, jelikož tato slova vyšla z úst ctihodné hraběnky, radostné a povzbu-
zující, protože do tohoto okamžiku k nim nikdo kromě hraběte Zinzendorfa 
nepromluvil takto uklidňujícím způsobem. Slyšeli pouze slova, jež je měla 
od jejich poslání odradit. Nikdo se je nesnažil přesvědčit, že dělají dobře, 
a v jejich úmyslu jim pomoci. Bylo pro ně velmi obtížné proti těmto oba-
vám bojovat. Bylo jim řečeno, že budou muset čelit těmto překážkám: 
Zaprvé je nevezme na palubu žádná loď, a pak, i kdyby se jim někdy 
podařilo se na místo dostat, nepřežijí tam. Zadruhé, možnost kázat místním 
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otrokům je naprosto nejistá. Zatřetí, jejich úmysl, že se sami stanou otroky, 
aby mohli kázat této ubohé lidské rase o ‘Cestě k věčnému životu’, byl 
pro ty, kdo znali podmínky na Karibských ostrovech, tamější převládající 
klima a strašné pracovní podmínky otroků, dobrým důvodem k tomu, aby 
se jejich záměru od srdce zasmáli. Na druhou stranu chovali k Moravským 
bratřím za jejich věrné přesvědčení a touhu rozšířit království Ježíše Krista 
hlubokou úctu. Vrchní sluha Von Pless jim dal jasně na srozuměnou, že 
jejich úmysl stát se otroky je naprosto nemožný, protože žádný běloch se 
nikdy nemůže stát otrokem.“

Po dvoutýdenní plavbě dorazili dva Moravané na ostrov Svatého Tomáše. Uvítaly 
je svěže zelené kopce a palmy. Muž jménem Lorenzen jim nabídl ubytování. Tesař 
David si rychle našel práci, ale Leonard nemohl najít žádnou vhodnou hlínu, aby 
mohl začít vyrábět hrnčířské výrobky. Našli Antoniovu sestru a bratra a předali jim 
Antoniův dopis. Otroci byli na misionáře zvědaví, a brzy se jich sešel celý zástup, 
aby si poslechli, jak budou mluvit o Bohu. Ten den mezi otroky nebyla žádná 
známka toho, že by někdo z nich chtěl přijmout Krista, ale velké probuzení bylo 
za dveřmi. Moravští bratři dobře znali pověření z Římanům 10,14-15: „Ale kterak 
budou vzývati toho, ve kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? 
A kterak uslyší bez kazatele? A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? 
Jakož psáno jest: Jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.“

Po čtyřech měsících odjel David Nitschmann zpátky do Ochranova, 
jak bylo předem stanoveno, aby podal podrobnou zprávu o jejich podni-
ku. Brzy se dalších osmnáct Moravanů včetně žen vypravilo pracovat na 
Karibské ostrovy, například na ostrov Svatého Kříže. O rok později za nimi 
připlulo dalších jedenáct osadníků. Během krátké doby jich pak bohužel 
dvacet zemřelo na žlutou zimnici a malárii. Představte si to. Dvacet mla-
dých lidí z malé osady Ochranov přišlo o život. Přišlo sémě těchto mučed-
níků nazmar? Čtěte dál o probuzení, jež následovalo, a o konci krvavých 
povstání proti majitelům plantáží. O mnoho let později použil William 
Wilberforce tuto skutečnost před britským parlamentem jako trumfové eso 
mezi svými argumenty proti opovrženíhodnému obchodu s otroky. Popsal, 
jak pokojně a mírumilovně otroci na plantážích žili po svém obrácení. 
Tvrzení opozice, že otroci jsou divoši a jejich osvobození by mělo kata-
strofální následky, bylo vyvráceno.

Nikdo nedokázal zastavit tyto velvyslance Dobré zprávy, aby druhým 
neříkali, že Ježíš zemřel za jejich hříchy. Na konci století, sedmdesát let po 
„slavném létě“, se do světa rozjelo přes tisíc Moravských bratří na místa 
jako je Grónsko, Newfoundland, Jižní Afrika, Dálný východ, Rusko, a do-
konce do arabského světa.

John Wesley nám umožňuje nahlédnout do duší Moravských bratří, když 
sám zažil dvacet čtyři Moravanů během bouře na palubě lodi Simmonds. Do 
deníku si zapsal: „V sedm hodin jsem šel za Němci (Moravskými bratry). Už 

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM96



97

dlouho předtím jsem pozoroval, jak vážně a příkladně se chovají. Tím, jak 
sloužili a pomáhali jiným pasažérům, podávali neustálý důkaz o své pokoře. 
Žádný z Angličanů by se k tomu nesnížil. Když jim cestující nabízeli, že jim 
za jejich úslužnost zaplatí, odmítali to s tím, že ‘jejich milující Spasitel pro 
ně udělal mnohem víc a že to je dobré pro jejich pyšná srdce’. Každý den 
měli příležitost prokazovat mírnost a trpělivost. Pokud do nich někdo strčil 
nebo je uhodil či srazil k zemi, zase vstali. Nikdy by ránu nevrátili a neurazili 
by se. Odešli pryč, a nikdy si ani slůvkem nepostěžovali. 

Mnoho z cestujících považovalo tyto německé misionáře za zbabělce, 
dokud se kolem lodi nerozpoutala velká bouře. Teď nastala příležitost 
ukázat, že byli vysvobozeni od ducha strachu. Zahájili svou bohoslužbu 
a uprostřed Žalmu začal kvílet vítr. Loď se začala divoce zmítat dopředu 
a dozadu. Nikdo nedokázal bez opory stát. Přivalily se obrovské vlny, 
a člověk si už už myslel, že rozdrtí prkna lodi. Hlavní stěžeň se rozlo-
mil na kusy, všude se válely úlomky dřeva a Angličané křičeli strachy. 
Moravští bratři nepřestávali klidně zpívat chvalozpěvy. Po bouři jsem se 
jich zeptal: ‘Vy jste se nebáli?’ A oni odpověděli: ‘Díky Bohu ne, my se 
nebojíme zemřít.’               

Pak jsem šel k jejich plačícím sousedům a poukázal na to, jak rozdílné 
bylo jejich chování v hodině zkoušky. Upozornil jsem je na rozdíl mezi 
těmi, kdo se Boha bojí, a těmi, kdo se Boha nebojí. Ve dvanáct hodin vítr 
ustal. Tento den byl nejúžasnější v mém životě.“

V době, kdy byl Wesley v Georgii, vedl rozhovor se Zinzendorfovým 
blízkým přítelem Augustem Gottliebem Spangenbergem. August se 
Wesleye zeptal: „Můj bratře, musím ti nejprve položit jednu nebo dvě 
otázky. Máš v sobě Ducha Božího, který v tobě vydává svědectví, že jsi 
Boží dítě? Znáš Ježíše Krista?“     

„Ano, znám,“ odpověděl Wesley, „On je Spasitel světa.“ Ale 
Spangenberg nepřestával naléhat: „Víš, že tě spasil?“ Wesley si do deníku 
zapsal: „Obávám se, že moje odpověď byla prázdná a zbytečná.“

O něco později navštěvoval Wesley školu Moravských bratří zaměřenou 
na studium Bible, která se konala v Londýně. Ve středu, dvacátého čtvrtého 
května roku 1738 si do deníku zapsal: „Večer jsem velmi neochotně šel do 
Moravské komunity na ulici Aldersgate, kde jeden z Moravských bratří 
předčítal Lutherův úvod k listu Římanům. Asi kolem tři čtvrtě na devět, 
když popisoval změnu, kterou Bůh působí v srdci člověka prostřednictvím 
víry v Ježíše Krista, jsem kolem srdce ucítil zvláštní hřejivý pocit. Silně 
jsem vnímal, že opravdu věřím v Krista, v samotného Krista, který mě spa-
sil. Ucítil jsem v srdci silné ujištění, že mě Kristus očistil od všech hříchů 
a zachránil mě před zákonem hříchu a smrti.“

Čtyři dny před svým obrácením dostal John Wesley dopis od morav-
ského biskupa Böhlera. Wesley si do deníku napsal: „Když jsem dostal 
dopis od Petra Böhlera, byl jsem velmi zarmoucen a bylo mi těžko na duši, 
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ale jeho dopis mě potěšil. Napsal mi: ‘Velice tě miluji a hodně na tebe na 
své cestě myslím a přeji si a modlím se, aby se láskyplné milosrdenství 
Ježíše Krista ukřižovaného, jehož srdce k tobě promluvilo, projevilo i ve 
tvé duši. Modlím se, abys mohl zakusit a pak uvidět, jak nesmírně tě Syn 
Boží miloval a stále miluje, a abys mu mohl neustále důvěřovat a cítit 
v sobě jeho život. Měj se na pozoru před hříchem nevěry; a pokud jsi ho 
ještě neporazil, snaž se jej porazit ještě dnes prostřednictvím krve Ježíše 
Krista. Naléhavě tě prosím, neotálej s rozhodnutím věřit v Ježíše Krista. 
Měj jej neustále ve své mysli, pamatuj na jeho zaslíbení ubohým hříšní-
kům, aby nemusel upustit od toho, že udělá pro tebe totéž, co udělal pro 
mnoho jiných. Ach, jak ohromná, jak nepopsatelná, jak nevyčerpatelná je 
jeho láska! Jsem si jist, že je připravený ti pomoci a nic jej nemůže od jeho 
úmyslu odradit, pouze nevěra. Ať ti Pán požehná! Zůstávej ve víře, lásce, 
učení, společenství svatých a ve všem, o čem se píše v Novém zákoně. 
Jsem tvůj nehodný bratr, Peter Böhler.’”

Peter Böhler (1712–1775) studoval právo ve městě Jena ve Švýcarsku. 
Když se na univerzitě setkal s mladými Moravskými bratry, zažil hluboké 
obrácení. Vystudoval teologii a mluvil sedmi jazyky. Mnoho let pracoval 
v Anglii, kde připravoval misionáře k cestě do Georgie. V období mezi 
únorem a květnem 1738 byl v nepřetržitém kontaktu s Wesleyány. Byl to 
první Moravský bratr, jehož hrabě Zinzendorf vysvětil na biskupa. Několik 
let spolupracoval se slavným evangelistou Georgem Whitefieldem v Pen-
sylvánii. Když hrabě Zinzendorf na rok navštívil Ameriku, Peter Böhler 
mu několik měsíců pomáhal v jeho práci v Betlémě.

Po svém obrácení byl Wesley zvědavý na Ochranov a velmi dychtivý 
dozvědět se, jak funguje společenství Bratrské bandy. Se svými přáteli tam 
odjel v roce 1738, a byl velmi překvapen životním stylem Moravských 
bratří. V dopise napsal svému bratru Charlesovi: „Duch Moravských bratří 
je nad naše nejsmělejší očekávání. Mladí i staří, všichni tu dýchají a žijí 
pouze vírou a láskou – vždy a všude, za všech okolností. Je to šťastné 
místo; s radostí bych tu strávil celý život. Ach, kdy toto křesťanství pokryje 
zemi stejně, jako vody pokrývají moře? Nechtělo se mi opustit toto šťastné 
místo, ale můj Pán mě volá k práci na jiné části jeho vinice.“

Ve třetím století napsal Svatý Cyprián svému příteli jménem Donatus 
následující řádky: „Když se na svět dívám z této překrásné zahrady, zdá se 
být tak veselý a přátelský. Ale kdybych vyšplhal na nějakou velikou horu 
a podíval se dolů, pak víš velmi dobře, co bych uviděl; lupiče na silnicích, 
piráty na mořích, muže v amfiteátrech zabíjené pro potěšení aplaudující-
ho davu. Přesto jsem uprostřed toho všeho našel tiché, mírné a svaté lidi. 
Druzí jimi pohrdají a pronásledují je, ale jim je to jedno. Oni přemohli svět. 
Tito lidé, drahý Donatusi, jsou křesťané.“
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V roce 1739 na silvestrovském celonočním modlitebním shromáždění 
ve Fetter Lane se John Wesley, jeho bratr Charles, evangelista George 
Whitefield a několik bratrů metodistů připojili k šedesáti Moravským brat-
řím. Wesley si zapsal do deníku: „Asi kolem třetí hodiny ráno, když jsme 
pokračovali v celonočních modlitbách, na nás mocně sestoupila Boží moc, 
tak veliká, že mnoho z přítomných vykřikovalo radostí, kterou nedokázali 
potlačit, a mnoho jich spadlo pod Boží mocí na zem. Jakmile jsme se tro-
chu vzpamatovali z překvapení a úžasu nad přítomností Krále, začali jsme 
jednohlasně provolávat: ‘Chválíme tě, ó Bože, jen ty jsi Pán!’“

V Písmu je napsáno: „Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného 
veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na 
věky.“ (Ž 16,11)
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16. Zinzendorfova práce v exilu

„Pravdivost Písma musí potvrdit každý, kdo se snaží v životě uplatňovat 
jeho mravní zásady. Slovo a čtenář by se měli vzájemně tak přiblížit, aby se 
čtenář sám stal žijící Biblí. V jejich životech byste měli být schopni ověřit si 
pravdivost toho, co je napsáno v evangeliu. Ve společenství těch, kteří věří 
v živého Boha, jsou všichni neustále radostní jako učedníci Ježíše Krista. Je 
to živoucí důkaz toho, že po světě chodí mnoho živých „Božích příruček“. 
Tam, kde se schází skuteční věřící a následovníci Ježíše Krista, to nemůže 
fungovat jinak, než že každý verš z Bible se pro ně stává znovu a znovu 
živým. V jejich srdcích se Slovo projevuje stále znova a znova stejným 
způsobem, jakým se projevovalo, když bylo před jedním tisícem sedmi sty 
lety napsáno. Nepotřebujete nevyvratitelné důkazy o věrohodnosti Písma, 
cítíte ve své duši, že tomu tak zkrátka je.“ (Zinzendorf)

Kniha vydaná v roce 1900 obšírně popisuje Zinzendorfovy cesty a kázání 
v době, kdy byl vykázán ze Saska. Některé příběhy jsou téměř neuvěřitel-
né. V roce 1738, když byl v Berlíně, řekl více než šedesát kázání za pět 
měsíců. Jeden večer bylo před jeho bytem zaparkováno čtyřicet dva kočárů 
s koňmi. Duchovní v Berlíně Zinzendorfovi jednomyslně zakázali kázat 
v jejich církvích. Důvodem byla žárlivost; nebo si kaplanové mysleli, že 
nemá na biskupa dostatečné vzdělání? Apoštol Pavel v listu Galatským 
napsal: „Nebývejme marné chvály žádostiví, jedni druhých popouzejíce, 
a jedni druhým závidíce.“ (Ga 5,26)

Michael Langmuth věrně všechna Zinzendorfova kázání zaznamenával. 
Zapisoval si je vždy těsně po kázání, když je měl ještě v čerstvé paměti. 
Později byla kázání vytištěna, poptávka po nich byla obrovská, a dokonce 
byla přeložena do angličtiny. Michael Langmuth byl adoptivním synem 
Zinzendorfova přítele Friedricha von Watteville. Jeho nové jméno znělo 
Johannes von Watteville. Později si vzal Zinzendorfovu dceru Henriette 
Justinu Benignu. Sám hrabě tento svazek navrhl.

V Berlíně nastalo tak velké probuzení, že prostý lid i šlechta prosili 
Zinzendorfa, aby zůstal a založil církevní společenství. Hrabě je povzbudil, 
aby začali navštěvovat soukromá biblická studia a zůstali ve svých domov-
ských farnostech. O pár let později byla v Berlíně založena Jednota bratr-
ská, protože se z Čech do Berlína přestěhovalo mnoho jejích členů.

V době, kdy hrabě Zinzendorf žil v exilu, pobýval nějakou dobu 
i v Amsterodamu. Jeho manželka Erdmuthe Dorothea, jeho dcera Henriette 
Benigna a dvanáct Moravských bratří tam odjeli s ním. Hrabě Zinzendorf 
si pronajal dům dost velký na to, aby tam mohl pohodlně žít i se svým 
doprovodem. Hrabě byl v Holandsku velmi oblíbený. Holandský učenec 
Isaak Le Long napsal knihu o Ochranově a Moravských bratřích, která 
měla název Boží zázračná církev. Kniha byla velmi dobře přijata. Hrabě 
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Zinzendorf se stal atrakcí, a zblízka i zdálky se sjížděli návštěvníci, kteří se 
s ním chtěli setkat. Nevěřící přijížděli, aby byli spaseni, a věřící přicházeli, 
aby našli povzbuzení a posvěcení Božím slovem. „Posvětiž jich v pravdě 
tvé, slovo tvé pravda jest.“ (J 17,17) Prostí lidé i lidé urození přicházeli, 
aby se připojili ke chvalozpěvům, zúčastnili se studia Bible a poslechli 
si Zinzendorfova kázání na jeho nejoblíbenější téma o Beránku Božím 
a o kříži. Hrabě znal velkou část Písma zpaměti a sdílel rozhodnutí apošto-
la Pavla z 1. Korintským 2,2: „Nebo jsem usoudil nic jiného neuměti mezi 
vámi, nežli Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.“

Kvůli tomuto prostému a monotematickému přístupu ke kázání byl 
často obviňován z prostoduchosti a naivity, ale stejně svůj přístup nezmě-
nil. V této době si Zinzendorf zapsal do deníku: „Byl jsem rozhodnut kázat 
stále víc a víc o očišťující oběti Ježíše Krista. Předtím jsem se velice často 
snažil využívat k objasnění Kristova života církevní apologetiku a přesvěd-
čit tak skeptiky, ale po nějaké době zápasení jsem našel pokoj a rozhodl 
jsem se kázat o tajemství a hloubce očištění od hříchů a o ceně, kterou 
za nás ukřižovaný Ježíš musel zaplatit jako výkupné. Od roku 1734 bylo 
mým hlavním tématem kázání učení o vykoupení hříšníků a jejich smíření 
s Bohem Otcem prostřednictvím jeho Syna, Beránka Božího. Toto téma 
velmi napomohlo k tomu, abychom se vyvarovali všech falešných a špat-
ných učení, a rovněž pomohlo očistit hříšné životy. I když mě moji posmě-
vači obviňovali z toho, že nic jiného neznám, vyzdvihoval jsem důležitost 
Ježíšových ran znovu a znovu. Řekl jsem jim, že i kdybych toto učení 
opustil jen proto, abych neurazil moudré tohoto světa, stejně by nedokázali 
porozumět tajemství Kristova kříže a veškeré milosti, jež z něj vyzařuje.“

Apoštol Pavel napsal: „Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznov-
stvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest. Nebo psáno 
jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhnu.“ 
(1K 1,18-19)

Hrabě Zinzendorf strávil také nějaký čas ve Frankfurtu, kde předtím žil 
Philip Jacob Spener, jenž tam vykonal skvělé dílo. (Philip Jacob Spener 
byl muž, který vložil ruce na čtyřletého Ludvíka a modlil se, aby si ho Bůh 
použil k rozšíření Božího království.) Některé ovečky ve Frankfurtu však 
zůstaly bez pastýře a nechaly se svést falešným učením. A tak opět hrabě 
Zinzendorf kázal to, co bylo jeho srdci nejbližší: „Poslouchejte mě, má 
drahá srdce, základ, na němž musíte postavit svou víru, sestává ze tří věcí. 
Zaprvé, nemáte v sobě ani špetku dobroty, pokud nemáte Boží milost. Ani 
ten nejpoctivější a nejzbožnější občan Frankfurtu se nedokáže zachránit 
o nic víc než pouliční lupič, jehož vpletou do kola. Zadruhé, nedávejte si 
navzájem falešnou útěchu, že pro Boha nemusíte nic dělat. U tohoto bodu 
byste si měli pamatovat, že Bůh je ten, kdo vám zadává úkoly, které je 
třeba vykonat, a dětský strach vám nijak neublíží. Zatřetí, nikdy nebudete 
zažívat radost, pokud nebudete říkat ztraceným hříšníkům, jak dosáhnout 
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spasení. Když tohle děláme, prokazujeme lásku, kterou bychom měli mít 
ke svým svévolným a vzpurným bratrům.“

Jak se jeho popularita šířila a vzrůstala, začali být jeho odpůrci velmi 
jízliví a nenávistní. Když ve svém kočáře odjížděl z Frankfurtu, začal po 
něm dav házet kameny. Hrabě Zinzendorf přitom zpíval chvalozpěv, který 
sám složil:

„Mé povolání je být podobným Kristu, i on musel snášet hanbu a poní-
žení, byl drcen zvnějšku a lámán uvnitř, já získám prázdná srdce, která jsou 
otevřená, ale Ježíš byl za ně zlomen.“

Nějaký čas žil hrabě se svou rodinou v polorozpadlém hradě Ronneburg. 
Kristián David ho varoval, že se tam nedá bydlet. Jeho dcera řekla: „Byl 
to příbytek vhodný leda pro sovy a netopýry.“ Zinzendorf však začal v té 
době pracovat mezi padesáti židovskými, cikánskými a velmi chudými 
rodinami ze spodiny společnosti. Cítil, že by někteří z nich mohli být 
spasení. První neděli kázal o ztracené ovci. Brzy začal mít i modlitební 
shromáždění, setkání se zpěvy a hodiny studia Bible. Jeho malý syn si hrál 
s chudými dětmi a jeho dcera Henriette Benigna jedla společně s děvčaty, 
která bydlela v Ronneburgském hradě. Hrabě rolníkům zakázal, aby žeb-
rali jídlo ve vesnici; místo toho je nakrmil a dal jim šaty. Noviny byly v té 
době na vrcholu rozkvětu. Obvinily hraběte Zinzendorfa, že svou rodinu 
vystavuje vlivu chudé spodiny. V době jejich pobytu na hradě se přihodila 
jedna velmi zajímavá událost. Zinzendorf se setkal s rabínem Abrahamem, 
který Ludvíkovi důvěrně sdělil: „Mé srdce touží po rozbřesku, jsem celý 
nemocný touhou a nevím proč. Něco hledám. Připadá mi, jako by mě 
někdo pronásledoval, ale přitom nevidím žádného nepřítele kromě toho, 
který žije ve mně – mé staré a zlé srdce.“ Hrabě Zinzendorf rabínovi 
převyprávěl evangelium a řekl mu o Ježíši. Na kopci nedaleko hradu byl 
malý kostelík s křížem. Ludvík ukázal na kříž a řekl mu, že na tomto kříži 
byla prolita krev za všechny. Přesvědčoval Abrahama, aby přijal spasení 
v Kristu Ježíši. Rabín mu odpověděl: „Ať se tak stane, požehnaný buď 
Pán, který je mi milostiv,“ a poprvé v životě se modlil ve jménu Ježíšově. 
Baruch Hashem Adonai. Požehnané buď jméno Páně.
          
Tyto pocity týkající se Ježíše Krista jsou mezi příslušníky Bohem vyvolené-
ho židovského národa běžné. Když byl v roce 1948 Izrael uznán jako samo-
statný stát, byl tehdejším státníkem Ben Gurion. Jednou si zapsal do deníku: 
„Tento muž (Ježíš) mě pronásleduje celý život.“ Nevíme, jestli se stal křes-
ťanem. Bývalý starosta Jeruzaléma Teddy Kollek jednou řekl: „Až Mesiáš 
přijde, zeptáme se ho: ‘Pane, je to váš první příchod, nebo už druhý?’“ 
               
Zinzendorf jednou napsal židovské komunitě dopis. V závěru dopisu 
napsal: „Musíte změnit přístup a pohled na věc. Musíte se vzdát samospra-
vedlnosti. Musíte věřit tomu, že jste ztracení hříšníci. Potřebujete někoho, 
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kdo se nad vámi slituje. Kvůli Beránkovi zabitému vás nesmírně miluji 
z hloubi duše. Se slzami radosti a lásky vám chci říct o tom Jediném, bez 
něhož nemohu žít. S tímto Jediným bych byl raději v pekle, než bez něj 
v nebi. Jsem si jistý, že víte, kterého Jediného tím myslím.“

Po několika měsících na Ronneburgu se hrabě Zinzendorf s rodinou 
odstěhoval zpátky do Frankfurtu. V roce 1737 odcestoval do Anglie, aby 
tam jednal s vládou o zakládání misií v Americe a o získání podpory v po-
době nemovitostí. I v Londýně měl opět spoustu práce, kázal mezi meto-
disty, kvakery, protestanty a členy Anglikánské církve. Jeho celoživotní 
touhou bylo, smířit mezi sebou denominace a učit zbloudilé duše, jak se 
stát skutečnými učedníky Ježíše Krista. Byl nadmíru ochoten naslouchat 
i kacířům a bludařům a napomínal je s otcovskou láskou. Hrabě Zinzendorf 
měl duchovní porozumění pro to, jak udržet jednotu a svornost mezi růz-
nými modlitebními skupinami a společenstvími.

V této době existovalo v Německu sedm podobných společenství jako 
v Ochranově. Podobná společenství existovala však i v jiných zemích 
a existovaly i stovky menších modlitebních domácích skupin. Věděl, že se 
k nim přidávají lidé z různého společenského prostředí a různého vycho-
vání. Díky Zinzendorfovým pomazaným kázáním se ovečky naučily, jak 
navázat se svým Pánem a Spasitelem osobní vztah. Co se týkalo způsobu 
chvály, v této oblasti nechával hrabě Zinzendorf ovečkám úplnou svobo-
du. Mohli si ponechat své zvyky, způsob uctívání a všechno, co podle něj 
bylo nepodstatné. Tento přístup nazýval principem tropus, odvozeného od 
řeckého sousloví tropoi paideias, což znamená způsob nebo základ pro 
vzdělávání. Uvědomoval si, že tropus luteránů, reformovaných, pietistů 
nebo moravské Jednoty bratrské unikátním způsobem obohacuje křes-
ťanství jako takové. Tohle byl průkopnický, vizionářský koncept, který 
o hodně předběhl svou dobu a tehdejší postoj většiny denominací. Tento 
přístup měl velký potenciál uzdravit veškeré zhoubné a škodlivé rozdělení, 
jež panovalo uvnitř církve.

Za zmínku stojí, že hrabě Zinzendorf se po léta snažil vytvořit tropus 
mesiánských neboli spasených Židů v Holandsku, a dokonce i v Ochranově, 
ale k jeho velkému zármutku se obrátil jen malý počet Židů.

Během deseti let, jež hrabě strávil mimo své milované Sasko, neúnav-
ně cestoval. Kázal a vyučoval to, co sám nazýval „vírou srdce“, a založil 
mnoho domácích skupin znovuzrozených bratří.

Členové těchto domácích skupin věděli, že jedinou cestou do nebe je 
jejich osobní a důvěrný vztah s Ježíšem Kristem jako s jejich Spasitelem 
a přítelem. Vnější prohlášení, příslušnost k určité denominaci nebo dodr-
žování náboženských obřadů nikoho nespasí. Hrabě Zinzendorf věřil, že 
všude je tomu tak, že neviditelné tělo věřících je rozptýleno mezi viditel-
nými církevními denominacemi. Toto přesvědčení mu dalo podnět k tomu, 
aby kázal ve všech existujících organizovaných denominacích, v nichž 
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hledal neviditelnou Jednotu bratrskou. Zinzendorf věřil, že podstatou 
následovnictví Ježíše Krista je zůstávat v Otcově vůli. „Tentoť jest ten můj 
milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo; toho poslouchejte.“ (Mt 17,5)

Hrabě Zinzendorf navštívil Holandsko, Anglii, karibskou oblast, Ameriku, 
Slezsko, Švýcarsko, baltské státy a mnoho dalších oblastí. Cestoval těžkými 
dostavníky nebo rychlejšími poštovními vozy. Jeho zvykem bylo, že často 
vystoupil, aby se prošel a modlil se. V jednom případě ho kočí slyšel, jak 
důvěrně rozmlouvá s Ježíšem. Toho muže se to tak dotklo, že dal své srdce 
Pánu. O jeho rozmluvách najdeme zmínku i v jeho deníku: „Mohl bych se 
svým Spasitelem mluvit bez přerušení celé dny na svých osamělých dlou-
hých pěších cestách.“ Nikdy také necestoval bez Nového zákona.

Tohoto zbožného duchovního obra udržovala při životě modlitba. Na 
celé dny se stahoval do ústraní, aby se mohl o samotě modlit. Díky mod-
litbě jeho vztah se Spasitelem vyzrál do takové hloubky a důvěrnosti, že 
mohl klidně předpovědět, kdy přestane bouře na moři. Říkal, že Ježíš mu 
vždycky sdělil důvod každé nemoci, kterou měl, kromě poslední, jež jej 
povolala domů. Na svých cestách často zažíval nadpřirozenou ochranu. 
Jednou v Amsterodamu spal v jedné místnosti se svým přítelem Davidem 
Nitschmannem. Uprostřed noci cítil, jako by mu někdo třásl ramenem. 
Vyskočil a uviděl, že noční stolek, jeho šaty a lůžkoviny doutnají. Hrabě 
všechno uhasil a teprve ráno viděl, že měl ve spánku jen krůček ke smrti.

Jindy zase zůstal přes noc v zámku hraběte Gersdorfa. O půlnoci, když 
se vkleče na zemi modlil, cítil náhlé nutkání, aby okamžitě odjel a pokra-
čoval v cestě. Krátce po jeho odjezdu se strop pokoje, v němž měl spát, 
zřítil.

Jednou večer zaklepal na dveře u jednoho sedláka a prosil o chléb a vo-
du. Odpovědí mu byl jenom jízlivý smích, když mu sedlák přibouchnul 
dveře před nosem. Do deníku si tehdy zapsal: „Necítil jsem vůči tomu 
prostému sedlákovi žádnou zášť, protože byla tma a měl jsem špinavý 
oblek.“        

Ve městě Halle už byl úplně bez prostředků a neměl peníze ani na cestu. 
Jednoho sedláka poprosil o koně, kočár a nějaké peníze, a ten mu vše 
poskytnul. Zanedlouho mu jeden ze služebníků hraběte přivezl všechno 
zpět včetně vypůjčených dvanácti guldenů a úroku ve výši šesti krejcarů 
a lístek s přátelským přáním od hraběte: „Teď už si pro svého milého spo-
lečníka v životě nepřeji nic víc, než aby můj dobrý Spasitel naplnil jeho 
srdce svou láskou.“ Hrabě Zinzendorf byl neobyčejně štědrý, a protože 
nikdy nedokázal odmítnout žádného žebráka, zřídkakdy měl v kapse něja-
ké peníze.

Zinzendorf se nikdy nestyděl ani nebyl v rozpacích, když měl mluvit 
o svém Spasiteli. Jednou napsal: „Kočáry jsou dobrým misijním polem. 
Vždycky se ptám svých spolucestujících: ‘Chtěli byste slyšet o milosti, 
která mi byla dána?’“
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V Marienbornu, který leží na území středního Německa, uviděl na břehu 
potoka stát malou holčičku s kufrem v ruce. Nedokázala se dostat přes 
vodu. Hrabě děvčátku pomohl potok přeskočit a dál putovali společně. 
Hrabě Zinzendorf šel pár kroků za malou cestovatelkou a se slzami v očích 
se za ni hlasitě modlil. O rok později přivedl toto dítě své ženě, a z hol-
čičky se stala drahá a oddaná služebnice. Jeho slzy i modlitba za duši 
této malé holčičky se vyplatily. Byla nádherným ovocem Zinzendorfovy 
upřímné a vroucí prosby.

Ještě jedna příhoda jasně odhaluje charakter hraběte Zinzendorfa. Když 
se vracel domů ze Západní Indie, chudý Žid Nunnez Dacosta jej se slzami 
v očích prosil, aby mu zaplatil lodní lístek. Zinzendorf už zaplatil jízdné 
za jednoho Dána a černocha, jehož rovněž vykoupil z otroctví. Přesto se 
nechal snadno přesvědčit, aby zaplatil i za Nunneze a jeho ženu. Protože 
všechny ubikace pro pasažéry byly obsazené, vzdal se hrabě svého soukro-
mého pokoje a přenechal jej Dacostovým. Přesto, že byl sám slabý a měl 
po těle vředy, spal v kajutě s dalším pasažérem. Své ženě Erdmuthe napsal: 
„V srdci jsem cítil tolik radosti.“ V Římanům 8,29 apoštol Pavel píše, že 
Bůh znal své vyvolené už předem, a vyvolil je k tomu, aby se stali podob-
nými jeho Synu. V životě hraběte Zinzendorfa se jasně projevovala Boží 
moc a milost, která, pokud působí a pracuje v životě věřícího, vede k jeho 
postupnému posvěcování.

Společenství v Ochranově i přes nepřítomnost duchovního vůdce vzkvé-
talo. Nakonec Herrnhut (Ochranov) znamená „pod Pánovou ochranou“. 
Moravští i Čeští bratři se stali velice známými po celém Německu i za 
jeho hranicemi. Název lidé z Ochranova, německy die Herrnhuter, zcela 
zdomácněl. Mnoho lidí zajímalo, „co se stalo v roce 1727“. Do Ochranova 
přicházely dopisy od lidí, kteří hledali Boha, a prosili moravské posly, aby 
přišli a učili je, jak dosáhnout probuzení a jak zakládat domácí modlitební 
skupiny. Tito zvídaví hledající se rovněž zajímali o to, jak Moravané udr-
žují ve společenství kázeň, a o jejich denní řád. 

Všichni Moravští bratři měli v srdcích touhu cestovat a velice rádi všem 
prosbám vyhověli. Všem hledajícím krátce vyprávěli o historii Ochranova, 
o tom, jak „skryté sémě“ vyklíčilo a co pro ně Pán udělal. Se svým posel-
stvím se dostali až ke královskému dvoru v Dánsku, na německé univerzity 
a do oblasti Baltského moře. I Angličané byli zvědaví na posly přinášející 
zprávy o moravských letnicích. Dva bratři odjeli z Ochranova do Anglie 
a vrátili se s dopisem od anglického královského dvora. Jedna dáma, která 
se narodila v Německu a byla správkyní finančních záležitostí u britského 
královského dvora, hraběnka Schaumburg-Lippe, dala bratřím dopis, v ně-
mž stálo: „Ujišťujeme vás, že tyto žhavé uhlíky splnily svůj úkol.“ 

Tito prostí řemeslníci působili rozruch slovy, jež vycházela z jejich 
hlubokého poznání moci Ducha svatého, která dokáže měnit lidské životy. 
Byli úžasným nástrojem pro šíření letničního ohně. Několik bratří zažilo 
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i hrubé zacházení, a Zinzendorf je varoval, aby nekázali v kostelích, proto-
že nejsou vysvěcení duchovní.

Lidé z celého Německa i Evropy se sjížděli, aby navštívili Ochranov. 
Mnoho návštěvníků zůstalo nějaký čas v domě pro hosty. Z Ochranova 
pak odjížděli s planoucí jiskrou v srdci, a mnoho z nich založilo domácí 
skupiny, v nichž se věnovali studiu Bible, obecenství a modlitbě.

Celá řada společenství, která se připojila k moravskému hnutí, rostla 
do neuvěřitelných rozměrů, porovnáme-li to s nevelkým počtem členů 
putujících bratrských band. V roce 1748 existovalo pět set čtyřicet velkých 
domácích skupin. Jen v pobaltské oblasti se k tomuto hnutí připojilo kolem 
čtyřiceti pěti tisíc lidí.   

Další skupiny byly moravskými misionáři zakládány v Irsku, Holandsku, 
Švédsku, Dánsku, jižní Francii, Švýcarsku a také v Anglii, kde bylo asi 
dvacet sborů. Dvě společenství, podobná ochranovskému, byla založena 
v Lužici (Nisa a Kleinwelke), tři byla založena ve Slezsku (Gnadenberg, 
Gnadenfrei a Neusalz) a pět jich bylo založeno v dalších částech Německa 
(Ebersdorf, Neudietendorf, Neuwied, Pilgerruh a Marienborn).     

Domácí skupiny byly zakládány dokonce i v tak vzdálených končinách 
jako bylo Rusko, východní Indie, Surinam, Guinea, Alžír a Jižní Afrika. 
Ve Skutcích 17,6 byli Pavel a Silas obviňováni z toho, že bouří celý svět. 
Moravští bratři dělali totéž.     

Zinzendorfovi odpůrci jej dál označovali za zakladatele nové sekty. 
Hrabě sám proto povzbuzoval probuzené nebo znovuzrozené věřící, aby 
zůstávali v již založených tradičních církvích ve své oblasti. Dnes se v té-
měř každé denominaci najdou Duchem naplnění křesťané, kteří burcují 
druhé. Naplnění Duchem svatým s sebou přináší moc sloužit druhým a vy-
dávat svědectví, stejně jak to bylo u apoštolů v den Letnic. I přes všechnu 
kritiku hrabě Zinzendorf miloval svou luteránskou církev a neviděl žádnou 
potřebu zakládat novou, radikální denominaci. Byl šťasten, že mohl pomo-
ci obnovit starobylou Jednotu bratrskou, která byla založena v roce 1415 
duchovními potomky Jana Husa. Zinzendorf velmi dobře rozuměl otázce 
apoštola Pavla: „Rozdělen-liž jest Kristus?“ (1K 1,13)
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17. Misijní cesty

„Tlak na to, abychom se stali gleichgesinnt, jednotnými neboli stejně smýšlejícími gleichgesinnt, jednotnými neboli stejně smýšlejícími gleichgesinnt
v každé formě zbožnosti nebo liturgie, pod pohrůžkou, že jinak budou ovečky 
vyloučeny ze společenství, je, v nejlepším případě, pošetilý. Lidský tlak přinese 
pouze lidský protitlak. Jednota Božích dětí se projevuje v tom, že všichni věříme, že 
jsme smířeni s Bohem smrtí, kterou za nás Kristus vytrpěl na kříži.“ (Zinzendorf)
     
Odpůrci hraběte kritizovali za to, že poslal mladé misionáře za moře, kde 
někteří našli i smrt, zatímco on si žil doma v pohodlí. Hrabě velmi těžce nesl, 
když slyšel, že majitelé plantáží v Karibiku jednají s misionáři tvrdě. Po mnoha 
modlitbách se rozhodl, že navštíví Moravské bratry na ostrově Svatého Tomáše 
a na ostrově Svatého Kříže. Před cestou onemocněl a do deníku si zapsal: 
„Mluvil jsem se svým Spasitelem a řekl jsem mu, že by nebylo moc dobré, 
abych byl na lodi nemocný, tak mě ještě před vyplutím uzdravil.“

Po nějaké době, kdy museli v přístavu čekat, až se přežene několik prud-
kých bouří, loď s hrabětem Zinzendorfem a třemi Moravany, mezi nimiž byl 
i jeden manželský pár, vyplula z Holandska. Když se blížili ke Karibským 
ostrovům, zeptal se hrabě Zinzendorf svého společníka Valentina Lohanse: 
„Co se stane, když tam nikoho nenajdeme?“    

Lohans mu na to odpověděl: „Pán tohle nedopustí.“ Pak se do hovoru 
vmísil i Georg Weber a oznámil jim: „Stejně už jsme tady.“ Na to Zinzendorf 
poznamenal: „Jaká srdnatá a odvážná rasa jsou tihle Moravané!“     

Po přistání oznámil černý otrok hraběti, že misionáři jsou už přes tři 
měsíce ve vězení. Zinzendorf tomu nevěřil a zeptal se: „Co se děje mezi 
otroky?“ Otrok odpověděl: „Rostou v konání dobrých věcí a je mezi námi 
velké probuzení. Pan Martin totiž káže každou noc přes mříže vězení. 
Každý večer se tam shromažďuje velký zástup, aby si ho poslechl.“

Ludvík napsal své ženě: „Vpadl jsem do guvernérovy kanceláře jako bouře.“ 
Guvernér byl zaskočen a během dvaceti čtyř hodin Moravské bratry propustil.

Když guvernér přivedl propuštěné bratry, Friedricha Martina, Matthiase 
Freundlicha a jeho ženu Rebeku, hrabě Zinzendorf se před nimi poklonil 
a upřímně oba bratry i Rebeku před překvapeným byrokratem políbil a uká-
zal tak, jakou úctu chová k Moravanům, kteří trpěli pro Krista.     

Důvody pro jejich uvěznění byly následující: Matthias Freundlich se opovážil 
vzít si za ženu mulatku Rebeku. Byla to bývalá otrokyně a jedna z prvních obrá-
cených na ostrově. Svatba byla majiteli plantáží považována za skandál. Friedrich 
Martin pár oddával. Holandský pastor Borm objevil, že na Friedrichových dokla-
dech o vysvěcení chybí podpis dánského krále. Pastor proto později prohlásil, 
že pár spolu žije v nelegitimním svazku. Dánské právo za takovýto přestupek 
odsuzovalo provinilce k doživotním nuceným pracím, a proto byli zatím uvr-
ženi do vězení. Apoštol Pavel měl podobný problém, o němž s pokorou napsal: 
„…v nebezpečenství mezi falešnými bratřími.“ (2K 11,26)
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Friedrich Martin nastoupil na místo prvního misionáře Leonarda 
Dobera, jak bylo předem ujednáno. Ve volném čase (během dne totiž 
moravští misionáři tvrdě pracovali, aby si zajistili živobytí) procházel 
městy a plantážemi a osobně se seznamoval s každým černým otrokem. 
Otroci byli zasaženi jeho osobním zájmem a péčí, a v prvním roce se 
jich obrátilo k víře v Krista asi sedm set. Setkávali se v kostele na 
pozemcích plantáže, jenž byl zakoupen z prostředků Moravských brat-
ří. Když Martin v roce 1750 na ostrově Svatého Kříže zemřel, bylo mu 
čtyřicet šest let. Krátce po jeho smrti podala církev Moravských bratří 
zprávu, že bylo pokřtěno na tisíc šest set otroků a v misijní péči je tři 
tisíce duší.

Každou sobotu večer se sjížděli otroci asi z padesáti různých plantáží. 
Většinu času trávili zpěvem, modlitbami a poslechem Zinzendorfových 
kázání. Moravané, osvobozeni z vězení, byli nějaký čas příliš slabí na to, 
aby se bohoslužeb účastnili. Někteří majitelé otroků se snažili otrokům 
v návštěvě těchto shromáždění zabránit a někteří z nich museli snášet bití 
a kletby. Ale kruté zacházení nedokázalo zamezit tomu, aby otroci naslou-
chali sladkým slovům evangelia. V Zinzendorfově deníku nacházíme zápis: 
„Množství slzí, které prolili během shromáždění, věrnost, kterou prokázali 
i v utrpení pod krutými tyrany, i vytrvalá oddanost apoštolských dělníků 
z jejich středu způsobila, že je velmi miluji a velmi si jich vážím.“

Ludvík brzy získal od guvernéra povolení, aby vysvěcený moravský 
bratr Friedrich Martin mohl křtít otroky. Po třech týdnech hrabě navštívil 
další dva ostrovy, ostrov Svatého Jana a Santa Cruz. Také se poklonil 
u hrobů Moravských bratří, kteří položili své mladé životy jako semeno, 
jež posloužilo k šíření Božího království.

Po šesti měsících v Karibiku odplul Ludvík zpátky domů. Na lodi 
každou neděli kázal námořníkům a spolucestujícím. Když na sebe dva 
námořníci při rvačce vytáhli nůž, skočil mezi ně, nože jim vzal a dal si 
je pod polštář, kde je měl schované až do konce cesty. Aby nějak přečkal 
čas na palubě, věnoval se svému koníčku – psaní chvalozpěvů a kázání. 
Mnoho jeho zbožných písní je zařazeno ve zpěvníku Moravských bratří. 
Chvalozpěv číslo dvě stě sedmdesát devět byl složen právě na zpáteční 
cestě z Karibských ostrovů: 

„Krev a spravedlnost mého Spasitele,
tato krása je mým slavnostním rouchem.
Takto slavnostně oděn nemusím se bát,
až se ocitnu v jeho přítomnosti.
O jeho vtělení, ranách a smrti
budu mluvit, dokud mi postačí dech;
dokud jej neuvidím tváří v tvář,
ozdoben jeho svatostí.“
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Hrabě Zinzendorf se vrátil domů velmi nemocen. Svému příteli, králi 
Friedrichu Wilhelmovi, jenž se o Zinzendorfovy podniky vždy zajímal, 
napsal: „Byl jsem vážně nemocen. Měl jsem velkou naději, že mě Pán 
povolá domů, abych byl s ním, a vysvobodí mě z těžké lopoty. Teď se 
však již cítím lépe a mé naděje se rozplynuly.“ Když se vrátil, podal o své 
návštěvě vzrušující zprávy. Řekl: „Ostrov Svatého Tomáše je větší zázrak 
než Ochranov.“ Bratři pozorně naslouchali, ale byli polekáni jeho malaric-
ky extatickým vzezřením a vředy, které pokrývaly celé jeho tělo.

Mezitím se členové Jednoty bratrské plavili po celém světě jako misionáři – do 
Severní a Jižní Ameriky, Indie, Egypta a Etiopie. Mnoho z nich se nikdy nevrátilo. 
Na ochranovském hřbitově zvaném Boží akr je pomníček věnovaný českému bra-
tru, který zahynul na cestě do Afriky, když se loď za prudké bouře převrátila.

Zinzendorf choval hlubokou lásku k židovskému národu, a často svému 
společenství připomínal, aby se za Boží vyvolený národ modlili. Složil pro 
ně nádhernou báseň. Zde je volný překlad (nedokážu překládat německou 
poezii tak, aby se rýmovala – pozn. autora): 

„Kdy, moji milovaní Židé, najdete svůj domov?
Kdy vaši lidé uvidí Kristovy rány?
Není načase nechat se spasit jeho krví,
kterou vaši praotcové nechali vytéct,
když jste upletli korunu? 
Jak moc si přeji, aby vaše hodina již nastala
a byly vám sejmuty klapky z očí!
Pak bychom vás všichni uviděli,
vás – naši prvorození bratři,
v domě našeho milovaného Otce.
Jaká sláva by to byla,
chorál pro Beránka, který zní navěky!“

Hrabě Zinzendorf poslal do židovské komunity v Amsterodamu židovského bratra 
Samuela Lieberkühna, který věřil v Mesiáše. Samuel jednou naříkal, že čas, kdy 
dávný národ pozná svého Mesiáše, možná ještě nenastal. Jedna židovská dáma, 
Esther Grünbecková, však byla zázračně spasena. Židé Lieberkühna respektovali 
a říkali mu rabi Samuel. Pracoval také mezi Židy ve městě Zeist, kde se shromaž-
ďovaly velké zástupy Židů, aby si ho poslechly. Samuela milovali. Přitahovala je 
k němu jeho láska k Božímu vyvolenému národu. Hrabě Zinzendorf jednou napsal: 
„Čím více se zamilujete do ukřižovaného Spasitele, tím něžněji musíte milovat 
Židy.“ Přivést Židy k jejich ukřižovanému Spasiteli byla vždy jeho velká touha.
V roce 1741 se Zinzendorf plavil do Ameriky s několika záměry.

Chtěl pracovat mezi indiány a navštívit skupinu Moravských bratří, 
kteří se usadili v Pensylvánii. Asi o šedesát let dříve koupil britský kva-
ker William Penn rozsáhlé lesnaté pozemky jihozápadně od New Yorku. 
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Založil na nich město Filadelfie, což znamená bratrská láska, a nazval 
tuto oblast Pensylvánií, tedy Pennovou lesnatou zemí. Dal obyvatelům Pensylvánií, tedy Pennovou lesnatou zemí. Dal obyvatelům Pensylvánií
Pensylvánie ústavu, která jim zaručovala náboženskou svobodu. Proto 
se v této zaslíbené zemi usadilo mnoho dalších církevních denominací, 
odloučených skupin i sekt. Schwenkfeldovci, kteří byli vyhnáni z pozem-
ků hraběte Zinzendorfa, také žili v Pensylvánii. Na této cestě Ludvíka 
doprovázela jeho půvabná šestnáctiletá dcera, hraběnka Henriette Benigna 
Justine (starobylá německá jména znějí moc pěkně).

Cestovatelé se vylodili v New Yorku a pokračovali dál do Filadelfie. 
Blízko řeky Delaware našel hrabě překvapenou skupinu Moravských 
bratří z Ochranova. Opětovné shledání bylo velmi milé a srdečné a ne-
smírně radostné. Mezi členy této radující se skupiny byli i biskup David 
Nitschmann (jeden z prvních pěti osadníků v Ochranově, kteří přišli 
z Čech), Anna Nitschmannová (která se o devatenáct let později stala 
Zinzendorfovou druhou manželkou) a její otec. Bylo dvacátého čtvrtého 
prosince roku 1741 a osadníci v jednom ze srubů právě společně slavili 
Štědrý večer. Místo, kde žili, nazvali výstižně Betlém, což je dodnes město 
v Pensylvánii, kde se zpracovává ocel. Hrabě Zinzendorf vroucně kázal 
z Božího slova a byla to skutečně nezapomenutelná oslava. Hrabě pak 
k této příležitosti rovněž složil chvalozpěv „Žádná noc ještě nebyla tak 
nádherná“.

Něco na zamyšlení. V městě Betlém v městském parku je kovová socha 
muže věnována moravským dělníkům, kteří pracovali v železářských 
hutích. O dvě stě let později sehrála „betlémská ocel“ významnou roli 
ve válečné snaze porazit ďábelský a hrozivý totalitní režim nacistického 
Německa. Na začátku Páté knihy Mojžíšovy Bůh zaslíbil mnoho požeh-
nání těm, kteří jej budou poslouchat. „A učiní Hospodin, že nepřátelé 
tvoji, kteříž by povstali proti tobě, poraženi budou před tebou; jednou 
cestou vytáhnou proti tobě, a sedmi cestami před tebou utíkati budou. 
I uzří všickni národové země, že jméno Hospodinovo vzýváno jest nad 
tebou, a budou se báti tebe.“ (Dt 28,7.10) Ve druhé světové válce byl Bůh 
na naší straně a pomohl nám rozprášit nepřítele do sedmi různých stran. 
Vyhnali jsme ho z Ruska, Japonska, Itálie, Francie, Holandska, Norska 
a Německa. V Bibli je napsáno: „Střežím své Slovo, které se ke mně 
nevrátí s prázdnou.“

Byl náš národ prohlášen Božím národem? Jedenáctého listopadu roku 
1620 (156 let předtím, než vznikla Deklarace nezávislosti) podepsalo na 
lodi Mayflower – předtím, než vystoupili na pevninu – čtyřicet jedna mužů 
dokument, jímž chtěli zajistit v zemi pořádek. Tento dokument se nazývá 
Mayflowerská smlouva. Uvádím několik citátů. První věta zní: „Ve jménu 
Božím, amen. My, níže podepsaní… milostí Boží… pro slávu Boží a šíření 
křesťanské víry.“
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Téměř o tři století později bylo opět potvrzeno, že tento národ je národ 
křesťanský. V rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států z roku 1892, 
které se týkalo sporu církve Nejsvětější trojice versus Spojené státy, se 
dočítáme: „Po mnoha příkladech toho, jak se křesťanská víra nesmazatelně 
vtiskla do duše Ameriky tím, že přidala k velkému množství základních 
prohlášení i množství neoficiálních deklarací, je názorem soudu, že tento 
národ je křesťanským národem.“

Jednoduše řečeno, tento národ byl vždy poslušný Bohu a uznával 
Božího Syna jako svého Spasitele. Ctíme Boha ve veřejných modlitbách, 
v naší ústavě, a dokonce na našich bankovkách. „Blahoslavený národ, kte-
réhož Hospodin jest Bohem, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví.“ 
(Ž 33,12)

Generál George S. Patton poslal čtrnáctého prosince roku 1944 dopis 
všem kaplanům třetí armády, v němž zdůrazňoval důležitost modlitby. 
Zde je několik úryvků: „Náš slavný pochod z pláže v Normandii přes 
území Francie až k místu, kde se teď nacházíme, před i za Siegfriedovou 
linií, se zbytky německé armády v zádech, by měl přesvědčit i toho nej-
skeptičtějšího vojáka o tom, že pod naším praporem jel Bůh. Nedotkl se 
nás mor ani hladomor. Proto musíme každého muže, který bojuje v naší 
armádě, nabádat, poučit a přesvědčit, aby nejen bojoval, ale rovněž se 
modlil. Naléhejte na všechny své muže, aby se modlili, nejen v koste-
le, ale kdekoliv jsou. Modlete se, když budete řídit vozidla. Modlete 
se, když bojujete. Modlete se sami. Modlete se s ostatními. Modlete 
se ve dne i v noci. Musíme pochodovat společně, všichni dohromady 
pro Boha. Teď není čas, abychom Boha následovali ‘zdálky’: Tato 
armáda potřebuje ujištění a víru v to, že Bůh je s námi. S modlitbou 
nikdy nepadneme.“ [V původním textu nejsou slova zvýrazněna, pozn. 
autora.]

Dívají se na nás ostatní národy s úctou a obdivem? Myslím, že ano. 
Náš národ vynaložil v tichosti a bez ovací mnohem více peněz na zmírnění 
chudoby a utrpení ve světě než jakýkoli jiný národ. O rekordní sumě peněz, 
kterou Spojené státy poslaly obětem tsunami, se téměř nehovoří. Náš národ 
stojí na špičce pomyslného žebříčku v podpoře misionářů a misijních pro-
jektů a také ve vydávání a šíření Božího slova.

I náš jazyk je milován a používán po celém světě a miliony lidí se 
mu učí, aby mohli komunikovat s ostatními národy. Mladí studenti 
v Německu se učí anglicky, a když někdo mluví anglicky, je to známka 
vyššího vzdělání. Když nás před několika lety navštívil můj přítel ze 
školy Klaus se svou ženou Elisabeth, řekla nám, že mnoho lidí jejich 
generace často říká, že by chtěli alespoň jednou za život navštívit 
Ameriku.

Připojíte se se mnou k modlitbě z knihy Joel 2,12-13, aby od nás Bůh 
neodňal své požehnání?
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„Ještě pak nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně celým srdcem svým, 
a s postem a s pláčem i s kvílením. A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha 
vaše, a navraťte se k Hospodinu, Bohu vašemu; neboť jest on milos-
tivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje 
zlého.“ [Za naše hříchy týkající se potratů, homosexuality a lhostejnosti.]

V té době žilo v Pensylvánii okolo sto dvaceti tisíc Němců, většinou farmá-
řů, kteří byli roztroušeni po celém státě. Byli mezi nimi luteráni, reformisté 
i kvakeři, a někteří patřili k odštěpeným náboženským skupinám, jako jsou 
například dunkeři neboli němečtí baptisté, skupina Nové světlo*, skupina 
Inspired a Schwenkfeldovci. Stav luteránské církve byl v té době odsouze-
níhodný. Neexistovali zde žádní luteránští duchovní a mnoho příslušníků 
církve žilo bezbožně. V té době se zrodilo rčení, jež se vztahovalo na lidi 
bez příslušnosti k jakékoli církevní denominaci. Říkalo se o nich: „Ten 
vyznává pensylvánské náboženství.“ Příslušníci luteránské církve zaslali 
do Německa mnoho písemných žádostí, aby jim poslali nějakého pastora, 
ovšem bez výsledku.

Hrabě Zinzendorf s radostí všem pomáhal. Ve stodole ve Filadelfii 
vyhlásil mnoho pomazaných kázání. Na Květnou neděli byli posluchači 
jeho slovem tak pohnuti, že ho požádali, aby s nimi slavil Večeři Páně. 
Založili církevní společenství a požádali hraběte Zinzendorfa, aby byl 
jejich pastorem. Hrabě jejich nabídku přijal, ale řekl jim, že je to jen načas. 
Později vybral a jmenoval na post pastora zbožného muže Johannese 
Christopha Pyrläuse, aby je vedl, až odjede.

Hrabě Zinzendorf měl také srdce pro všechny různé sekty a odště-
pené skupiny. Po celé Pensylvánii rozeslal dopis, v němž svolával 
všechny příslušníky různých skupin na konferenci v městě Germantown 
poblíž Filadelfie. Někteří přijížděli z velké dálky. Mnoho z nich odjelo 
z Německa proto, aby se oddělili od organizovaného státního nábožen-
ství. Většina účastníků hraběti Zinzendorfovi nedůvěřovala, ovšem jen 
do chvíle, než začal kázat. Když viděli jeho upřímnost, jeho zbožnou 
moudrost a hlubokou znalost Božího slova, jejich obavy a pochybnosti 
zeslábly. Na druhém shromáždění již hraběte požádali, aby byl jejich 
předsedou. Po celých sedm měsíců se každý měsíc na tři dny scházeli, 
aby naslouchali Zinzendorfovým pomazaným kázáním. Zinzendorfovo 
sjednocující téma bylo Ježíš je Stvořitel, Pomocník, Vykupitel a Posvětitel 
celého světa. Všechny ostatní úhly pohledu a teze by měly být v pozadí. 
Mnoho z účastníků se během těchto setkání znovuzrodilo a bylo naplně-
no Duchem svatým. Zinzendorf je nenazýval bratřími, ale „Boží bandou 
v Duchu svatém“. Žili podle přikázání apoštola Pavla o křesťanské jednotě 
a pokoji. „Láskou bratrskou jedni ke druhým nakloněni jsouce, uctivostí 
se vespolek předcházejte. Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě 
smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce. Jestliže jest možné, pokudž na 

*později Reformovaná presbyteriánská církev, evangelický synod – pozn. 
překl.
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vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce.“ (Ř 12,10.16.18) Tito praví učed-vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce.“ (Ř 12,10.16.18) Tito praví učed-
níci byli Zinzendorfem popsáni jako ti, kteří mají ein Herz und eine Seele
neboli jedno srdce a jednu duši. Věděli, že žít s křesťany a se všemi lidmi 
v harmonii a lásce přináší do života velikou radost. V Římanům 5,5 apoštol 
Pavel napsal: „…nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha 
svatého, kterýž dán jest nám.“

Luteránský teolog Rupert Maldenius, jenž byl současníkem 
Komenského, vymyslel axiom pravého křesťanství: „V podstatném jed-
nota, v nepodstatném svoboda, ve všem pak láska.“ Hrabě Zinzendorf nota, v nepodstatném svoboda, ve všem pak láska.“ Hrabě Zinzendorf 
zaslechl tuto frázi od pietisty Philipa Jacoba Spenera a přijal ji jako motto 
pro Moravské bratry.

Avšak Boží úhlavní nepřítel, satan – odpůrce, nezůstával v práci během 
setkání v Germantownu pozadu. Do srdcí zmatených dětí byla zaseta 
semena nepřátelství a nesnášenlivosti. Začaly se šířit zlomyslné a zákeřné 
pomluvy, že Zinzendorf je jen falešný šarlatán, jehož vyhostili z Německa 
kvůli opilství a sexuálním nepřístojnostem. Když viděli jeho něžný a lás-
kyplný vztah k jeho dceři Henriette Benigně, obvinili ho, že jeho dcera je 
ve skutečnosti jeho tajná milenka. Noviny se k tomuto spiknutí připojily 
a zašly dokonce tak daleko, že použily obrazy z knihy Zjevení, kde ho 
znázornily v podobě šelmy. Někteří křesťané těmto lžím uvěřili.

Jednu neděli, když hrabě nebyl přítomen, kázal Christoph Pyrläus 
ve Filadelfii Boží slovo. Skupina reformistů včetně party výtržnických 
chuligánů vpadla dovnitř, stáhla Christopha z kazatelny a začala do něj 
surově kopat. Christoph se nijak nebránil. To byl konec ekumenických 
shromáždění. Stádečko, jež zůstávalo věrné hraběti Zinzendorfovi a lu-
teránské víře, se rozhodlo, že si postaví vlastní kapli. Než hrabě odjel 
do Německa, dostalo se mu velkého zadostiučinění, když ji mohl osobně 
zasvětit Bohu. Reformisté a neukázněná změť příslušníků různých vyznání 
si vybrali nového pastora, Heinricha Mühlenberga, což byl tvrdě pracující 
inteligentní muž, který se však nechal ovlivnit pomluvami proti hraběti 
Zinzendorfovi a rozhodl se, že s ním nebude spolupracovat.

Je velmi zarážející, že je pro věřící tak těžké společně pracovat a vzájemně 
se milovat. Dvě obvykle nedostatečně vyvinuté charakterové vlastnosti, 
pokora a schopnost odpouštět, jež jsou pro křesťany tak důležité, aby byli 
schopni pracovat a žít spolu v jednotě a lásce, jsou často zanedbávány. 
V životě každého z nás jsou určitě bratři a sestry, které nemáme zrovna pří-
liš rádi, ale Kristova láska nám přikazuje, abychom jim odpustili, abychom 
se za ně modlili a přáli jim to nejlepší. Pavel o tomto problému velmi trefně 
mluví v Koloským 3,12-15: „Protož oblectež se jako vyvolení Boží, svatí, 
a milí, v srdečné milosrdenství, v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, krot-
kost, dlouhočekání, snášejíce jeden druhého, a odpouštějíce sobě vespolek, 
měl-li by kdo proti komu žalobu. Jako i Kristus odpustil vám, tak i vy. 
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Nadto pak nade všecko oblectež se v lásku, kteráž jest svazek dokonalosti. 
A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jednom 
těle; a buďtež vděčni.“

Všimněte si, že slovo „oblečte“ je v textu použito dvakrát. Podívejme 
se na to z praktické stránky. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud mám něco 
proti nějakému bratru, pak mé srdce nechce poslouchat mou vůli, která 
srdci přikazuje, aby tohoto bratra milovalo a odpustilo mu. Ale když na 
sebe obléknu plášť Kristovy laskavosti a milosrdenství, přiznám svůj vlast-
ní hřích a natáhnu ruce, abych svého bratra objal v odpuštění, pak na sebe 
oblékám oděv Boží lásky. Srdce se může vzpouzet, ale já mám víru, která 
očekává, že Kristus skutečně promění mé srdce. Když udělám to, co mám, 
a poslechnu Pavlovo napomenutí v Duchu svatém, abych si oblékl lásku 
a odpuštění, pak i Bůh udělá to, co zaslíbil, a dá mi milost, abych mohl 
nadpřirozeným způsobem svého bratra milovat a odpustit mu. Jednou jsem 
to vyprávěl na domácí skupině a ostatní se mě v žertu zeptali: „Proto nás 
pořád tolik objímáš?“

Dříve než odsoudíme Zinzendorfovy kritiky a chuligány, kteří vpadli 
na shromáždění, musíme si připomenout, jak tělesně křesťané v Korintu 
v novozákonní době žili. Neustále se hádali, dělili se na různé frakce, 
vychloubali se světskou moudrostí a učeností, tolerovali nemorální cho-
vání, soudili se se svými bratry v Kristu, neměli mezi sebou jednotu, co 
se týká používání duchovních darů, zpochybňovali Pavlovu apoštolskou 
autoritu a měli pochybnosti o jeho poctivosti a bezúhonnosti v souvislosti 
s penězi. Přesto všechno je apoštol Pavel oslovoval jako svaté v Kristu. 
Slovo „svatý“ popisuje naše postavení v Kristu, které je neměnné, i když 
může být v kontrastu s našimi skutky nebo stavem, v němž se nacházíme, 
a jenž by se měl vždy měnit k lepšímu. Když rosteme prostřednictvím 
posvěcování, naše skutky budou čím dál více odrážet naše postavení 
v Kristu. Postupně se budeme více a více proměňovat do jeho podoby. 
Mnoho biblických veršů tuto zásadní a velmi důležitou doktrínu podporu-
je. Dovolte mi uvést dva z nich:

„Nebo jednou obětí dokonalé učinil na vždycky ty, kteříž posvěceni 
bývají.“ (Žd 10,14) „Prosím tedy vás já vězeň v Pánu, abyste chodili, jakž 
hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste.“ (Ef 4,1)

V Písmu je nám tedy v podstatě znovu a znovu připomínáno: „Jsi svatý 
v Kristu, proto choď v moci Ducha svatého a jednej jako svatý.“

Když hrabě opustil Germantown, věnoval svou energii zejména 
Moravským bratřím v Betlémě. Pomohl bratřím založit zdravé společen-
ství podle ochranovského vzoru. Hrabě Zinzendorf sezval všechny, kdo žili 
v blízkém okolí, aby přišli a stali se součástí společenství. Nežádal, aby 
změnili způsob bohoslužeb a zvyky, pokud budou ochotni být vyučováni 
v pravdě podle verše z 2. Timoteovy 2,25: „Kterýž by v tichosti vyučoval 
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ty, kteříž se protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy.“ 
Společenství muselo být úspěšné. V roce 2012 existovalo v Betlémě šest 
sborů církve Jednoty bratrské.

Ve druhé polovině roku 1742 se hrabě Zinzendorf, jeho dcera a tlumoč-
ník Konrad Weisser vydali na tři nebezpečné a namáhavé cesty k domoro-
dým indiánům. Konrad Weisser vyrostl mezi indiány a oni mu důvěřovali. 
Představil hraběte Zinzendorfa na setkání náčelníků různých kmenů v Tul-
pehoken. Konrád jim řekl: „Tento muž přichází v míru. Bůh tohoto muže 
poslal k nám. Přišel přes velkou vodu, aby bílým i rudým mužům oznámil 
velkou pravdu, slavné ohlášení plánu spasení. Prosí vás, abyste mu k tomu 
dali své svolení.“

Konrád dal indiánům od hraběte cenný dar. Náčelníci pak měli „pow-
-wow“ slavnostní poradu, z níž se vrátili s odpovědí: „Bratře, přijel jsi 
k nám z velké dálky přes velkou vodu, abys kázal bílým lidem a nám. 
Neznal jsi nás, ani naše loviště. Ani my jsme o tobě nikdy neslyšeli. Proto 
tento skutek musí pocházet od ‘Velké ruky’ na obloze. Přijď k nám ty i tví 
bratři. Jsi u nás vítán.“    

Náčelník Irokézů dal hraběti Zinzendorfovi wampum, šňůrku s mořský-
mi mušličkami. O několik let později dal hrabě tuto šňůrku, která je obvykle 
darována na znamení přátelství, Moravskému bratru Davidu Ziesbergerovi, 
jenž mocným způsobem pracoval mezi irokézskými indiány, z nichž se 
mnoho obrátilo. Ludvík, Henriette Benigna a Konrad zůstali nějaký čas 
u Irokézů. Trojice se pak vydala na cestu do země za Blue Mountain 
– Modrou horou. Byla to země Mohawků neboli Mohykánů. Christian 
Heinrich Rauch byl první z Moravských bratří, kdo mezi Mohykány pra-
coval. Žil v malé osadě jménem Shekomeko. Když do osady přijel hrabě 
Zinzendorf, narychlo pro něj postavili chatrč z kůry. Zinzendorf napsal své 
ženě: „Bylo to nejkouzelnější obydlí, v jakém jsem kdy bydlel. Naše srdce 
soužilo několik trápení. Venku šuměl neustávající déšť, ale divoši způsobi-
li, že v našem srdci zavládla jasná modrá obloha. Každý den jsme se spřá-
telili s někým novým. Mám naše milované indiány moc rád.“ Hrabě rovněž 
pozoroval konání slavnostních porad zvaných „pow-wow“ a do deníku si 
zapsal: „Tato setkání byla vedena v tak slavnostním a uctivém duchu, že 
mne to nadmíru udivovalo.“ Na své třetí misijní cestě k šavanským indi-
ánům hrabě málem přišel o život. Konrad Weisser musel odjet v naléhavé 
záležitosti na tři týdny pryč a nechal hraběte Zinzendorfa v osadě samot-
ného. Protože se hrabě s indiány nedomluvil, trávil většinu času ve svém 
stanu, kde se modlil a studoval Boží slovo. Zavíral vchod do stanu na 
celé dlouhé hodiny pomocí dlouhé jehlice. To Šavany, kteří byli ke všem 
Evropanům už i tak podezřívaví, popuzovalo. Rozhodli se, že Zinzendorfa 
zabijí. V poslední vteřině se objevil Konrad, který Zinzendorfa zachránil. 
Konrad mu pak řekl: „Cítil jsem nevysvětlitelnou úzkost a nutkání, abych 
se vrátil dřív, než jsem původně zamýšlel.“
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Zinzendorfova práce v Americe přinesla jak úspěchy, tak zklamání. Jak 
již bylo zmíněno, jeho práce v Betlémě zanechala trvalé ovoce. Výsledkem 
jeho tří misijních cest k indiánským kmenům bylo několik obrácených. 
O Filadelfii napsal: „Zažil jsem mnoho nedůvěry a podezírání. Vlažný 
postoj mnoha venkovanů na mě působil velmi depresivně. Ale nic jsem 
neříkal a naléhavě prosil Pána o pomoc. Cestoval jsem a modlil jsem se 
a plakal a vydával svědectví a hledal pokoj, který hledám stále.“ Svobodný 
duch, jenž vládl v generaci nových přistěhovalců, byl dosud podezřívavý 
ke všemu, co by mohlo omezovat jejich nově nalezený individualismus.

Zinzendorf se snažil skrývat své šlechtické jméno, cestoval v obyčej-
ných šatech, a během setkání s pensylvánským guvernérem Thomasem, 
Benjaminem Franklinem a dalšími významnými občany města učinil 
veřejné prohlášení a vzdal se svého šlechtického titulu. Benjamin Franklin 
byl Zinzendorfovým tiskařem a vydal sbírku jeho chvalozpěvů pod 
názvem Hirtenlieder, Pastorální zpěvy. I když hrabě Zinzendorf trval na 
tom, aby jej oslovovali bratře Ludvíku, jeho šlechtický titul zůstal velkou 
překážkou. Příslušníci luteránské církve si dobře pamatovali na šlechtu ze 
své staré vlasti, která všemu vládla a všechno řídila, a proto měli k aristo-
kratům averzi.

Hrabě Zinzendorf mohl oslavit mezi bratřími v Betlémě už druhé 
Vánoce. Třetina Moravských bratří byla neustále na misijních cestách. 
Zbytek zůstával v Betlémě a v Nazaretu a tvrdě pracoval, aby mohl 
zaplatit všechny misijní výjezdy, protože od bratří z Ochranova jim 
nepřicházely žádné finanční prostředky. Hrabě Zinzendorf si uvědomil, 
že bratři v Betlémě potřebují pomoc. O dva roky později k nim poslal 
schopného organizátora a svého blízkého přítele Augusta Gottlieba 
Spangenberga. Komunita v Betlémě byla vybudována podle modelu 
první církve v Jeruzalémě. Po dobu dvaceti let užívali všichni členo-
vé společenství všechny prostory a zařízení společně. Všechna jídla 
se vařila a byla podávána ve společné kuchyni. Rodiny s dětmi žily 
v malých srubech. Každý člen společenství radostně snášel všechny 
oběti, nepohodlí a obtíže kvůli misijním výjezdům a kvůli společnému 
cíli, jímž bylo šíření Božího království. Nějaký čas po smrti hraběte 
Zinzendorfa cítili moravští starší v Ochranově, že pionýrské časy už 
skončily, a požádali bratry v Betlémě, aby se přiklonili k tradičnějšímu 
způsobu vedení sboru.

Po roce a půl se dvojice světoběžníků vrátila do Evropy. Vylodili 
se v Anglii a cestovali dál do Holandska. V době, kdy se plavili přes 
Atlantský oceán, zažili u jihozápadního pobřeží Anglie velkou bouři. 
Vlny byly tak vysoké, že se kapitán Nicholas Garrison připravoval na 
ztroskotání, protože loď byla vlnami hnána ke skalnatému pobřeží. Po 
modlitbě ke Spasiteli informoval hrabě Zinzendorf kapitána, že bouře 
ustane asi za dvě hodiny. Kapitán si do lodního deníku zapsal: „Po dvou 
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hodinách jsem vyšel na palubu, abych zkontroloval počasí. Jen co jsem 
vyšel, bouře začala utichat a vítr se změnil; během chvíle jsme byli mimo 
nebezpečí.“ Kapitán Nicholas byl zvědavý, jakým způsobem hrabě pro-
rocké slovo získal, a zeptal se ho, jak je možné, že dokázal s takovou 
přesností předpovědět, kdy bouře skončí. Zinzendorf mu odpověděl: „Po 
celý život mám důvěrný vztah se svým Spasitelem. Kdykoli se dosta-
nu do nějaké tísnivé situace, ptám se nejprve sám sebe, zda je to moje 
vina. Pokud ve svém životě objevím nějaký hřích, padnu k jeho nohám 
a žádám o odpuštění. Spasitel mi odpustí a pak mi dá vědět, jak zkouška, 
kterou procházím, dopadne. Pokud mi neodpovídá, pak z toho usuzuji, 
že je pro mne lepší to nevědět. Tentokrát mě však ujistil, že bouře za dvě 
hodiny skončí.“ Kapitán Garrison se stal celoživotním dobrým přítelem 
hraběte Zinzendorfa. Později se připojil k Moravským bratřím a stal se 
opět jejich kapitánem, když si bratři pořídili svoji vlastní loď s názvem 
Irene.

V tomto životním období hrabě Zinzendorf uskutečnil mnoho dobrých 
a záslužných věcí. Dal podnět ke zrodu denních a nočních modlitebních 
vigilií, znovu obnovil starobylou Jednotu bratrskou, založil Řád a kázeň 
podle Komenského a do celého světa vyslal misionáře kázat evangelium. 
Na společenství Moravských bratří byl seslán oheň shůry, jenž je uschop-
nil k tomu, aby mohli vést vítězný život jako praví a nefalšovaní Kristovi 
učedníci.

Protože tato vítězství ničila království temnoty, nachystal nepřítel na 
hraběte Zinzendorfa několik pastí. První past se ze začátku zdála jako 
velká čest a výjimečná příležitost. Zbožná dánská královská rodina hraběti 
nabídla vysoce vážené postavení u královského dvora. To by ho však zcela 
jistě odvedlo od jeho duchovního povolání. Hrabě nabídku odmítl, proto-
že byl natolik moudrý, aby řekl ne světským vyznamenáním a lichotivé 
chvále.     

Zinzendorf napsal o světských lákadlech následující báseň:

„Ať se mé jméno i čest rozplyne ve větru
včetně všeho mého pozemského jmění a dočasného zisku.
Mám jen jedinou žádost ke svému Pánu:
Nech mě zemřít, zatímco budu získávat duše pro Beránka.“

     

Druhou pastí (alespoň podle mého názoru) byl edikt, jenž byl vydán 
v Drážďanech; prohlašovalo se v něm, že je vykázán, zřejmě navždy, od 
svých milovaných ochranovských bratří a ze svého domova v Sasku. Na 
čas byl hrabě v pokušení si zoufat. Belzebub mu dal citron, ale Ludvík si 
z něj udělal citronádu.
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Během vyhnanství hrabě cestoval po celé Evropě i Americe, kázal, 
napomínal a pracoval na šíření Božího království. Třetí potenciální past 
se vyskytla v podobě nově založené komunity v Herrnhaagu u Frankfurtu. 
Nejdříve se však pojďme podívat na historické souvislosti té doby, což nám 
pomůže tuto situaci lépe pochopit.
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18. Vzestup a pád Herrnhaagu

„Ježíši, má sladká touho! 
Z mé hrudi láskou naplněné touha přetéká.
Vezmi mě do svého ticha.
Ze své plnosti mi dovol ochutnat alespoň sousto tvé radosti,
poskytne mi mnohem větší blaho
než celý oceán světských rozkoší.“ 
(báseň hraběte Zinzendorfa)

Hrabě Ernst Casimir von Ysenburg dovolil Zinzendorfovi a hrstce 
Moravanů, aby si na jeho pozemcích v Herrnhaagu vybudovali základ-
nu pro nové společenství. Bylo to krátce předtím, než bylo společenství 
Moravských bratří napadeno prostřednictvím jedovatých a nenávistných 
článků v novinách, hanlivých kázání v kostelech a nactiutrhačných před-
nášek na univerzitách. Výsledek byl však přesně opačný. Urození i prostí, 
duchovní i obyčejní věřící, učenci i dělníci, zdálo se, že se do Herrnhaagu 
přišel ze zvědavosti podívat celý svět. Mnoho z nich v Herrnhaagu zůstalo 
a stali se upřímnými věřícími. Tempo růstu bylo tak obrovské, že místní ani 
nestačili budovat domy pro nové osadníky.

Hrabě Zinzendorf měl z rychlého růstu takové obavy, že začal doporučo-
vat nově obráceným lidem, aby se vrátili domů a stali se svědky Kristovými 
ve svých vesnicích a církvích. Lidé však byli k jeho radám hluší; za každou 
cenu chtěli zůstat. Zinzendorf tedy začal Bohu za růst děkovat.

Do Herrnhaagu za ním přijel jeho syn Christian Renatus a přivezl 
s sebou svého vychovatele Johanna Nitschmanna a přítele barona von 
Schrautenbacha. Tito muži zde založili dvě školy, seminář pro přípravu 
„služebníků společenství“ a mateřskou školu. Mateřská škola byla tak 
přeplněná, že v novinách vyšlo oznámení, že pro nedostatek místa nemůže 
přijímat další děti. Zázračný vzestup a růst společenství Moravských bratří 
zapříčinil, že znovuzrození bratři nabyli radostného přesvědčení, že Bůh je 
na jejich straně, což skutečně byl.

Radost je neoddělitelnou součástí poznání Krista. Slova radost, radostný 
a radující se jsou v Novém zákoně použita více než stošedesátkrát. Bible 
je kniha naplněná radostí. Z vnitřního života věřícího by měla nepřetržitě 
tryskat radost. Radostné srdce je velice důležité jak pro sílu člověka, tak pro 
jeho posvěcování. Tuto radost by nám nikdy nemělo nic vzít. Ve Filipským 
je přikázání, aby se věřící vždycky radovali v Pánu. Největší motivaci pro 
naši radost a jásání vyjádřil apoštol Petr v 1. Petrově 1,4.6: „K dědictví 
neporušitelnému a nepoškrvněnému a neuvadlému, kteréž se chová v nebe-
sích vám… V čemže veselíte se, maličko nyní, jestliže kdy potřebí jest, 
zkormoucení jsouce v rozličných pokušeních.“
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Ježíš ve své kněžské modlitbě v Janově evangeliu v 17. kapitole zmiňuje 
radost osmkrát. Jakub ve své epištole 1,2 píše: „Za největší radost mějte, bratří 
moji, když v rozličná pokušení upadáte.“ V Judovi ve 24. verši se píše, že Ježíš 
„mocen jest zachovati vás bez úrazu, a postaviti před oblíčejem slávy své bez 
úhony s veselím“. Žalmy jsou pak radostí přímo prostoupeny. Ve svém kázá-
ní předkládá John MacArthur velmi trefnou a výstižnou definici křesťanské 
radosti: „Tento pocit (vzrušení a radosti) tryská z hluboko uložené důvěry 
skutečného křesťana, že Bůh má vše naprosto a dokonale pod kontrolou a že ji 
za čas přetvoří v naše dobro a ve slávu na věčnosti; pocit, jenž přetrvává i přes 
skutečnost, že se necítíme na vrcholu prchavých a pomíjivých emocí.“

Pro křesťana není totiž hlavním cílem pocit štěstí. Bůh nám neslibuje, že 
budeme neustále šťastní, ale zaslibuje nám radost. Radost je ovocem Ducha 
Božího a není ovlivňována vnějšími okolnostmi. Radost je v našem nitru 
přítomná bez ohledu na to, jak hluboký zármutek máme. Radost přetrvává 
i v přítomnosti tisíce slz, protože radost znamená Boží přítomnost, přítom-
nost Boha, který je vám neustále nablízku. Nikdy nejste sami.

C. S. Lewis jednou řekl: „Pokud někdy dojdeme k závěru, že nic v tomto 
světě nás nedokáže uspokojit, pak nejpravděpodobnější vysvětlení, jež se 
nabízí, je, že jsme byli stvořeni pro jiný svět.“     

Radostný křesťan přemýšlí více o Pánu než o svém životě a problémech. 
Radostný křesťan přemýšlí více o svém bohatství v Kristu než o své chudo-
bě nebo pozemských statcích. Radostný křesťan přemýšlí více o své slavné 
budoucnosti na věčnosti než o své současné únavě a bolesti. Všeobjímající 
útěcha v lopotě a dřině a ve všech ranách osudu je vědomí toho, „že milu-
jícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podlé ulo-
žení jeho povoláni jsou“ (Ř 8,28). A jeho záměrem je učinit z vás, kteří jej 
oslavujete a radujete se v něm, nyní i navěky radostného svatého.

V Kristově kázání na hoře (Mt 5,3-10) nám Ježíš dává úžasný návod, 
jak se stát radostným křesťanem, který zažívá „Boží království“ v srdci. 
V kontextu tohoto Kristova kázání slovo „požehnaný“ nebo v kralickém 
překladu „blahoslavený“ znamená „naplněný vnitřní radostí“.

Vnitřní radostí jsme naplněni v okamžiku, kdy si uvědomíme, že jsme 
jenom ubozí hříšníci, začneme bědovat nad svým beznadějným postave-
ním, uvědomíme si, že stav, ve kterém se nacházíme, je bídný, a že potře-
bujeme Spasitele (blahoslavení chudí duchem).

Vnitřní radostí jsme naplněni také v okamžiku, kdy začneme naříkat nad hrůzným 
a otřesným stavem světa, jenž odmítá Krista nebo ho nezná jako svého Spasitele. 
Když činíme pokání ze své domýšlivé soběstačnosti a začneme „důvěřovat a poslou-
chat, protože v Ježíši neexistuje jiná možnost, než být šťastný“ (blahoslavení lkající).

Vnitřní radostí jsme naplnění tehdy, když se vzdáme všech světských 
radostí, poddáme svůj život Ježíši a složíme slavnostní slib, že budeme 
poslouchat naléhání a volání Ducha svatého, který nás chce přetvořit do 
podoby Kristovy (blahoslavení tiší).
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Vnitřní radostí jsme naplněni také tehdy, když se v nás probudí touha 
po svatosti, cti a bezúhonnosti. Když se nám stýská po jeho přítomnosti 
a toužíme být s ním víc a víc (blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí).

Žízeň, kterou neukojí žádný pramen na zemi,
hlad, který zažene jen Kristus, nebo nemáš naději.

Vnitřní radostí jsme naplněni tehdy, když aktivně pomáháme těm, kdo si 
nemohou pomoci sami. Když jsme schopni plně odpustit a být shovívaví 
ke slabostem druhých (blahoslavení milosrdní).

Vnitřní radostí jsme naplněni tehdy, když dovolíme Duchu svatému, aby 
odstranil naši starou přirozenost. Naše myšlenky budou nevinné a naše 
svědomí čisté. Když změníme své duševní rozpoložení a postoj a budeme 
usilovat pouze o to, co je pravdivé, čestné, skutečné a ryzí, čisté, hodné 
lásky a obdivuhodné (blahoslavení čistého srdce).                       

Vnitřní radostí jsme naplněni tehdy, když se aktivně podílíme na vytvá-
ření pokojné atmosféry, i v případě, že na nás někdo útočí drsnými slovy, 
špatně s námi zachází a zneužívá nás (blahoslavení, kteříž pokoj působí).   

A vnitřní radostí jsme naplněni tehdy, když musíme snášet nepřátelství 
kvůli tomu, že svět nenávidí následovníky Ježíše Krista, kteří světu ukazu-
jí, jak žít spravedlivě, protože to ještě více odhaluje jejich nespravedlnost 
a dráždí je k hněvu (blahoslavení pronásledovaní).

V Herrnhaagu se pravidelně pořádaly slavnosti a oslavy plné radosti a ve-
selí. Každé narozeniny, každý křesťanský festival, každý svátek byl důvo-
dem k oslavám. Obyvatelé Herrnhaagu své počínání ospravedlňovali tím, 
že jsou přece vyvolená Beránkova nevěsta, která se připravuje na svatební 
hostinu.

Bratři v Herrnhaagu byli z úplně jiného těsta než Moravané v Ochranově. 
Přišli sem z celé Evropy, ze Švýcarska, Holandska, Anglie a Francie. 
Mnoho z nich mělo lepší vzdělání a pocházeli z vyšších vrstev společnos-
ti. Milovali umění, poezii a složitou liturgii. Z Herrnhaagu pochází mnoho 
olejomaleb, a některé z nich jsou dodnes v ochranovských archivech.

Moravští bratři v Ochranově byli vážnější, tvrdě pracovali a byli velmi 
ukáznění. Někteří z nich, než přišli do Ochranova, byli vězněni a byli nuce-
ni opustit své domovy i zemi, aby mohli jako křesťané žít v pokoji a bez 
pronásledování. Kvůli utrpení dosáhli větší zralosti.

Protože se hrabě Zinzendorf učil zpaměti stále více a více textu z Nového 
zákona, začala být jeho kázání i způsob vyjadřování prostoupena metaforický-
mi biblickými výrazy a obrazy. Byl přesvědčen, že duchovní podstata člověka 
je vyjádřena důvěrným jazykem srdce. Jeho styl vyjadřování byl občas až 
přehnaně povznesený a vykresloval extrémní slovní obrazy. Své metody hájil 
slovy, že musí Kristovu mučednickou smrt přiblížit na pozemskou úroveň, 
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protože Beránek Boží na kříži je nepochopitelné tajemství. V tomto období 
napsal řadu básní. Zde je jedna z nich:     

„Malý ptáček v povětří
letí ke kříži,
je zasažen bolestí lásky
a touží být v Ježíšově ráně v boku.“

     
Při tvorbě tohoto mystického jazyka lásky vycházel Zinzendorf z někte-
rých veršů z Písně Šalomounovy, například 5,8: „Zavazuji vás, přísahou, 
dcery Jeruzalémské, jestliže byste našly milého mého, co jemu povíte? Že 
jsem nemocná milostí.“ V jednom ze svých obrazných proslovů přirovnal 
Kristovu ránu v boku k příbytku pro hříšníky. [My dnes zpíváme: „Skálo 
věků, pukni kvůli mně, dovol mi ukrýt se v tobě; nechť voda a krev, která 
proudila z tvé rány v boku, je dvojím lékem hříchu, zachraň mě od hněvu 
a očisti mě.“] Beránek Boží se stal malým milým beránkem. Ducha svaté-
ho nazýval matkou. Na podporu tohoto pojetí role Ducha svatého používal 
Lutherova slova, že Duch svatý je pro nás rádcem a utěšitelem takovým 
způsobem, jakým člověka dokáže utěšit pouze matka. „Jako toho, kteréhož 
matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.“ 
(Iz 66,13) Členové společenství měli láskyplnou přezdívku „řád malých blá-
zínků“, která vycházela z Ježíšových slov „nebudete-li jako děti“. V jednom 
ze svých kázání řekl shromáždění, aby si sami sebe představili jako „malé 
třísky ve dřevě kříže a malé červíčky, kteří se koupou v krvi“. Těmito meta-
forami se Zinzendorf snažil shromáždění předat takzvanou Herzensgenuss 
neboli radost v srdci, kterou on sám prožíval se svým Spasitelem.

Herzensgenuss, radost, potěšení nebo láska srdce a Herzensfreund neboli pří-
tel mého srdce. Tato libozvučná a mile znějící německá slova používal hrabě 
Zinzendorf ve svých kázáních často. Znal Boží slovo a věděl, co je v něm 
o příteli jeho srdce, o Ježíši, napsáno: „Kterýž jest obraz Boha neviditelného, 
prvorozený všeho stvoření. Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž 
jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buď 
to knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest. A on 
jest přede vším, a všecko jím stojí. A onť jest hlava těla, církve, kterýž jest 
počátek a prvorozený z mrtvých, aby on ve všem prvotnost držel. Poněvadž 
se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala, a skrze něho aby smířil 
s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto 
ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.“ (Ko 1,15-20)

Růst Herrnhaagu, láska, kterou k sobě lidé navzájem chovali, ohnivá kázá-
ní a radostné oslavy daly společenství punc bezstarostnosti až lehkomysl-
nosti a nevázaného veselí. O vážnějších stránkách křesťanství se mnoho 
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nemluvilo. Vzít na sebe kříž a zapřít samolibé a egocentrické já nebylo 
téma, jímž by se někdo příliš zabýval. Někteří lidé si dokonce mysleli, že 
toto radostné a jásavé pojetí křesťanství představuje vyšší úroveň křesťan-
ské víry, než je duchovně militantní a trpící církev. Jejich přesvědčení bylo 
podobné dnešnímu falešnému učení o prosperitě. V každé době se najdou 
křesťané, kteří ochotně přenechají umírání na kříži Kristu a sami se věnují 
rozmařilému životu.

Jednoduchost a prostota, šetrnost a skromnost z Herrnhaagu zmizely. 
Slavnosti a oslavy však stojí peníze, a hrabě Zinzendorf mnoho bratří 
podporoval. Napsal: „Jaká je pro mne čest a milost, že mohu nakrmit 
kulinářskými lahůdkami všechny tyto poutníky, kteří museli snášet utr-
pení a muka.“ Náklady ovšem brzy převýšily jeho příjem. Několik bratří 
stále ještě vyjíždělo do světa jako misionáři, ale bylo jich méně a méně. 
Společenství v Herrnhaagu postrádalo rovnováhu mezi radostí a utrpením, 
jež je pro křesťanský život tak důležitá. Bez této rovnováhy se církev stává 
slabou a bezmocnou.

Ježíšova slova k učedníkům, ať už žijí v jakékoli době, však nemohou 
být považována pouze za symbolická. „Tehdy řekl Ježíš učedníkům svým: 
‘Chce-li kdo za mnou jíti, zapřiž sebe sám a vezmi kříž svůj a následujž 
mne.’“ (Mt 16,24)

Vzít svůj kříž znamená pomalou a mučivou smrt pro naši padlou přiro-
zenost, kterou jsme zdědili po Adamovi. Kříž znamená celoživotní umírání 
naší soběstačnosti a je součástí celoživotního procesu posvěcování.

Je pravda, že žádný spasený hříšník se nemůže chlubit tím, že získal 
spasení díky svému intelektu, ale být blázen pro Krista znamená, že ho 
budete následovat ze vší síly.

Je samozřejmé, že v herrnhaagském táboře nastaly problémy, když mezi 
„malými blázínky“ došlo k rozdělení a hádkám. Vážnější a střízlivější přá-
telé hraběte Zinzendorfa varovali před lehkovážnými členy společenství. 
Zpočátku jim hrabě odmítal naslouchat. Řekl jim, že nechce být jako Uza 
a vyvolat Boží hněv tím, že se pokusí zadržet schránu smlouvy (2S  6,6-7).

Avšak Bůh dával na společenství pozor. Voják ve výslužbě, šlechtic 
a horlivý věřící Carl von Peistel přijel z Ochranova a předestřel Ludvíkovi 
své obavy a pochybnosti. Hrabě Zinzendorf, Boží muž, byl stále ochoten 
nechat se poučit, a učinil před celým shromážděním pokání. Pokorně při-
znal, že byl příčinou neutuchajících útoků médií, finanční tísně i rozdělení 
společenství. Bůh jeho pokání přijal a požehnal mu a bratři se smířili.

Mezitím, v roce 1749, starý hrabě Ernst Casimir, majitel pozemků, na 
nichž byl Herrnhaag postaven, zemřel.

Jeho syn Gustav Friedrich byl nešťastný z toho, že se jeho majetek stal 
místem obviňování a konfliktů. Vydal proto edikt, že se členové Jednoty bra-
trské musí z jeho pozemků do tří let vystěhovat. Během těchto tří let odjelo 
z Herrnhaagu téměř tisíc Moravských bratří. Jeden den odjelo asi devadesát 
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svobodných bratří do Pensylvánie. V roce 1750 odjel hrabě Zinzendorf do 
Neuwiedu v Německu, kde prosil hraběte Johanna Friedricha Alexandera, 
aby dovolil některým z Moravských bratří usadit se na jeho pozemcích. 
Hrabě Zinzendorfově prosbě vyhověl a v Neuwiedu se zrodilo nové plodné 
společenství.

V roce 1753 byl Herrnhaag zcela opuštěn. Hrabě Zinzendorf zapla-
til cestovní náklady spojené s přesídlením mnoha bratří do Ameriky, 
Neuwiedu a dalších míst, kde se Moravští bratři usadili. Některým z nich 
zaplatil cestu, aby se mohli vydat jako misionáři do různých částí světa.

Hrabě Zinzendorf se zeptal jednoho mladého muže v Herrnhaagu: „A co 
ty? Slyšel jsem, že se chceš vydat do Grónska.“

„Ano,“ odpověděl svobodný mladík, „jen kdybych měl nějaké boty.“ 
Ještě ten den mu Ludvík koupil nové boty. Tento chlapec zakrátko odešel 
a vrátil se až v roce 1793, poté, co čtyřicet šest let pracoval jako misionář 
v Grónsku.

Období v Herrnhaagu se stalo známé jako „čas prosévání“. Byl to smut-
ný mezník v jinak úspěšné a velmi plodné historii tohoto významného 
a úžasného hnutí. Události v Herrnhaagu prokázaly, že i křesťané mohou 
zakolísat. V jednom okamžiku vzbuzují u nezasvěcených odpor a zděšení 
nad jejich chováním a v dalším vyrážejí do cizích zemí, kde obětavě zasvě-
cují své životy práci, jež napomáhá šíření Božího království.

Martin Luther je autorem latinské fráze Simul justus et peccator, svatý 
i hříšník zároveň. Události v Herrnhaagu potvrdily, že i bohulibá hnutí 
mohou upadnout do bludu kacířství nebo propadnout fanatismu, ale Boží 
milost a slitování i přesto může obnovit srdce, která pochybila. Zkušenosti 
z Herrnhaagu ukázaly, že Bůh má vždycky plán, i když se jeho lid nachází 
v obtížných okolnostech. Ježíš se za nás neustále přimlouvá, stejně jako se 
přimlouval za Petra. „I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj satan vyprosil, aby 
vás tříbil jako pšenici. Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. 
A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.“ (L 22,31-32) To, že budeme 
tříbeni jako pšenice, napovídá, že zkoušky, i když jsou nepříjemné a boles-
tivé, jsou nezbytné k tomu, abychom byli pročištěni.

V roce 1753, kdy zanikl Herrnhaag, navštívil hrabě Zinzendorf Londýn. 
Moravští bratři mu ukázali mnoho nezaplacených účtů a úpěnlivě ho prosili 
o pomoc. Hrabě napsal všem věřitelům, že závazky přebírá. Z Holandska oče-
kával výplatu směnky ve výši jednoho tisíce liber šterlinků, ale platba nepřišla. 
Zinzendorfova finanční situace byla tak vážná, že se připravoval, že půjde do 
vězení pro dlužníky. Doslova v poslední minutě však peníze přišly, a to jenom 
proto, že pošta přišla o něco dříve. Srdce hraběte přetékalo vděčností.

Hrabě Zinzendorf tyto zkoušky přijímal jako lekce, které ho měly nau-
čit, aby nebyl příliš lehkovážný. Hluboce si vážil pomoci a útěchy, kterou 
mu Spasitel během tohoto utrpení poskytoval. Převzaté dluhy však splácel 
po zbytek života a přetrvaly i po jeho smrti.
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Moravští bratři ustanovili jednoho zbožného muže, právníka a účetního 
Johanna Friedricha Köbera, aby spravoval jejich finanční záležitosti, a věr-
ně pak spláceli zbytek dluhu hraběte Zinzendorfa i po jeho smrti.

Herrnhaag byl třetí ze tří hlavních nástrah v Ludvíkově životě. Díky 
Boží milosti překonal Ludvík úmysl zlého učinit ho neškodným. Bůh je 
věrný těm, kdo jsou pokorného srdce. Zinzendorf si zapsal do deníku: 
„V posledním roce mě slunce trochu pálilo. V mém srdci však nebyly 
žádné bouřlivé vlny. Mé srdce bylo klidné a vyrovnané. Byl jsem pokořen 
a hudba trochu utichla, mohu však upřímně říct, že se cítím dobře. Tento 
čas zkoušek a utrpení byl z pohledu mého Spasitele časem slávy. Posadil 
mě společně s Moravskými bratry do školní třídy, aby nás naučil, že kromě 
toho, abychom ho milovali, se musíme také poučit o jeho prozřetelnosti.“
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19. Nové obzory19. Nové obzory

„Nezbytným předpokladem pro to, aby přišlo probuzení, je, projevit „Nezbytným předpokladem pro to, aby přišlo probuzení, je, projevit 
upřímnou pokoru a lítost a úpěnlivě prosit o odpuštění a milost. Obnova 
není možná v situaci, kdy shromáždění samo sebe vnímá jako živé, ale ve 
skutečnosti je mrtvé.“ (Zinzendorf)

V době svého pobytu v Ochranově cestoval hrabě Zinzendorf do Anglie 
a po Německu, aby se setkal s váženými a duchovně zralými křesťanský-
mi vedoucími. Hrabě takové konference miloval a těšil se, že znovu uvidí 
své staré přátele. Tato častá setkání nazýval Synody, shromáždění. Před , shromáždění. Před 
zahájením každé diskuse stanovil několik bodů, jimiž se zúčastnění řídili: 
Zaprvé, rozjímejte a přemýšlejte o vztahu se svým Spasitelem. Zadruhé, 
přezkoumejte své vztahy nebo pouta se svými bližními. Zatřetí, co dalšího přezkoumejte své vztahy nebo pouta se svými bližními. Zatřetí, co dalšího 
můžeme společně s Moravskými bratry udělat v našich světských občan-
ských záležitostech? Často také diskutovali o záležitostech společenství 
a o možnostech zakládání nových osad. Hrabě Zinzendorf jim kázal z pas-
týřského srdce, povzbuzoval je a pomáhal jim rozvíjet nové strategie pro 
jejich konkrétní společenství.jejich konkrétní společenství.

Apoštol Pavel popisuje podobný postoj týkající se obecenství s druhými 
křesťany. „A tak, bratří moji milí a přežádoucí, radost a koruno má, tak stůj-
te v Pánu, milí.“ (Fp 4,1) Společná setkávání věřících křesťanů jsou občer-
stvující. Pavel napsal svému dobrému příteli Filemonovi: „Radost zajisté 
máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou 
skrze tebe, bratře.“ (Fm 7) Kromě toho, že máme Krista v srdci, není nic 
vzácnějšího než přátelství s opravdovými svatými. Kristus miloval církev 
a dal sebe samého za ni. My následujeme jeho příklad tím, že milujeme, 
radostně sloužíme druhým a ochotně vydáváme sami sebe jako živou oběť, 
aby ekklésie neboli „povolaná společnost svatých“ rostla, prosperovala 
a vítězila. A toto bylo celoživotní dílo hraběte Zinzendorfa: veškerý talent a vítězila. A toto bylo celoživotní dílo hraběte Zinzendorfa: veškerý talent 
a nadání věnoval tomu, aby rozšířil řady Moravských bratří tím, že budoval 
nová společenství. „Kteráž (církev) jest tělo jeho, plnost všecko ve všech 
naplňujícího.“ (Ef 1,23)
     
V době, kdy byl hrabě Zinzendorf v Herrnhaagu, Moravští bratři v Ochra-
nově nezaháleli. Jak už bylo uvedeno dříve, Moravští bratři rozšířili oheň 
Ducha svatého až do oblasti Baltského moře a do dalších částí Německa 
a Evropy. Na duchovní bojiště byl vlit nový život. Ve Slezsku vznikla 
dvě nová společenství podle vzoru ochranovského společenství. Jedním 
z tamějších průkopníků byl hrabě Ernst Julius von Seydlitz. Byl horli-
vým následovníkem Krista a dobrým přítelem hraběte Zinzendorfa. Kvůli 
víře byl osmnáct měsíců vězněn v městě Javer. Další společenství bylo 
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založeno na pozemcích německého šlechtice a důstojníka kavalérie von 
Falkenhayna.

Když hrabě Zinzendorf slyšel, že oficiální protestantská církev nechce 
mít s obnovenou Jednotou bratrskou nic společného, byl opět zklamaný. 
Do deníku si zapsal: „Kdyby mi můj drahý Spasitel někdy svým divupl-
ným a nadpřirozeným způsobem dovolil, abych odešel z luteránské církve, 
neměl bych žádnou jinou možnost, než se jeho božské vůli podvolit. Ale já 
budu stále kázat luteránskou víru, protože nekážu pro luteránské teology. 
Kážu pravdu Boží.“

Tyto nové duchovní tábory, jež vznikaly ve Slezsku, byly nazývány 
Gnadenberg, hora milosti, a Gnadenfrei, osvobozen milostí. Tato slova 
vyjadřují skutečnost popisovanou v Izaiáši 61,1: „…abych vyhlásil jatým 
svobodu, a vězňům otevření žaláře.“

V době, kdy hrabě Zinzendorf pobýval ve Slezsku, měl v úmyslu jet přes 
Königsberg a Rigu do Petrohradu v Rusku. Předtím se však chtěl nechat 
před teologickou komisí přezkoušet ze své víry v naději, že pak bude moci 
do Ruska vyslat další Moravské bratry na misii. Několik měsíců předtím 
poslal rusky mluvícího Moravského bratra Arvida Gradina do Petrohradu, 
aby mu tam připravil půdu. Arvid byl bez prodlení zatčen a uvržen do žalá-
ře, kde zůstal čtyři roky. Další tři bratři, Conrad Lange, Zacharias Hirschel 
a Michael Kind, už byli rok drženi ve vazbě. Jejich zločinem bylo, že si 
podali žádost o pas, aby mohli cestovat dál na východ na Sibiř, kde chtěli 
šířit Boží království mezi tamějšími lidmi. Hrabě Zinzendorf chtěl Rusko 
navštívit i proto, že Její Veličenstvo carevna Kateřina vydala edikt, jímž 
úředně zakazovala všem Moravským bratřím vstup na ruské území nebo 
v Rusku pracovat. V té době na ruské půdě aktivně působilo na sedm tisíc 
Moravských bratří. Hrabě Zinzendorf se nedostal dál než do Rigy, kde 
ho společně s jeho synem Renatusem a Annou Nitschmannovou zatknul 
guvernér generál Laski. Guvernér hraběti zabavil všechny dokumenty 
a převezl je do městské pevnosti. Tvrdil, že musí vyčkat dalších příkazů 
Jejího Veličenstva carevny Kateřiny. Po třech týdnech přišel od carevny 
příkaz: „Její Veličenstvo nevidí žádný přesvědčivý důvod k teologické-
mu přezkoušení, hrabě Zinzendorf musí co nejrychleji opustit její zemi.“ 
Toto byl zákaz, jejž vydala: „Ke sluchu Jejího královského Veličenstva se 
doneslo, že v Livonsku a dalších částech země vznikla nová sekta nazýva-
ná ochranovská, jejímž zakladatelem je jistý hrabě Zinzendorf. Tato sekta 
se tak rozrostla, že dokonce již byly postaveny velké budovy, v nichž se 
příslušníci této sekty scházejí. Shromáždění se konají tajně, a mezi přítom-
nými jsou lidé urozeného stavu, pastoři, ale především rolníci. Z tohoto 
důvodu vydávám nařízení, že se těmto Livoncům, ať jsou jakéhokoli stavu, 
zakazuje nadále praktikovat učení ochranovské sekty, jejich budovy budou 
okamžitě uzavřeny a všem členům této sekty se zakazuje komunikovat 
s jejich vedoucími v těchto budovách nebo kdekoli jinde.“
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Na padesát pracovníků německé diaspory muselo z příkazu carevny 
zemi opustit. Ruská diaspora přesto prosperovala; tak pevně se ochranov-
ská víra mezi místními lidmi zakořenila. Zákaz platil celé čtyři roky, až do 
okamžiku, kdy se vlády ujala carevna Kateřina Veliká, která se narodila 
v Německu, a zákaz zrušila. 

Hrabě Zinzendorf se už poučil, že je nutné očekávat pronásledování 
vždy a všude, a proto nebyl nijak sklíčený. Napsal: „Je lépe se stokrát 
namáhat pro Boží čest a pravdu, i když třeba marně, než žít pohodlný život, 
v němž nikdy nic neriskujeme.“      

V roce 1747 během účasti na dvoutýdenním synodu v Anglii si Ludvík 
opět připomněl, že Ježíš je hlava své církve. Ježíš řekl… „I jáť pravím 
tobě, že ty jsi Petr, a na téť skále vzdělám církev svou a brány pekelné 
nepřemohou ji.“ (Mt 16,18) Tuto pravdu si hrabě připomenul, když se 
Leonard Dober, první starší sboru, rozhodl, že už dál nedokáže plnit 
povinnosti související s vedením společenství, a vzdal se své funkce. Ani 
po dlouhých debatách nebyli bratři schopni najít vhodnou náhradu. Proto 
celou záležitost odevzdali Ježíši k nohám a obdrželi odpověď z knihy 
Izaiáš. „…Budoucí-liž věci na mně vyzvídati chcete, o synech mých 
a o díle rukou mých mně vyměřovati?“ (Iz 45,11) Na základě tohoto verše 
se jednomyslně usnesli, že pozice prvního nebo hlavního staršího bude 
zrušena. Moravští bratři si dodnes tento den „duchovního prozření“, jenž 
připadá na třináctý listopad, připomínají a oslavují, že jejich prvním star-
ším je Ježíš, a nikoli nějaký člověk.

Hrabě Zinzendorf jednou vysvětlil stav moravských a českých bratří 
jako těch, kdo se narodili znovu (J 3,3), a těch, kdo Boha uctívají v Duchu 
a v pravdě (J 4,23). 

„Nedomnívejte se, že si myslím, že každý člen Jednoty bratrské je 
skutečně Božím dítětem, a že mimo Jednotu bratrskou nemůže být nikdo 
spasen. Království Ježíše Krista nepřebývá pouze v srdcích českých nebo 
moravských bratří, což by bylo naprosto v rozporu s modlitbou mého 
Spasitele, která je zaznamenána v Janově evangeliu v sedmnácté kapitole. 
Na světě jsou celé zástupy věřících, kteří jsou stejně blízko Ježíšovu srdci, 
nebo dokonce ještě blíže. Každý věřící, který má Martermanna, Muže 
plného bolesti, ve svém srdci, je stejně moudrý jako my. Pravá Ježíšova 
církev není viditelná a je rozšířená po celém světě. Duše člověka však 
musí mít s Ježíšem jakési zvláštní pouto, Spezialbund, a také úzký vztah, Spezialbund, a také úzký vztah, Spezialbund
Anbindung, se svým Spasitelem.“

Kritikové hraběte Zinzendorfa se ho jednou zeptali, proč se lidé připoju-
jí k centrům Jednoty bratrské a zůstávají v nich. Odpověděl jim: „Když se 
lidí ptám ‘Proč nechcete zůstat v městě svých otců, dláždit jeho ulice a šít 
šaty pro místní obyvatele?’, tak mi odpovídají, že je to Kristova láska, jež 
je ve společenství tak zřejmá a hmatatelná, kvůli které zůstávají. Copak jim 
mohu upřít právo zůstat a pojmenovat je ‘Lidé mého Spasitele’?“
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O třicet let později napsal August Gottlieb Spangenberg o charak-
teru hraběte Zinzendorfa a o způsobu, jakým konfrontoval své kritiky: 
„Zinzendorf byl jedním z nejúctyhodnějších mužů, jakého jsem kdy 
poznal. Nikdy jsem u něj nezaznamenal žádnou pochybnost o tom, že 
Ježíš je pastýřem a biskupem našich duší. Vždycky jsme v srdci věděli, že 
máme zvláštní pouto se Spasitelem, ale zároveň jsme byli vnitřně spřízněni 
i s hrabětem Zinzendorfem, naším Ordinarius Fratrum, tím, kdo bdí nad 
Jednotou bratrskou a pečuje o ni.“

Rád bych se s vámi podělil o svůj pohled na to, co je podle mne pravá cír-
kev, protože to patří k základnímu poznání podstaty křesťanství. V době, 
kdy žil hrabě Zinzendorf, mělo ke zdravému biblickému učení přístup jen 
pár lidí. Jen hrstka vlastnila Bibli a neexistovaly žádné knihovny plné křes-
ťanských knih. Dnes máme přístup k mnoha nejrůznějším učením o zá-
kladních principech křesťanství nebo ortodoxních křesťanských naukách. 
Stačí si jen vybrat z mnoha dostupných knih nebo si poslechnout pomazaná 
kázání znovuzrozených kazatelů.

Víme, že existují lidé, kteří chodí na shromáždění církve a z vnějšího 
pohledu se zdají být křesťany, ale v nejvnitřnější bytosti nemají vztah s Je-
žíšem Kristem jako se svým Spasitelem a Duch svatý v nich nepřebývá. 
Nikdy neokusili proměňující moc Ducha svatého, jenž jim dosvědčuje, 
že jsou Božími dětmi. Ale ve většině církví jsou také obnovení, Duchem 
naplnění křesťané, kteří mají Krista v srdci jako jedinou naději Boží slávy. 
Prožili Ježíšova slova z Matouše 7,13-14: „Vcházejte těsnou branou; nebo 
prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest 
těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž 
vede k životu, a málo jest nalézajících ji.“ Úzkou branou můžete projít 
jedině vírou v Krista. Je úzká a těsná, protože jen málo lidí si vybere cestu, 
po níž mohou jít pouze pod podmínkou, že hledají pravdu, činí pokání a pl-
ně odevzdají svůj život Ježíši Kristu jako svému Pánu a Spasiteli. Pokud 
spoléháte jen na svou vlastní spravedlnost a lidské skutky, abyste získali 
Boží přízeň a přístup do nebe, pak se snažíte marně.

Samozřejmě že apoštol Pavel znal rozdíl mezi skutečným následovní-
kem Krista a tím, kdo to jen předstíral. Když psal dopis Filipským, musel 
být naprosto zdrcený, když viděl pád některých židovských i nežidovských 
učitelů. Většina mužů nerada pláče, ale apoštol Pavel napsal: „Neboť 
mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil vám, a nyní i s pláčem pra-
vím, že jsou nepřátelé kříže Kristova.“ (Fp 3,18) Možná se nestavěli proti 
Kristu otevřeně a možná, že rozumem chápali význam Ježíšova kříže, ale 
neprojevila se u nich skutečná obnova v duchu, která se projevuje u nově 
obrácených lidí, kteří jsou v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel vysvětluje, proč 
tomu tak je: „…jejichž bůh jest břicho, a sláva v mrzkostech jejich, kteříž 
zemské věci smyslí.“ (Fp 3,19)
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Boží slovo charakterizuje skutečné společenství věřících jako stádo 
ovcí, o které něžně a starostlivě pečuje dobrý pastýř, a které slyší jeho 
hlas a následují jej (J 10,16). Stádečko sdílí Kristův život a je propojeno 
v jednotu prostřednictvím Ducha svatého. Je to společenství svatých, ne 
organizace, ale živý organismus bez institucionálního charakteru.

V Písmu je mnoho přirovnání, která popisují církev. V Galatským 5,22-
23 je církev popsána jako zahrada, jejímž účelem je nést ovoce pro Boží 
slávu. Církev je také popisována jako budova a my jsme živé kameny, 
které Bůh ke stavbě přidává. Když zasvětíme svůj život tomuto stavební-
mu projektu, přinese mu to slávu (1K 3,9). Ve stejné kapitole jsou věřící 
nazýváni Božím chrámem, a chvála a uctívání se odehrává pouze v těch 
chrámech, jejichž srdce patří k jeho pravé církvi. V Efezským 1,2-3 jsme 
nazýváni tělem Kristovým, což je konkrétní obraz, který si Pán zvolil, aby 
se představil světu. Pokud si uvědomíme, že jsme jeho tělo, dá nám to nád-
herný a silný podnět k tomu, abychom žili tak, aby bylo pro ostatní zjevné, 
že se v nás odráží Kristus. První učedníci byli mezi ostatními poznáváni po 
lásce, kterou mezi sebou měli.

Další nádhernou pravdou je, že jsme Božím příbytkem. Bůh sídlí ve 
své církvi spíše, než ve svatostánku nebo v chrámě vystavěném lidskýma 
rukama. Apoštol Pavel popisuje tajemství Krista, jenž žije ve věřícím člo-
věku, a jistotu, kterou díky tomu máme, že budeme mít podíl na jeho slávě 
(Ko 1,26-27).

Nejúžasnější přirovnání, které můžeme v Písmu najít a jež poukazuje 
na naši jedinečnou identitu, je, že jsme nevěstou Kristovou. Pokud jsme 
v něm, jsme obmyti jeho krví a vodou jeho Slova, jsme plní slávy a nádher-
ní, čistí, bez poskvrny, bez jakékoli viny a nedostatku, jsme čistá a nevinná 
nevěsta. Ježíš svou nevěstu miluje tak vroucně, že za ni dal svůj život. 
Neměli bychom ho tedy milovat se stejnou vroucností a náklonností, jako 
nevěsta miluje svého ženicha?

Apoštol Pavel říká Timoteovi, že jsme Božím domem, sloupem a utvr-
zením pravdy. Dům znamená pořádek a kázeň. Sloupy byly v určitém 
období používány k vyvěšování veřejných oznámení a prohlášení, což 
znamená, že máme o Ježíši říct celému světu. Opevnění nebo val chrání 
budovu před útoky a je symbolem toho, že máme podporovat a hájit jeho 
pravdu (1Tm 3,15).

Kristova církev je královské kněžstvo všech věřících (1Pt 2,9). 
Nemusíme pocházet ze starozákonního kmene Lévi nebo z Áronova rodu. 
Jsme sjednoceni s královským knězem, Ježíšem Kristem, jenž žije navěky 
v nebi a přimlouvá se za nás před Božím trůnem.

Křesťané patří ke královskému rodu, protože náležejí Králi. Zároveň 
s výsadami, které k tomuto titulu patří, máme však i zodpovědnost. Jsme 
součástí stavebního procesu, a když je spasena nějaká duše, přidáváme ke 
stavbě další živý kámen. Nepotřebujeme kladiva; Duch svatý si nás sám 
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používá k tomu, aby vztyčil svoje mistrovské dílo – církev. Jednoho dne, 
až bude dílo dokončeno, se jeho stádo vznese, aby se v oblacích setkalo 
se svým Spasitelem. Půjdeme do příbytků, které pro nás Ježíš připravil, 
a zůstaneme tam s ním navěky (1Te 4,17). Budeme s ním sdílet slávu, 
kterou pro nás vydobyl, když byl na zemi (J 17,22). „Aby ukázal ve věku 
budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu 
Ježíši.“ (Ef 2,7)

Bůh nejen zachraňuje hříšníky a udílí jim královský titul a moc vládnout 
nad hříchem, světem, sebou samým i ďáblem, ale také tyto vítěze shro-
mažďuje do obrovské armády, v níž všechny jeho děti bojují bok po boku 
proti vší nepravosti.
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20   Návrat domů

„Když navštívíte kvakery, brzy si všimnete, že u nich často kážou a mluví 
ženy. A je to tak správně. Pokud strčíme ženy do kouta, pak přijdeme 
o drahocenný klenot. Je divné, když Duch svatý říká, že vaše dcery budou 
prorokovat, a my jim říkáme „ne“. Jak pak vysvětlíte verš z Galatským 
3,28? V Kristu jsme si všichni rovni, a já jsem vždycky sestry v našem 
společenství povzbuzoval, aby vyučovaly a kázaly, a ženy s obdarováním 
jsem neváhal dosadit na důležitá vedoucí místa. Když apoštol Pavel mlu-
vil o tom, že ženy nemají na shromážděních mluvit, bylo to adresováno 
konkrétní hlučné skupině řeckých žen, která hlasitým hovorem rušila při 
bohoslužbě.“ (Zinzendorf) [V osmnáctém století byl tento názor zcela revo-
luční a hrabě Zinzendorf byl svými oponenty a kritiky nařčen ze založení 
takzvané Weiberwirtschaft, ženské dominance.]

Když se u královského dvora v Drážďanech doslechli o velmi úspěšných 
a prosperujících společenstvích v Gnadenhillu a Gnadenhillu a Gnadenhillu Gnadenbergu ve Slezsku, 
začal saský kurfiřt pochybovat, zda vyhoštění hraběte Zinzendorfa bylo správ-
né. Pruský císař v Berlíně přece sbory Jednoty bratrské podporoval. A nebylo 
pochyb o tom, že spořádaní a tvrdě pracující občané platí clo a daně.

V říjnu roku 1747 se hrabě Zinzendorf nesmírně zaradoval ze zprávy, že 
byl vydán dekret, jímž se ruší jeho vyhnanství ze Saska. Během tří dnů se 
vrátil do Ochranova, a přes dvě stě Moravských bratří na jeho počest vystro-
jilo hody bratrské lásky, kde spolu s ním oslavili jeho návrat. Zinzendorf 
napsal: „Vždycky jsem byl přesvědčen o tom, že pokud rozumní lidé uvidí 
zástup svědků, kteří jsou spaseni milostí skrze víru, a uvidí, že tito lidé jsou 
čestní, rozumní, dodržují zákony, jsou skromní a tvrdě pracují, pak jakýkoli 
filosof logicky musí dojít k závěru, že to, co kážu a co si myslím, přináší 
dobré výsledky.“

Krátce po jeho příjezdu do Ochranova dostal hrabě Zinzendorf z krá-
lovského dvora v Drážďanech další velmi důležitý dopis. Stálo v něm, že: 
„Členové Jednoty bratrské mají veškerá práva pravoplatných saských obča-
nů. Je jim zaručena trvalá náboženská svoboda a je jim dovoleno vykonávat 
bohoslužby podle vlastního bohoslužebného řádu a určovat si své duchovní 
vedoucí.“        

Hrabě Zinzendorf překypoval radostí, přesto tuto zprávu přijal bez 
nejmenší pýchy. Napsal: „Kdybychom mohli najít náboženské shromáždě-
ní, jež by bylo ještě blíže srdci Pravdy, pak bychom byli více než ochotni 
se k těmto bratřím připojit a byli bychom ochotni poddat se jejich hlubšímu 
poznání a porozumění.“

Jedním z největších Zinzendorfových odpůrců byl baron von Huldenberg. 
Obvinil hraběte z Religionszerrüttung, ničení náboženství a podněcování 
prudkého a agresivního chování. Skutečným důvodem však byla skuteč-
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nost, že jeho pivovar utrpěl finanční ztrátu, protože někteří vesničané 
z jeho panství byli ovlivněni mírným, bezúhonným a mravným chováním 
Moravských bratří. Zinzendorfovo vyhoštění ze Saska bylo z velké části 
zapříčiněno neustálými a neúnavnými stížnostmi tohoto muže u králov-
ského dvora v Drážďanech. Hrabě Zinzendorf věděl o těchto nesmyslných 
obviněních a také o neustálém odsuzování Ochranova. Krátce před odcho-
dem do vyhnanství napsal baronovi dopis: „Pokud bych měl tu čest setkat 
se s vámi osobně, pak byste si brzy uvědomil, že rozhodně nejsem přítelem 
nepořádku a nekázně. Pokud byste Ochranov opravdu poznal, pak byste si 
zcela jistě přál, aby vaši vesničané byli stejní jako jeho obyvatelé. Dovoluji 
si přiložit malou brožurku O křesťanských shromážděních. Prosím vás 
snažně, jako ctěného majitele, abyste si ji přečetl, pokud budete chtít, 
a jsem přesvědčen, že poté dojdete k jinému závěru, a zjistíte, jak čestně 
a poctivě spolu ochranovští křesťané žijí.“

Všichni jsme občas zlým pokoušeni, abychom v sobě přechovávali nepřá-
telství vůči druhým. Boží slovo nás však nabádá, abychom střežili svá 
srdce, protože ze srdce plynou všechna naše rozhodnutí a následně i jejich 
důsledky pro náš život. Občas bychom se potřebovali modlit stejně jako 
David v Žalmu 141,3: „Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří 
rtů mých.“

Čtyři roky poté, co se hrabě Zinzendorf vrátil do Ochranova, vypukl na 
pozemcích barona Huldenberga obrovský požár a zachvátil mnoho z jeho 
budov. Shořely do základů a jeho hrad byl velmi poškozený, což značně 
ohrozilo jeho finanční situaci. Když baron proséval popel a probíral se 
troskami po požáru, narazil na dopis, který dostal od hraběte Zinzendorfa 
téměř před dvaceti lety. K jeho úžasu byl dopis jen místy mírně očouzený. 
Jeho pozornost upoutaly věty, které si sám podtrhnul a v nichž ho hrabě 
Zinzendorf prosil, aby změnil svůj názor na Ochranov. Baron tehdy věty 
podtrhal ze vzdoru a v hněvu, ale teď nemohl upokojit svědomí. V dopro-
vodu kněze Karla Rudolfa Reichela odjel do Ochranova. Ožehnutý dopis 
ukázal Zinzendorfovi a vysvětlil mu, jak si ho Bůh použil a pobídl ho k to-
mu, aby šel hraběte poprosit za odpuštění. Zinzendorf neváhal ani chvíli, 
rozhodl se zapomenout na minulost a všechno baronovi odpustil. Díky 
tomu se baron Huldenberg stal skutečným křesťanem. Důkazem toho, že 
se skutečně stal novým stvořením v Kristu, je dopis, jenž napsal krátce po 
své návštěvě u Ludvíka: „Mohu vás s nepředstíranou radostí ujistit o tom, 
že mám naprosto jiný postoj k vašemu společenství. Nezasloužil jsem si 
váš pokorný dopis, který jste mi před tolika lety napsal. Ale náš milostivý 
a nádherný Spasitel váš dopis použil jako připomínku vašich prorockých 
slov, kdy jste mi psal, že pokud si najdu čas na návštěvu, změním názor 
na Moravské bratry a Ochranov. S velkým zahanbením, ale v naprosté 
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upřímnosti musím přiznat, že můj slepý, neústupný a neodůvodněně 
nepřátelský postoj vůči vám mi bránil, abych reagoval na váš traktát. Je to 
skutečně trestuhodné, že jsem ve své tvrdohlavosti přísahal, že vaši vesni-
ci nikdy nenavštívím.“ Po zbytek života udržoval baron von Huldenberg 
s Ludvíkem upřímné přátelství. Moravskou komunitu dával obyvatelům 
svých vesnic za příklad, podle něhož by měli žít. 

Proč byl baron, krajan ze Saska a německý rodák, tak zarputilý v nepřá-
telství vůči hraběti Zinzendorfovi a Jednotě bratrské, a to až do té míry, 
že zapříčinil, aby byl hrabě poslán do vyhnanství a bratři byli rozprášení 
do všech koutů světa, a v důsledku toho bylo zabráněno probuzení a roz-
šíření letničního ohně po celé zemi? V Novém zákoně je jasně ukázáno, 
že nepřátelské duchovní síly působí prostřednictvím jednotlivců i národů, 
aby ničily a podvracely Boží dílo, jeho království a jeho lid. Tito Boží 
nepřátelé jsou neviditelné vesmírné mocnosti, jež ovlivňují všechny lidi, 
kteří nežijí v království světla. I když satan a zlé mocnosti jsou v Novém 
zákoně popsáni jako již poražení, není to, žel, ještě porážka úplná. Boží 
nepřátelé jsou svázáni, ale, jak to výstižně vyjádřil jeden teolog, „jsou 
uvázáni na dlouhém provaze“. Apoštol Pavel zažil něco podobného: „Vy 
zajisté, bratří, následovníci učinění jste církví Božích, kteréž jsou v Judstvu 
v Kristu Ježíši; nebo jste takovéž věci i vy trpěli od svého pokolení, jako 
i oni od Židů…“ (1Te 2,14) Pavel pak dál v téže kapitole píše o tom, že byli 
vyhnáni a bylo jim zabráněno zvěstovat evangelium pohanům. Také zmi-
ňuje velkou touhu znovu uvidět Tesalonické. Zkoušel to znovu a znovu, ale 
satan mu v tom vždy zabránil.

Doktor Ed Murphy ve své knize Příručka pro duchovní boj velmi dobře 
vysvětluje na straně tři sta padesát devět Pavlův zápas se zlými silami: 
„Satan Pavlovi zabránil, aby dělal to, o čem Pavel věděl, že byla Boží 
vůle. Je to možné? Podle apoštola Pavla to možné je. Většina z nás má s 
rozměrem duchovního boje problémy. Buď se ho snažíme ignorovat, nebo 
ho bagatelizujeme natolik, až se nám zdá, že satan je již svázán na dně pro-
pasti a je naprosto bezmocný a nemůže věřícím nijak ublížit. Naši kazatelé 
nám často říkají, že Bůh je svrchovaný. V nebi i na zemi se vždy děje jeho 
vůle. Ani člověk, ani ďábel, ani démoni nemohou jeho vůli nikdy změnit 
nebo překazit. Pokud tedy chodíme v Duchu, satan nám nemůže v ničem 
zabránit, pokud jsme v Boží vůli. To by Bůh nikdy nedovolil. Zní to velmi 
zbožně, ale neodpovídá to ani Písmu, ani zkušenostem Božího lidu. Je to 
zcela jistě „pravda“, která je apoštolu Pavlovi skryta, jak se píše v tomto 
úryvku Písma. I když jsme Bohem chráněni před těžkou nebo úplnou 
porážkou, pokud chodíme v Duchu (pokud chodíme v těle, tak v nás má 
ďábel již postavenou pevnost), můžeme se střetnout s překážkou, kterou 
nelze překonat, a to se apoštolu Pavlovi nelíbilo. Pokud bychom takové-
to překážky nazývali Boží vůlí, klamali bychom sami sebe. Satanovi se 
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samozřejmě velmi zamlouvá, pokud jeho špinavou práci posvětíme tím, 
že ji nazveme Boží vůlí. I když je v Písmu napsáno, abychom se radovali 
za všech okolností, neznamená to, že se máme radovat proto, že všechno 
je Boží vůle. Máme se radovat i tehdy, když se Boží vůle neděje, sdílíme 
Kristovo utrpení kvůli jeho tělu, ne proto, že satanovo dílo je ve skutečnos-
ti Božím dílem. Nesnažme se odstranit tajemství zla tím, že jej nazveme 
‘dobrým’.

Jak tedy dokážeme zvládnout nadpřirozený odpor, když víme, že jsme 
v Boží vůli? Odpověď je jednoduchá, avšak je snazší ji říct, než se jí řídit! 
Musíme zůstat tam, kde jsme, věrně sloužit Bohu a trpět. Musíme trpělivě 
sloužit a trpět až do okamžiku, kdy, pokud je třeba, zemřeme. A to je přesně 
to, co udělal apoštol Pavel (2Tm 4,7-8) a také Petr (2Pt 1,12-15). A také 
mnoho Božích svatých od začátku věků až dodnes (Žd 11,32-40). Boží 
Duch svatý nás však zároveň udržuje v radosti (1Te 1,6; Ř 5,1-5).“
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21. Překážky a vítězství

„Gemeingeist, jedno srdce a jedna duše, neznamená, že jsme všichni stejní. 
Každá duše je jedinečným a samostatným králem. Ježíšovu krásu lze najít 
v každém člověku, i když se liší společenským postavením, temperamen-
tem, zralostí nebo věkem. Nesnažte se nikoho donutit k určité službě nátla-
kem. Služba, kterou člověk vykonává ze srdce, se může rozvinout pouze 
v komůrce, která se nazývá svoboda.“ (Zinzendorf)

I mnoho let poté, co na Moravské bratry sestoupil v ono „slavné léto“, jak 
jej nazval hrabě Zinzendorf, Duch svatý, pokračovaly modlitební vigilie 
Moravských bratří nepřetržitě po dvacet čtyři hodin denně. Výsledky 
takového modlitebního nasazení byly samozřejmě nevyhnutelné. Jak jejich 
modlitby za misionáře s nezmenšenou silou pokračovaly, duchovní boj 
nabýval na síle.

Modlitba je Boží způsob, jak připravit církev na boj s nepřátelskými 
duchovními mocnostmi, které nesnášejí, když se šíří Boží království. 
Ve svých modlitebních komůrkách zápasíme a vítězíme nad satanem 
a jeho přisluhovači. Modlitba a víra jsou mocné a nejdůležitější zbraně 
v Kristově vítězství nad princem temnoty. „Kdož vítězí, dám jemu seděti 
s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým 
na trůnu jeho,“ vysvětluje Ježíš ve Zjevení 3,21. Když jsme na kolenou, 
dokážeme přemoci zlo. V Písmu je na mnoha místech popsáno, že Bůh 
často jedná až na základě našich modliteb. Bůh řekl Ezechielovi: „Hledaje 
pak někoho z nich, kterýž by udělal hradbu, a postavil se v mezeře…“ 
(Ez 22,30) Bůh je všemohoucí, je to nejvyšší, svrchovaná, suverénní 
bytost ve vesmíru. Je soudce, obhájce, vykonavatel rozsudku i vymahač. 
Je to nepochopitelné tajemství. Z lásky k nám, ke svým dětem, nám Bůh 
umožňuje, abychom se podíleli na jeho plánu pro svět a mohli pak sdílet 
i odměnu, kterou svým dětem zaslíbil (Zj 22,12). Bůh působí a jedná na 
základě modliteb, které k němu vysílají obrácená srdce a rozšiřují tak 
jeho říši a vládu na této zemi. „Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky 
na žeň svou.“ (Mt 9,38)

Aby modlitba byla účinná, Bůh od nás vyžaduje, abychom v něm zůstá-
vali a aby v nás zůstávala jeho slova. Pak můžeme od Otce v Ježíšově 
jménu žádat cokoliv a on nám to dá. Náš partyzánský odboj na zemi nám 
pomáhá plně dospět a vyzrát a připravuje nás na to, že jednou budeme vlád-
nout spolu s Ježíšem v nebi. Ježíš připravuje svou nevěstu, církev, na to, 
že bude vládnout. Modlitba a přímluvná modlitba jsou základními kameny 
našeho učednictví. John Wesley řekl: „Bůh neudělá nic, pouze odpoví na 
modlitby.“ S. D. Gordon řekl: „Modlitba je okamžik, kdy zasadíte vítěznou 
ránu, na bohoslužbě pak už jen sklízíte její ovoce.“
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V celé historii vidíme, že muži, kteří planuli láskou k modlitbě, vykonali 
pro Krista velké dílo a „oblékli toho nového, obnovujícího se ke známosti, 
podlé obrazu toho, kterýž jej stvořil“ (Ko 3,10).

John Wesley se každý den dvě hodiny modlil. Začínal ve čtyři hodiny 
ráno. Byl přesvědčený, že modlitba je jeho úkolem více než cokoli jiného.

John Fletcher měl na zdech svého pokoje skvrny, které způsobil svým 
dechem, když se modlil s obličejem těsně u stěny.     

Luther řekl: „Kdybych se každé ráno dvě hodiny nemodlil, pak by 
nade mnou ďábel během dne zvítězil. Kdybych měl příliš mnoho práce, 
nemohl bych se pohnout z místa, pokud bych nestrávil další hodinu na 
modlitbách.“

Samuel Rutherford vstával ve tři hodiny ráno, aby se setkal v modlitbě 
s Bohem.

John Welch, úžasný skotský kazatel, se modlil až osm hodin denně. 
Když v noci vstal, aby se modlil, zabalil se do deky. Jeho manželka s neli-
bostí nesla, když ho našla na zemi plačícího. Obvykle jí odpověděl: „Ach, 
ženo, zodpovídám za tři tisíce duší a o mnohých ani nevím, jak na tom 
jsou.“

Markýz de Renty přikázal svému sluhovi, aby mu řekl, až uplyne půl 
hodiny, aby mohl skončit a jít spát. Když však sluha viděl, jak hluboce je 
markýz do modlitby zabraný, nechtěl ho vyrušovat. Čekal, dokud neuply-
nulo tři a půl hodiny. Když na něho pak zavolal, markýz povstal ze země, 
kde se vkleče modlil, a řekl: „Ach, jak krátká půlhodina to byla.“

David Brainerd pracoval s ohromnou mocí mezi americkými indiány. Žil 
svatý život naplněný modlitbou. Do deníku si zapsal: „Cítím zvláštní něhu 
a blaženost z Boží blízkosti a velkou hybnou sílu jeho lásky, která tak nádherně 
pohlcuje duši a působí, že všechny naše touhy a zalíbení nacházíme v Bohu 
samotném. Odděluji tento den, abych se v ústraní postil a modlil a abych snaž-
ně prosil Boha, aby mě vedl a požehnal mi kvůli veliké práci, která mě čeká, 
totiž kázat evangelium, a aby se Pán ke mně navrátil a ukázal mi světlo své 
tváře. Dopoledne jsem byl slabý a téměř bez života. V polovině odpoledne mě 
Bůh uschopnil, abych v přímluvné modlitbě horlivě bojoval za své nepřítomné 
přátele, avšak až v noci mě Bůh při modlitbě nádherně navštívil. Myslím, že 
má duše ještě nikdy v životě nebyla v takové agónii. Necítil jsem žádná ome-
zení, protože mi byly otevřeny poklady božské milosti. Zápasil jsem za své 
nepřítomné přátele, za žeň duší, za ohromné zástupy ubohých duší i za mnoho 
těch, které osobně považuji za Boží děti na různých vzdálených místech naší 
země. Asi hodinu a půl před západem slunce až téměř do tmy jsem byl v tak 
obrovské agónii, že jsem byl celý zpocený, a přesto se mi zdálo, že jsem nic 
neučinil. Ach, můj drahý Spasitel potil krev za ubohé, ztracené duše! Toužil 
jsem po tom, abych k nim měl více soucitu a lásky. Cítil jsem v sobě pořád 
ten zvláštní blažený pocit, který způsobila božská láska a milost, a v tomto 
rozpoložení jsem šel spát, se srdcem stále obráceným k Bohu.“
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Jonathan Edward o modlitebním životě Davida Brainerda napsal: „Jeho 
život nám ukazuje tu správnou cestu k úspěchu v práci služebníka. Hledal ji 
stejně, jako voják hledá vítězství při obléhání nebo v bitvě; nebo jako člověk, 
který běží závod o velikou cenu. Jakým způsobem pracoval, poháněný láskou 
ke Kristu a ztraceným duším? Vždy horlivě. Nejenom slovy a svým přesvěd-
čením, veřejným či soukromým, ale i modlitbou ve dne i v noci a tím, že spolu 
s Bohem v ústraní zápasil a usilovně pracoval k porodu s nevýslovným sté-
náním a utrpením, dokud v srdcích lidí, k nimž byl poslán, nebyl zformován 
Kristus. Jako pravý syn Jákobův neustal v zápasu celou noc až do svítání.“
 
O Moravských bratřích se vyprávějí neuvěřitelné příběhy, o ztrátách, které 
utrpěli, a o vítězstvích, jichž dosáhli. Jeden z příběhů se týká Gottlieba 
Israele, kulhavého moravského tkalce, který se se svým přítelem a společ-
níkem plavil do Západní Indie. Jejich loď najela poblíž města Tortola na 
mělčinu a jeho kamarád se utopil přímo před jeho očima. Když Gottlieb 
visel za ruce na útesu a vlny ho přirážely na skálu, nebyl si jistý, jak dlouho 
se ještě dokáže udržet. V poslední vteřině však byl zachráněn. Když se vrá-
til domů do Ochranova a svůj příběh vyprávěl členům společenství, hrabě 
Zinzendorf se ho zeptal: „Na co jsi myslel, když jsi visel na té skále?“ 
Gottlieb mu odpověděl: „Zpíval jsem si naši Píseň svobodného bratra 
(Single Brother Hymn).“ Je to píseň, kterou složil hrabě Zinzendorf a ve 
zpěvníku Moravských bratří je uvedena pod číslem devět set šedesát tři:

„Bořiteli zdí, kde tě mohou spatřit?
Na skalách, v puklinách, na divokých pláních,
na ostrovech pohanů a v poryvech vichřice,
kde je od věčnosti tvé místo.“ 

Friedrich Höcker a Johannes Rüffer cestovali ke Guebres, uctívačům 
ohně v Persii. Na jejich dlouhé a únavné cestě je přepadli kurdští lupiči. 
Oloupili je a zbili. Oba útok přežili, ale když pak byli napadeni znovu, 
byl Friedrich vážně zraněn a málem zemřel. Úplně vyhladovělí a téměř 
nazí doklopýtali na britský konzulát. Dva lékaři-misionáři se zanedlouho 
rozhodli, že se vrátí domů. Na cestě zpět byli opět přepadeni a oloupeni, 
a tentokrát Johannes zraněním podlehl. Friedrich svého drahého přítele 
pohřbil někde u cesty, po níž se vraceli. V Guyaně byla smrt misionářů 
z řad Moravských bratří zvlášť srdcervoucí. Pětasedmdesát ze sto šedesáti 
prvních Kristových velvyslanců zemřelo během deseti let na následky tro-
pické horečky, uštknutí jedovatými hady a úplavice. Bratrovi Andreasovi 
Rittmannsbergerovi zemřela žena pouhých šest měsíců po příjezdu.

Ani takovéto příběhy však nezchladily touhu Moravských bratří přinášet 
spasení umírajícímu světu. V roce 1752 odjela skupina Moravských bratří 
pracovat mezi Eskymáky. Na lodi Hope odpluli z Anglie do Labradoru. Když 
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dorazili na místo, vystoupili čtyři Moravští bratři na břeh a začali stavět dům. 
Chtěli osadu pojmenovat Hopedale (Údolí naděje). Loď plula dále na sever, 
kde vysadila dalších pět misionářů. Jakmile těchto pět evangelistů stanulo na 
pevné zemi, byli zavražděni skupinou Eskymáků. Kapitán lodi plul rychle 
zpátky dolů k pobřeží, kde předtím vysadil první čtyři misionáře, a vzal je 
zpět na loď, protože jejich osud mohl být stejný jako osud oněch pěti. Hrabě 
Zinzendorf byl velmi zarmoucen, že další misie skončila tak tragicky.   

V Zinzendorfově deníku najdeme zápis, v němž zaznamenává své myšlen-
ky o prohrách a vítězstvích: „Nejsem si jistý, zda již nastal čas, kdy se budou 
obracet velké zástupy pohanů, ale v některých zemích už vidím malé množství 
ovoce. Náš Spasitel však vidí naši těžkou práci i pot. Je samozřejmé, že Bůh 
by to dokázal i bez nás. Také si nejsem jistý, zda „dolujeme“ pro věčnost, nebo 
vidíme jen začátky, které nebudou mít dlouhého trvání. I když je náš čas, kdy 
můžeme získávat duše, omezený, i když jsme utrpěli ztrátu bratří, i když jsme 
už vyslali Moravské bratry na cesty přes oceán více než dvěstěkrát, bude pro 
nás sklizeň byť jen jednoho sta duší bohatou odměnou.“

Melchior Nitschmann, tkadlec a starší církve, jeden z pěti mužů Jednoty 
bratrské, kteří se rozhodli zůstat v Ochranově, cestoval společně s Georgem 
Schmidtem do Salzburku v Rakousku. Po cestě navštívili několik domácích 
skupin, které se scházely v utajení, aby posílili a povzbudili víru bratří a ses-
ter. Při jednom setkání je přerušila policie. Nasadila jim pouta a zavřela je do 
vězení, každého do zvláštní cely. Hrabě Zinzendorf se několikrát pokoušel přes 
úřady dosáhnout toho, aby je propustili. Bratři ve studených a vlhkých celách 
trpěli. Během roku Melchior ve vězení zemřel na zápal plic. George trpěl o šest 
bezútěšných a bídných let déle. Nakonec byl tak vyčerpaný a slabý, že na oko 
konvertoval ke katolické víře. Poté byl z vězení propuštěn a zesláblý odcestoval 
zpět do Ochranova. Bratři byli ohromeni, že ho vidí, a přijali ho s velkou radostí. 
George však velmi trpěl výčitkami svědomí, že zapřel svou víru. V roce 1736 
se jako první misionář přeplavil do Jižní Afriky. Když byl na tuto misii vybrán, 
prohlásil: „Můj Spasitel dovolil jet mně, nejnehodnější ze všech duší.“ V Africe 
založil školu a naučil domorodé příslušníky kmene Khoi číst, psát a obhospoda-
řovat půdu. Řekl jim o lásce svého Spasitele a o jeho vykoupení od hříchu smrtí 
na kříži. Místní kněží začali na George žárlit, protože přinesl místním lidem 
vzdělání, prosperitu a Krista. Kněží začali zpochybňovat vysvěcení Moravských 
bratří, využili svého vlivu a George Schmidta ze země vypověděli.

Téměř o padesát let později se tři misionáři vrátili do Jižní Afriky a našli pozů-
statky domu, který si v Africe postavil George Schmidt. V zahradě byla obrovská 
hrušeň, která vyrostla z tenoučkého proutku, který tam George kdysi zasadil. 
Také se setkali se zbytkem věřících a se starou ženou jménem Magdaléna. Stále 
ještě měla u sebe Bibli a dokázala ji číst. Během deseti let ve vesnici nazvané 
Valley of Grace (Údolí milosti), založené druhou skupinou misionářů, žilo více 
než tisíc pět set věřících. Byli zcela soběstační, uměli číst a žili intenzivním 
duchovním životem. V roce 1838 založili školu pro vzdělávání učitelů.
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William Wilberforce, velký evangelický reformátor z Anglie, napsal 
o vášni a nasazení Moravských bratří pro misii: „Jsou seskupením, které 
možná zastínilo veškeré lidstvo svými nezpochybnitelnými a jednoznač-
nými důkazy Kristovy lásky, která v nich přebývá, projevované prostřed-
nictvím horlivého a aktivního zápalu pro Kristovu vládu. Je to horlivost 
mírněná opatrností, zjemněná pokorou a mírností a podpořená odvahou, 
kterou nezastraší žádné nebezpečí, a tichou jistotou, kterou nedokáže 
vyčerpat žádné strádání.“

Misionářská práce v Západní Indii nakonec začala být velmi úspěšná 
a bylo pokřtěno přes čtyři tisíce otroků. I když na ostrovech zemřelo dvacet 
Moravských bratří, ovoce dvou prvních mladých mužů, Leonarda Dobera 
a Davida Nitschmanna, bylo víc než hojné. Otrokáři se už nikdy nemuseli 
bát povstání otroků. Guvernér ostrova Svatého Tomáše v roce 1749 pro-
hlásil: „Bratrská církev způsobila, že na našem ostrově vládne lepší duch. 
Teď je z ostrova silná tvrz míru a pokoje. V minulosti bych se neodvážil 
spát nikde jinde než ve své pevnosti. Teď mohu spát kdekoliv na plantáži 
bez obav o život. I kdyby se chystalo nějaké spiknutí, což si myslím, že je 
při nové náladě, která na ostrově panuje, velmi nepravděpodobné, jsem si 
jistý, že by mi někteří z otroků tuto informaci předali.“

V Amsterodamu Moravští bratři prováděli významnou práci mezi Židy. 
V mnoha křesťanských církvích vládlo antisemitské smýšlení, avšak 
Moravští bratři šířili evangelium mezi židovským obyvatelstvem a ná-
sledovali tak Ludvíkova příkladu s rabínem Abrahamem. Pravý křesťan 
miluje židovský národ. „Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli 
dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu. Nebo on jest pokoj náš, kte-
rýž učinil oboje jedno, zbořiv dělící zeď ohrady.“ (Ef 2,13-14)

Johannes Beck, Matthäus a Christian Stach a konzervativec Kristián 
David, tesař, který postavil jejich domy, pracovali mezi Eskymáky v Grón-
sku. Jejich misionářská horlivost a nadšení byly podrobeny zkoušce trpěli-
vosti. Trvalo šest let, než byla pokřtěna první eskymácká rodina. Eskymáci 
ve svém jazyce neměli žádný výraz pro Boha, ďábla, hřích a spravedlnost. 
Tito cizinci pro ně byli zvláštní a podivní, a oni ze začátku neměli zájem 
o posmrtný život v nebi, když od nich slyšeli, že „v nebi nebudou žádní 
lachtani“. Nakonec bylo spaseno přes dvě stě Eskymáků. Matthäus byl 
jeden z prvních misionářů, kteří Grónsko navštívili. Přivezl s sebou do 
Ochranova dva Eskymáky a vyprávěl bratřím úžasné příběhy o tom, jak 
počet věřících v Grónsku roste.

Hrabě Zinzendorf složil o Grónsku chvalozpěv:                

„Ledem a sněhem vyslanec Kristův kluše,
aby Krista poznala jedna bědná duše.
S radostí snášíme všechnu bolest i žal,
ať každý dozví se, že Beránek život svůj dal.“
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Abraham Richter, obchodník ze Stralsundu, který se připojil k Morav-
ským bratřím, pracoval mezi Araby v Alžíru. Do Ochranova psal povzbu-
divé příběhy o úspěších, které v Alžíru má. Svou vlast už nikdy neviděl. 
Zemřel na černý mor. Společenství toto misijní úsilí podporovalo modlit-
bami a každý týden se těšilo, až se budou předčítat dopisy, které přicházely 
z celého světa.

Zdálo se, že ve státě Georgia ďábel vyhrává duchovní bitvu. Z jihu 
do země vpadla španělská armáda a doufala, že tuto oblast dobude pro 
Španělsko. Guvernér Georgie kolonisty varoval, aby se připravili na válku. 
Když Moravští bratři odmítli vstoupit do armády, byli ze země vypovězeni. 
Evangelista George Whitefield se doslechl o jejich neutěšené situaci a po-
mohl jim odcestovat do Pensylvánie. Společenství v Nazaretu a Betlémě 
prosperovala a pensylvánský guvernér byl vůči Moravským bratřím 
přátelsky naladěn. Tento guvernér dokonce přispěchal na pomoc Davidu 
Zeisbergerovi a Friederichu Postovi, dvěma misionářům, kteří pracovali 
mezi indiány v Hudson River Valley. Bílí osadníci byli nespokojení, že 
se indiáni stávají křesťany, proto nechali tyto dva muže zatknout, převézt 
do New Yorku a zavřít do vězení. Pensylvánský guvernér jim však zajistil 
propuštění.

David Zeisberger (1721–1808) neúnavně pracoval pro Krista mezi 
Irokézy a Hurony po šedesát dva let. Byl také mezi pionýry, kteří vybu-
dovali osadu Betlém. V roce 1750 se vydal na nebezpečnou a únavnou 
cestu, aby od Irokézů získal povolení, aby k nim mohli přijíždět misionáři. 
Indiáni jej brzy adoptovali jako člena svého národa a mnoho z nich pak 
bylo prostřednictvím jeho práce adoptováno do Boží rodiny. Oženil se, 
když mu bylo šedesát let, a jeho svatby se zúčastnilo čtyři sta delawarských 
indiánů, z nichž téměř všichni byli křesťané.

Anglický šlechtic lord Granville nabídl Zinzendorfovi výhodnou koupi 
pozemků, sto tisíc akrů půdy v Severní Karolíně. Hrabě byl velmi nadšený 
a hluboce vděčný Pánu za všechno, co pro ně dělal. S pomocí Thomase 
Penna a Jamese Oglethorpa vymohl pro Moravské bratry stejné právo, 
jako měli kvakeři – osvobození od povinnosti sloužit v armádě. V Británii 
v roce 1749 parlament schválil návrh zákona, který Moravské bratry osvo-
bozoval od povinné vojenské služby.

V listopadu roku 1755 dostal hrabě Zinzendorf srdcervoucí zprávy 
z Pensylvánie. Dvacet mil od Betléma byla do základu vypálena misijní 
stanice s názvem Gnadenhütten, Útočiště milosti, a bylo zavražděno deset 
misionářů a jedno dítě. Pachatelé byli k útoku vyprovokováni falešnou 
propagandou vojáků, jak to často v případě válečné politiky a intrik 
bývá. Hrabě Zinzendorf kázal o nastavení druhé tváře a společně s brat-
řími se modlil, aby vrahové měli milost před smrtí přijmout evangelium 
Ježíše Krista. Krátce poté mohl hrabě vyslat padesát dobrovolníků z řad 
Moravských bratří do Pensylvánie jako náhradu za umučené misionáře.

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM144



145

V roce 1759 dostal hrabě Zinzendorf další skličující zprávy. V období 
sedmileté války vypálili ruští vojáci budovy Neusalzu a uprchlíci museli 
utéct do sousedního Gnadenbergu. 

I přes různé obtíže a překážky pokračovala misijní práce dál, a ke konci 
Zinzendorfova života byl počet misionářů, které Moravští bratři vyslali do 
světa, dvě stě dvacet šest. Sdíleli s lidmi z různých národů Dobrou zprávu, 
kterou my považujeme za samozřejmou, totiž že prostřednictvím Krista 
se můžeme stát novým stvořením a můžeme odhodit starou přirozenost, 
kterou jsme zdědili po prvním člověku Adamovi. V 2. Korintským 5,18-
20 se píše: „To pak všechno jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze 
Jezukrista, a dal nám služebnost smíření toho. Neboť Bůh byl v Kristu, 
v mír uvodě svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to 
slovo smíření. Protož na místě Kristově poselství dějíce, jako by Bůh skrze 
nás žádal, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem.“

Když Pavel vybízí své čtenáře, aby se smířili s Bohem, není to jen oby-
čejná prosba, jako by říkal: „Prosím, udělejte mi to k vůli,“ ale naléhavě 
nás žádá a prosí, jako by nás prosil samotný Kristus.

Na konci osmnáctého století bylo z malé vesničky Ochranov a dal-
ších osad Moravských bratří vysláno do světa přes jeden tisíc misionářů. 
Tajemstvím jejich úspěchu byly vroucí modlitby, vysílané k Bohu dnem 
i nocí z upřímného srdce, a také ukázněný a Duchem naplněný život a po-
slušnost Božímu slovu. „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedníci 
moji budete.“ (J 8,31) Moravští bratři se od svého učitele učili, jak zvěs-
tovat pohanům zprávu o kříži a Beránku Božím. Pavel se ve svých epišto-
lách zaměřil na Krista ukřižovaného a řekl, že se nechce vychloubat ničím 
jiným než křížem. Vyhýbal se učeným řečem ze strachu, že by poselství 
kříže mohlo být nepochopeno. Kříž je však vždy kontroverzní téma; jizvy 
na jeho zádech byly důsledkem jeho učení, že spasení můžeme dosáhnout 
pouze prostřednictvím Ježíšova kříže.
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22. Christian Renatus  

„Společenství, které je živé, které každý den společně mluví, modlí se a zpívá, 
je mocnou pevností proti neutuchajícímu nebezpečí vlažnosti.“ (Zinzendorf)
    
Hrabě Zinzendorf miloval Anglii a trávil v ní mnoho času. Během svého 
života v ní strávil celkem více než šest let. S pomocí Petra Böhlera a Au-
gusta Gottlieba Spangenberga založil společenství v Londýně a Yorkshiru. 
Böhler byl Moravský bratr, který kázal z listu Římanům, když byl John 
Wesley tak nádherně a nadpřirozeně ujištěn o svém spasení.

Spangenberg byl pietista a teolog z města Jena v Durynsku. Měl magisterský 
titul v oboru teologie a zcela se nadchnul pro Moravské bratry. Hrabě Zinzendorf 
si Spangenberga oblíbil a cenil si jeho rad. Spangenbergova kariéra byla plně 
podřízena práci spojené s jeho službou v Jednotě bratrské. Poprvé o Moravských 
bratrech slyšel, když dva prostí muži z Ochranova, Andreas Beyer a Gottlieb 
Wried, navštívili univerzitu v Jeně a vydali mocné svědectví o proměněných živo-
tech a o proměně celého společenství a o navštívení Ducha svatého. Spangenberg 
napsal: „Naslouchal jsem zcela potichu, avšak mé srdce se začalo radovat.“

Christian Renatus, Ludvíkův jediný syn, který se dožil dospělosti, pomáhal 
svému otci v době, kdy žil v Londýně. Otec a syn se během této doby velmi 
sblížili. Ludvík viděl, že na Christianově mladém životě pracuje Duch svatý 
a pomáhá mu zamilovat se do Ježíše. „Christel“ byl pak chycen lehkovážným 
životem v Herrnhaagu, a bolest této vzpomínky zanechala hlubokou ránu, která 
mu pomohla dospět a vyzrát. Zinzendorf věděl, že dokonce mladí lidé, kteří 
vyrůstali v chráněném křesťanském prostředí a byli uchráněni před otevřenou 
hříšností, v sobě pořád mají takzvanou Grundverderben neboli hlubokou vnitřní 
zkaženost, která má kořeny v Adamově přirozenosti. To znamená, že naše stará 
přirozenost musí být znovu obnovena milostí prostřednictvím naší víry v Kris-
ta. V době, kdy byl v Americe, se Ludvík za svého syna hodně modlil, aby se 
stal opravdovým a upřímným Božím dítětem a Kristovým služebníkem.

Když se v roce 1743 Ludvík vrátil z Ameriky, měl velikou radost, když 
zjistil, že Christian Renatus zcela odevzdal své srdce Spasiteli. Když se 
vrátil, stěží svého syna poznával. Byl daleko vážnější než dřív a naprosto 
odevzdaný Kristu. Jeho srdce hořelo pro Ježíše a veškeré jeho úsilí a práce 
měly pouze jeden cíl – zažehnout Ježíšovu lásku ve sboru svobodných 
mužů. Modlil se za ně, povzbuzoval je a Pán si ho používal ke spáse duší.              

Rok před svou předčasnou smrtí Christian náhle zeslábl a začal kašlat. 
Zanedlouho poté napadl jeho plíce bacil tuberkulózy a on zemřel. Moravští 
bratři truchlili u jeho hrobu. Pro Ludvíka to byla nesmírná ztráta, protože 
jeho syn neúnavně a vytrvale pracoval, aby mu pomohl, často i celou noc.

Christian byl zasnouben s Annou Johannou Pieschovou, starší sboru 
svobodných sester. Anna se později provdala za Nathanaela Seidela, ale po 
celý život nosila na prstě zásnubní prsten, který jí dal Christian. Ludvíkova 
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žena, Erdmuthe Dorothea, byla synovou smrtí tak zdrcena, že ztratila chuť 
do života. Když Christel, jak mu říkala, asi rok před svou smrtí odjížděl 
do Anglie, třikrát vyskočil z kočáru, aby svou matku něžně „ještě jednou“ 
objal. Když Erdmuthe slyšela, že syn onemocněl, chtěla se vydat za ním 
na návštěvu, ale zdržela se kvůli vlastní nemoci. Jakmile opět nabrala dost 
sil, vydala se na cestu do Londýna, ale v Holandsku v Zeistu ji zastihla 
zpráva o synově smrti. Erdmuthe z toho znovu onemocněla a na několik 
týdnů ulehla. V dopisu své rodině, Reussovým, napsala: „Musím se vrá-
tit s prázdnýma rukama bez mého drahého Christeleina. (Koncovka lein
v němčině vyjadřuje zvlášť něžné oslovení.) Velmi to bolí. Není dne, který 
bych neproplakala. Kvůli tatínkovi Ludvíkovi však musím být statečná. Je 
neuvěřitelné, jak moc mě teď přitahuje nebe, kde je můj vyvolený malý 
Christel tak šťastný. Určitě na mě myslí, a jsem si jistá, že prosí našeho 
drahého Božího Beránka, aby mě utěšil. Ještě když žil, nikdy nechtěl, 
abych si o něho dělala starosti, jak mi napsal ve svém posledním dopise. 
Teď vidím, že mi v něm dával sbohem. Takhle nikdy své dopisy nekončil. 
Ale musím už přestat psát, protože se mi opět derou slzy do očí. Proč mys-
líte, že jsem pořád tady?“

Několikrát navštívila Christelův hrob na hřbitově Moravských bratří 
zvaném Boží akr, který pojmenovali Sharon. Napsala: „Je to bolestné, 
ale zároveň velmi uklidňující místo.“ Když se vrátila do Ochranova, byla 
doslova shrbená pod tíží zármutku. Všichni soucítili s touto hluboce trpící 
ženou, která byla zlomená a ztratila vůli žít. Prosila všechny členy spole-
čenství, aby o Christelovi nemluvili, a napsala: „Nedokážu popsat, jak se 
každý den cítím slabá ve své nejvnitřnější bytosti.“ Bolestný dopad smrti 
jejího syna je pochopitelný vzhledem k tomu, že Zinzendorfovi měli dva-
náct dětí, z nichž devět zemřelo v raném dětství.

Hrabě Zinzendorf na tom nebyl o moc lépe. Jeho zármutek byl velmi 
hluboký. O několik let dříve, před pohřbem jednoho ze svých dětí, pronesl 
ke shromáždění: „Od okamžiku jejich narození nikdy nepovažujte děti za 
své vlastní, ale plně je odevzdejte Spasiteli jako jeho vlastnictví.“               

Přesto bylo srdce hraběte Zinzendorfa plné zármutku. Christianův pří-
tel Spangenberg napsal svůj postřeh, který odhaloval vnitřní stav hraběte 
Zinzendorfa: „Nedokážu vyjádřit, jak se jeho otec cítil, když se tu zprávu 
dozvěděl, ale vím, že byl zcela zničený žalem. Když se nám snažil sdělit, 
co pro něj jeho syn znamenal, jeho oči přetékaly zármutkem. Když pročítal 
synovy dokumenty a zápisky a všiml si jeho každodenního obecenství se 
Spasitelem, plakal ještě víc. Renatus byl milován nejen svým otcem, ale 
také ostatními členy společenství Moravských bratří.“

Apoštol Pavel nám v epištole Římanům 8,23 poskytuje tuto útěchu: 
„A netoliko ono (stvoření), ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť sami 
v sobě lkáme, synovství očekávajíce, a tak vykoupení těla svého.“ Job ve 
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svém utrpení ze sebe vydal mučivý výkřik úzkosti, který je zaznamenán 
v knize Job 30,16-19: „A již ve mně rozlila se duše má, pochytili mne 
dnové trápení mého, kteréž v noci vrtá kosti mé ve mně; pročež nervové 
moji neodpočívají. Oděv můj mění se pro násilnou moc bolesti, kteráž 
mne jako obojek sukně mé svírá. Uvrhl mne do bláta, takže jsem podobný 
prachu a popelu.“

Pravdou je, že všichni čelíme nějakému protivenství. Někdy se ptáme, 
kde v tom všem trápení je Bůh. Můžeme mu doopravdy důvěřovat, i když 
je náš život plný bolesti? Jak obtížné je pro nás ve vší té lopotě a dřině 
věřit Božímu slovu v Žalmu 50,15: „A vzývej mne v den soužení (utrpení, 
těžkostí, neštěstí), vytrhnu tě, a budeš mne slaviti.“ Ve svém utrpení někdy 
necítíme jeho přítomnost; Bůh může mlčet, a my dáme za pravdu Jobovi, 
že musíme Boha usilovně hledat. „Ale aj, půjdu-li upřímo, tam ho není; 
pakli nazpět, nepostihnu ho. By i čím zaměstnán byl na levo, přece ho 
nespatřím; zastře-li se na pravo, ovšem ho neuzřím.“ (Jb 23,8-9)

Když naši duši naplňuje temnota, můžeme být na pochybách, zda se 
Bůh opravdu o naše trápení zajímá. Na čas pro nás může být obtížnější 
Bohu důvěřovat, než ho poslechnout. Pokud se týká poslušnosti, náš milu-
jící Bůh nám dal přesné hranice své vůle, kterou nám zjevil. Díky moci 
Ducha svatého jsme schopni Boha poslouchat stále víc a víc. Ovšem naše 
důvěra k Bohu není omezena žádnými hranicemi. Nevíme, co nás čeká, 
nebo kdy naše utrpení skončí. Nevíme, do jaké míry budeme trpět, zda se 
to zlepší nebo naopak zhorší. David naříkal: „Až dokud, Hospodine? Což 
se navěky zapomeneš na mne? Dokudž tvář svou skrývati budeš přede 
mnou? Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, po celý den zármutek 
maje v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade mnou?“ 
(Ž 13,1-2)

Když zápasíme s přívaly bolesti a smutku, nemáme ani tušení, v jakých 
intervalech budou přicházet. Musíme se vyrovnat s neznámým. Boží slovo 
nás však často vybízí, abychom Bohu důvěřovali do té míry, jak ho poslou-
cháme. Pokud mu nedůvěřujeme, když procházíme zkouškami, povede to 
nevyhnutelně k hříchu proti jeho přikázáním a nedokážeme pak Boha uctí-
vat v jeho svatosti. Vyvstanou pochybnosti o jeho svrchovanosti a může-
me začít zpochybňovat i Boží charakter. Důvěra k Bohu funguje pouze 
z pohledu víry, ne z pohledu okolností. V Božím slově nacházíme ujištění 
o tom, že Bůh je v našich trýznivých a bolestných okolnostech skutečně 
přítomný. Duch svatý nám pomáhá, utěšuje nás, vede nás, a když Bohu 
důvěřujeme, dostává se nám úžasné pomoci i uprostřed našeho trápení.

Neměli bychom se stát vězni svých pocitů. Důvěřovat Bohu je záležitost 
naší vůle a našeho rozhodnutí, že budeme věřit Božímu slovu a jeho zaslí-
bením. Musíme se jich pevně držet i přes nepříznivé okolnosti, které se 
nás čas od času snaží udolat. Když jsem sám procházel těžkostmi, rozhodl 
jsem se, že budu důvěřovat tomu, že můj nebeský Otec má nadpřirozenou, 
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neomezenou moudrost a ví, co je pro mě nejlepší. Chová ke mně nesmír-
nou lásku a je svrchovaný vládce. V lásce usiluje vždy o to, co je pro nás 
nejlepší. V moudrosti vždycky ví, co je pro nás nejlepší. A díky své svrcho-
vanosti má moc to uskutečnit.

John Newton, který kdysi býval obchodníkem s otroky a je autorem 
slavného chvalozpěvu Amazing Grace (Nekonečná milost), pozoroval 
svou ženu, jak pomalu a v bolestech umírala na rakovinu. Napsal: „Bylo to 
pár měsíců před její smrtí, když jsem rázoval sem a tam po pokoji a vysílal 
k Bohu přerývané a nesouvislé modlitby ze ztrápeného srdce, když mě 
s neobvyklou silou napadla myšlenka, že Boží zaslíbení týkající se toho, 
že nám pomůže v časech trápení, musí být skutečně pravdivá, pokud mu 
ovšem dovolím, aby mi pomohl.“ John Newton se rozhodl, že si nechá 
pomoci. Uvědomil si, že jeho potřeba spoléhat se na Pána je větší, než 
poddat se drtivému smutku. Když čelíme neodvratitelné ztrátě života, je 
pro nás proces truchlení naprosto zásadním krokem k uzdravení, přestože 
utápět se neustále v sebelítosti je hříšné. Když procházíme zkouškami, 
máme vždy na výběr. Můžeme si vybrat, že budeme rezignovat a litovat 
se, což je forma narcismu, nebo budeme důvěřovat tomu, co Bůh píše ve 
svém Slově, a to, že má pro náš život dobrý plán. „Nebo já znám myšlení, 
kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych 
učinil vašemu očekávání konec nežádostivý.“ (Jr 29,11)

Modlitba je účinným nástrojem, který nám pomůže rozhodnout se, jak 
zvládnout utrpení. David napsal: „V úzkosti své vzýval jsem Hospodina 
a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a volání 
mé před oblíčejem jeho přišlo v uši jeho.“ (Ž 18,7) V Božím slově jsme 
vybízeni, abychom Bohu důvěřovali v době, kdy zažíváme protivenství, 
a potřebujeme také víru, která očekává, že Duch svatý nás uschopní a posí-
lí. Často můžeme říct: „Bože, já tomu nerozumím, ale důvěřuji ti.“

V epištole Židům 13,5 nás Bůh ujišťuje: „Nikoli nenechám tebe, aniž 
tě opustím.“ Tato slova jsou jako balzám na duši. V Izajáši 43,2 nám Bůh 
zaslibuje: „Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikva-
čí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe.“     

Apoštol Petr nás vybízí, abychom všechny své starosti a trápení uvrhli 
na Boha, protože Bůh má o nás starost (1Pt 5,7). Jeho péče o nás je nad-
přirozeně moudrá a dobrá.    

John Newton řekl: „Kdybych měl možnost změnit jakoukoli část jeho 
plánu, jenom bych to pokazil.“ Důvěra je zjevným a průkazným skutkem 
duše, kterým se rozhodujeme držet se Božích zaslíbení a držet se pevně 
Boha samotného i přes všechny pohromy, které nás občas zdánlivě pře-
máhají. „Kdo jest, ješto když řekl, stalo se něco, a Pán nepřikázal? Z úst 
Nejvyššího zdali nepochází zlé i dobré?“ (Pl 3,37-38) Než být uraženi Boží 
svrchovaností, když prožíváme nějaké trápení, spíše bychom měli najít 
útěchu v poznání, že za vším, co se nám děje, je láskyplný Otcův záměr. 
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„Prozpěvujte nebesa, a plésej země, a zvučně prokřikujte hory; neboť jest 
potěšil Hospodin lidu svého, a nad chudými svými slitoval se.“ (Iz 49,13)

Abychom Bohu mohli plně důvěřovat, musíme ho osobně a důvěrně 
znát. Král David v Žalmu 9,11 napsal: „I budou v tebe doufati, kteříž znají 
jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine.“ Znát Boží jméno 
je něco víc, než znát o něm nějaké údaje. Když máme skutečně hluboký 
a osobní vztah s Bohem, cítíme jeho útěchu i uprostřed bolesti a zjistíme, 
že je důvěryhodný. Pokud v nás v hojnosti přebývá Boží slovo, pak nám 
Duch svatý zjevuje, že Otec v nebesích je plný lásky a moudrosti, a měli 
bychom být víc než ochotni podrobit se s radostí jeho svrchovanosti. Ježíš 
nám přece také zaslíbil, že nás bude držet ve své ruce a že nás z ní nikdo 
nevytrhne (J 10,28).
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23. Manželka hraběte Zinzendorfa: pokorná pomocnice23. Manželka hraběte Zinzendorfa: pokorná pomocnice

„Teď jsem tu sama. Určitě si dokážeš snadno představit, jak těžká zkouška 
je pro někoho, jako jsem já, vidět mého drahého pána (Ludvíka), jak se je pro někoho, jako jsem já, vidět mého drahého pána (Ludvíka), jak se 
vydává na tak dlouhou a nebezpečnou cestu. Kdybych s jistotou nevěděla, 
že je to vůle našeho Pána, a ne touha po dobrodružství, nedokázala bych to 
unést. Věřím, že mi ho Spasitel přivede v pořádku zpátky, pokud je to jeho 
vůle, a vím, že na mě nenaloží víc, než unesu.“ (Erdmuthe Dorothea)
[Z dopisu jejímu bratrovi, když se hrabě Zinzendorf vydával na rok a půl 
dlouhou misijní cestu do Ameriky.]      

V roce 1756, čtyři roky po smrti jejich syna, ztratil Ludvík svou V roce 1756, čtyři roky po smrti jejich syna, ztratil Ludvík svou 
milovanou ženu Erdmuthe Dorotheu. Pán Ježíš Ludvíkovi ukázal svou milovanou ženu Erdmuthe Dorotheu. Pán Ježíš Ludvíkovi ukázal svou 
dobrotu, když mu dal tak úžasnou Lebensgefährtin, celoživotní druž-
ku. Být manželkou hraběte Zinzendorfa určitě nebyl lehký úkol, ale ku. Být manželkou hraběte Zinzendorfa určitě nebyl lehký úkol, ale 
Erdmuthe prokázala, že je pro něj a pro jeho práci nepostradatelná. Erdmuthe prokázala, že je pro něj a pro jeho práci nepostradatelná. 
Základem úspěchu jejich manželství i misijní práce byla její ochota Základem úspěchu jejich manželství i misijní práce byla její ochota 
vzdát se bohatství, pohodlí a světské slávy. Sama napsala více než vzdát se bohatství, pohodlí a světské slávy. Sama napsala více než 
šedesát chvalozpěvů, z nichž můžeme postřehnout alespoň malou část šedesát chvalozpěvů, z nichž můžeme postřehnout alespoň malou část 
toho, jaké bylo její srdce. V těchto písních odhalila svou pevnou víru toho, jaké bylo její srdce. V těchto písních odhalila svou pevnou víru 
v Kristovu krev, která byla prolita i za ni a byla jediným důvodem v Kristovu krev, která byla prolita i za ni a byla jediným důvodem 
její naděje. Vyjádřila v nich i své pocity, týkající se toho, že člověk její naděje. Vyjádřila v nich i své pocity, týkající se toho, že člověk 
má v časech soužení a utrpení mlčet, a neotřesitelnou důvěru v přijetí má v časech soužení a utrpení mlčet, a neotřesitelnou důvěru v přijetí 
všeho, co přijde ze Spasitelovy ruky.

Erdmuthe nadšeně a velmi kladně přijímala a dobře chápala všechny 
smělé podniky svého manžela. Protože věděla, že hrabě je až přehnaně 
štědrý a zároveň špatný hospodář, byla to ona, kdo držel jejich rodinné 
finance na uzdě a staral se o to, aby docela nezchudli. Spravovala jejich 
velkou domácnost velmi hospodárně a obratně řídila všechny finanční zále-
žitosti. Od své kmotry dostala dvacet tisíc tolarů, což byla značně velká 
částka peněz. Protože uměla vyjít s málem, byly peníze utraceny velmi 
moudře. Její práce spočívala v pomoci novým moravským osadníkům, 
v podpoře sirotků a najímání chudých lidí na práci.

V jejich domácnosti byli zaměstnáni hospodyně, tři pokojské, dva V jejich domácnosti byli zaměstnáni hospodyně, tři pokojské, dva 
komorníci, sluha, pradlena, šest služek a kočí pro osm koní. Správcem komorníci, sluha, pradlena, šest služek a kočí pro osm koní. Správcem 
jejich sídla a zároveň učitelem hudby byl Tobias Friedrich. Všichni tito jejich sídla a zároveň učitelem hudby byl Tobias Friedrich. Všichni tito 
zaměstnanci patřili k církevnímu společenství Moravských bratří a do-
stávali malou mzdu a ubytování a stravu zdarma. Její mateřská povaha stávali malou mzdu a ubytování a stravu zdarma. Její mateřská povaha 
a zbožný charakter měly na všechny kolem ní velmi kladný vliv. Měla a zbožný charakter měly na všechny kolem ní velmi kladný vliv. Měla 
radostného ducha, a Ludvík o ní jednou napsal: „Šířila učení o krvi radostného ducha, a Ludvík o ní jednou napsal: „Šířila učení o krvi 
a ranách Ježíšových mezi svými známými v rámci svých společenských a ranách Ježíšových mezi svými známými v rámci svých společenských 
kruhů a také mi pilně pomáhala připravovat Losung, zamyšlení na každý , zamyšlení na každý 
den na celý rok.“
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Erdmuthe byla báječná vypravěčka se schopností zaujmout poslucha-
če. Byla také vzácnou přítelkyní. Sestry z jednotlivých sborů i domácích 
skupin rády přijímaly její postřehy a moudré rady. Její švagrová, Theodora 
von Reuss, si zapsala do deníku: „Vždycky mohu se svou drahou přítelky-
ní Erdmuthe mluvit o všech svých duchovních i tělesných poměrech. Její 
rady jsem s láskou přijala a pochopila jsem mnohé věci týkající se manžel-
ství a jak žít svatě před Pánem.“

Než se Erdmuthe provdala za Ludvíka, vedli spolu dlouhé duchov-
ní rozhovory. Ludvík jí psal, že ačkoli jeho láska k Ježíši je největší 
a nejdůležitější ze všech, přesto ji miluje z celého srdce. Jako svou 
vizi měl Streiterehe, manželství bojovníků, což pro něj znamenalo, 
že budou společně bojovat a usilovat o to, aby se šířilo Boží králov-
ství. Erdmuthe plány svého manžela ochotně přijala a zcela sdílela 
jeho zápal a nadšení pro Krista v utrpení i radosti. Erdmuthe měla 
na snubním prstenu vyryto „Milujme jej“ a Ludvík na svém „On dřív 
miloval nás“.

I Erdmuthe si samozřejmě vytrpěla svůj díl soužení a trápení. 
Obzvlášť těžké pro ni bylo snášet napětí a rozmíšky v Ochranově v ob-
dobí před slavnými moravskými letnicemi. Její největší bolestí však byla 
nepochybně ztráta devíti z jejich dvanácti dětí. Většina z nich umřela 
v raném věku. Když na jedné ze svých misijních cest dostala smutnou 
zprávu, že její čtyřletý syn David opustil tento svět, velmi dlouho truch-
lila. Zkrušena těžkým zármutkem dlouho plakala a pak složila žalozpěv, 
v němž se odráželo její vnitřní rozpoložení. Její pětiletá dcera Johanna 
Salome si všimla jejích slz a chtěla ji nějak utěšit. Řekla: „Maminko, 
budeš plakat i pro mě, až umřu? Až nebudeš mít ani Davida, ani mě, pak 
budeme s Beránkem a budeme s ním zpívat. U něj je to o moc lepší než 
tady.“ Slova malé Johanny Salome byla prorocká. K malému Davidovi 
se připojila o šest měsíců později. Další dcera Anna Theresa také opustila 
tento svět, když jí byly čtyři roky. Když Erdmuthe Annu Theresu poro-
dila, nebyl Ludvík doma. Napsal jí: „Jsem si jistý, že si dokážete snadno 
představit, má milovaná ženo, že se velice raduji z toho, že vám váš 
Spasitel tak laskavě pomohl. Celou dobu jsem si byl jistý, že tomu tak 
bude. Náš Spasitel k nám byl velmi milostivý. Nechť každý den rosteme 
více a více do jeho podoby. Na mé cestě se mi daří jako svědku Kristovu 
dobře.“

Další v pořadí byla dvouletá Theodora Charitas. Její největší oblibou 
bylo sedět tatínkovi na klíně a zpívat s ním jeho oblíbené chvalozpěvy. 
Milovala svého tatínka opravdu něžně. Jednou se jí matka zeptala: „Kde jsi 
byla?“ A ona odpověděla, jako by to byla ta nejsamozřejmější věc na světě: 
„Byla jsem s tatínkem a se Spasitelem.“    

„Ty jsi byla se Spasitelem?“ zeptala se jí matka zvědavě.
„Ano, tatínek s ním mluvil.“                      
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Tatínka zastihla ve chvíli, kdy se hlasitě modlil, což byl Zinzendorfův 
nejoblíbenější způsob modlitby. Theodora Charitas své třetí narozeniny 
neoslavila; připojila se k ostatním dětem hraběte Zinzendorfa v zemi slávy. 
Tam Ježíš naplní svůj slib, že jí i nám zjeví Otce až na věky (J 17,26).

Erdmuthe rovněž velice trpěla, když zemřel její dospělý syn Christian 
Renatus. Po jeho smrti úplně ztratila chuť do života. Stále více a častěji spala, 
až se jednoho dne, přesto, že nebyla nijak zjevně nemocná, už neprobudila. 
Všichni bratři a sestry pro ni truchlili a prolili mnoho slz. Její příbuzný, 
Heinrich Ignatius, si do deníku zapsal: „Zhasnula jako slaboučká svíce, 
kterou je možné lehce sfouknout.“ Friedrich von Watteville napsal: „Naše 
ctihodná sestra a drahá maminka, věrná ošetřovatelka a pěstounka našeho 
společenství odešla do náruče svého Ženicha.“ Byl to právě Friedrich, kdo 
přinesl Ludvíkovi zprávu o smrti jeho ženy. Tato zpráva přišla tak nečeka-
ně, že Ludvík svému nejlepšímu příteli poměrně příkře řekl, aby ho nechal 
samotného, a zavřel se do pokoje, kde pak celé hodiny proplakal.

Jejího pohřbu se zúčastnilo okolo dvou tisíc smutečních hostů. Všechny 
sestry se oblékly do svých nejlepších šatů. Na jejím pohřbu hrabě 
Zinzendorf pronesl: „Pán ve své velké moci vykonal jejím prostřednictvím 
mnoho slavných skutků. Její rady vždy byly moudré a její znalost Písma 
hluboká. Lidé budou mluvit o její moudrosti, a společenství jí provolává 
chválu. Byla „Boží princezna, která žila mezi námi“. [Poslední slova 
jsou vytesána na žulové desce, kterou je přikrytý její hrob, jenž je vedle 
hrobu hraběte Zinzendorfa.]

O něco později vyjevil Ludvík svou bolest před bratřími na berthel-
sdorfském synodu: „S jistotou mohu říci, že jsem ještě nikdy v životě neza-
žil taková muka. Když navždy opustil tuto zemi můj syn Christel, který se 
mnou tak věrně a usilovně pracoval, velmi jsem trpěl. Ale odchod mé ženy 
byl daleko bolestnější.“

Dlouho po smrti své ženy si vyčítal a stěžoval si: „V mnoha ohledech 
jsem zklamal a nedělal to, co by se právem očekávalo od manžela, který se 
snaží své manželství postavit na Kristu.“

Posledních pár let před smrtí Erdmuthe žili Ludvík a Erdmuthe odděleně. Hrabě 
Zinzendorf bydlel na panském sídle v Berthelsdorfu a Erdmuthe na zámečku v 
Ochranově. Pořád byla liebe Mamachen, milovaná maminka. Její dcery a některé 
moravské sestry, které jí byly blízké, ji často navštěvovaly. Její ovdovělá švagrová 
Theodora, o niž hrabě Zinzendorf tak vášnivě usiloval před téměř čtyřiceti lety, jí 
byla vždy nablízku. Erdmuthe měla v jenom pokoji svůj oblíbený kout, v němž 
měla pohodlnou pohovku a malý stolek. Oblékala se stejně jako všechny sestry 
v Ochranově, ale jako šlechtična si udržovala určitý odstup.

Jeden z pramenů uvádí, že časté cesty hraběte Zinzendorfa vytvořily 
v jejich vztahu jakousi trhlinu; nicméně důvod, proč žili každý na jiném 
místě, není ze starých knih zcela jasný. Je možné, že se Erdmuthe chtěla 
stáhnout do ústraní kvůli zármutku.
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Hrabě Zinzendorf i jeho žena byli velmi pokorní, i když každý jiným 
způsobem. Hrabě zavedl do Jednoty bratrské vzájemné umývání nohou. 
Sestry umývaly nohy sestrám a bratři bratrům. Erdmuthe nedokázala umýt 
nohy jedné ženě. Ludvík jí napsal: „Často jsem vás poslechnul kvůli vaší 
moudrosti, tak byste teď mohla zase vy poslechnout mou radu a umýt nohy 
této sestře. Můžete tak následovat Krista v jeho pokoře.“ Zanedlouho poté 
Erdmuthe duchovně vyrostla a nohy oné ženě umyla. Po tomto skutku 
dokázala žít s touto sestrou v novém upřímném vztahu, a dokonce této 
ženě dovolila, aby ji oslovovala neformálně. Členové shromáždění poté 
říkali: „Naše nedělní bohoslužby nikdy nebyly takové, jako jsou nyní, 
sláva Bohu. Naše ctihodná hraběnka teď považuje mytí nohou za ušlech-
tilou službu a chová se k nám velmi srdečně a přátelsky.“ Když se o jejím 
skutku doslechl hrabě Zinzendorf, napsal jí: „Drahá sestro, vy jste skutečně 
polovina mého srdce v Kristu. Objímám vás s vřelou a čistou láskou ve 
věčném, všeobjímajícím a všudypřítomném Duchu svého Spasitele. Líbám 
vás vášnivě, protože jste mou skutečnou chloubou a ctí.“

Při jiné příležitosti Ludvík navrhnul, aby Erdmuthe přestala nosit šlech-
tické oblečení a oblékala se jako prostá sestra. V praxi to znamenalo, že 
by se musela vzdát vlečky, krinolíny a contouche, což je bohatě nařasený, 
široký a pohodlný svrchní oděv. V dopise Ludvíkovi vysvětlovala, že 
je ochotna vzdát se všeho kromě tohoto svrchního oděvu. Napsala mu: 
„Věřím, že byste mě nechtěl vidět bez contouche.“ Byla si totiž vědoma 
své vady, mírně ohnutých zad, kterou zapříčinila její křehká konstituce 
v dětství.

Erdmuthe byla přítomna, když od královského dvora v Drážďanech 
přijelo několik komisí s příkazy k vyšetřování. Několik velmi důleži-
tých věcí viselo doslova na vlásku. Budou muset Moravští bratři opustit 
Ochranov? Bude hrabě nucen odejít do vyhnanství? Pověření úředníci 
jedenáct dní zkoumali všechny aspekty jejich života. Obzvláště podezře-
lé se jim zdály celodenní přímluvné modlitby, a modlitebních bojovníků 
se ptali, zda se modlí proti saskému kurfiřtovi. Očividně se těchto mod-
liteb báli, jako by představovaly armádu, která chce dobýt jejich zem. 
Erdmuthe byla také vyslýchána, a později o této zkušenosti napsala: „Čas 
utrpení je slavný čas. Když jste v jednotě s Ježíšovým srdcem, máte v so-
bě takový něžný a zároveň mocný pocit, který nedokážete popsat. Jsme 
spolu téměř celý den.“

O několik let dříve, když jim na úplavici zemřel jejich další malý 
syn Christian Ludvík, otevřela Erdmuthe Dorothea ve své bolesti srdce 
a řekla: „Na své pouti musíme snášet takovéto zkoušky. Modlím se, aby 
můj Spasitel naplnil svůj záměr a provedl mě tímto ohněm. Christian byl 
nemocný jenom šest dní. Byl zdravý a výjimečně chytrý. Mé mateřské 
srdce je hluboce raněné, ale Christian Ludvík je teď šťastný a ví, že ten, 
kdo způsobil toto zranění, ‘je Láska’.“
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Boží láska!

„Kdybychom oceán inkoustem naplnili
a obloha byla celá z pergamenu,
kdyby každé stéblo trávy stalo se perem
a každý člověk byl by písařem, 
pak popsat lásku Boží,
by oceán vysušilo,
a všechen papír na světě by nestačil, 
i kdyby byl natažen od oblohy k obloze.
Ó, lásko Boží, jak jsi čistá a bohatá!
Jak nezměrná a silná!
Tvá láska navěky přetrvá,
písně všech svatých i andělů.“
   (Frederick Lehman)
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24. Heimgang, Cesta domů

„Nikdy se, ani třeba na čtvrt hodiny, neuchylujte od lásky k Beránku 
Božímu. Nemluvte o žádné jiné ctnosti než o ctnostech, jichž dosahujeme 
v něm. Nekažte žádné jiné přikázání kromě víry v něj. Není žádné jiné 
ospravedlnění než to, které nám on vydobyl. Není žádné jiné posvěcení 
než výsada, že v něm již více nehřešíme. Není žádné jiné štěstí, než být mu 
blízko, myslet na něj a přinášet mu radost. Není žádná větší ztráta na světě, 
než být bez něj. Není žádné větší neštěstí, než jej zarmoutit. Není žádný 
jiný život než v něm.“ (Zinzendorf)

Po smrti své ženy se Ludvík stáhl na mnoho dní do ústraní a po zbytek 
roku truchlil. Jedním z jeho útočišť byl podkrovní pokojík v domě diaspo-
ry v Ochranově. Spangenberg napsal: „Z tisíce obyvatel Ochranova vědělo 
o jeho úkrytu jen pár.“ U hraběte se střídala období nečinnosti s obdobím 
vyčerpávající celonoční práce ve snaze dohnat všechnu zanedbanou kore-
spondenci. Smutek hraběte Zinzendorfa mohl být zčásti zapříčiněn i výčit-
kami svědomí. V neúnavném úsilí pracovat ze všech sil pro svého Spasitele 
zapomněl, že Erdmuthe byla jeho ženou a také matkou.

August Gottlieb Spangenberg (1703–1792) byl pravděpodobně 
Zinzendorfovým nejbližším přítelem a rádcem. Spangenberg byl významný 
učenec a teolog. Vystudoval univerzitu v Jeně ve Švýcarsku. Když byl ještě 
student, zažíval okamžiky pochybností o své víře a bojoval s mnoha poku-
šeními. Byl spasen prostřednictvím dvou prostých a neučených Moravských 
bratří. Později o tom napsal: „Tito bratři z Ochranova byli andělé, které mi 
Bůh poslal. Tito chlapíci věřili prostě, jako ovečky, upřímně a beze zbytku 
věřili v srdci všemu, co je napsáno v Bibli, a nevykládali ji z pohledu těla 
nebo prostřednictvím nějakých rozumových úvah.“

Benjamin Franklin ho nazýval „svým vysoce váženým přítelem, bis-
kupem Spangenbergem“. Vyučoval hraběte Zinzendorfa, když se připra-
voval na vysvěcení v luteránské církvi. Když to vypadalo, že Moravští 
bratři budou muset Ochranov opustit, vyjednal u anglického krále grant 
na založení osady Moravských bratří v Georgii. V roce 1735 vedl skupinu 
devíti Moravských bratří do Georgie a také krátce působil jako evangelista 
v Pensylvánii. Také prozkoumal a zmapoval půdu v Severní Karolíně a po-
mohl tam Moravským bratřím zbudovat osadu Wachovia. Po vysvěcení na 
biskupa v roce 1744 převzal zodpovědnost za všechny služby v Severní 
Americe. Když hrabě Zinzendorf zemřel, byl povolán zpátky do Evropy, 
kde se jeho zkušenosti s vedením prokázaly jako nesmírně důležité, pro-
tože pak třicet let pomáhal velmi vytíženým Moravským bratrům s jejich 
ambiciózními podniky. O několik let později ve svých pamětech o tomto 
životním období hraběte Zinzendorfa napsal: „Často se na mnoho hodin 
uchyloval do ústraní a pobýval v Boží přítomnosti. Mluvil s ním o třiceti 
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čtyřech letech svého manželství. Chyby, jichž se dopustil a které mu jeho 
srdce ukázalo, způsobily, že se stal velmi pokorným. Několikrát prožil 
hluboké výčitky svědomí kvůli tomu, že Erdmuthe často nechával dlou-
ho samotnou. Když si to uvědomil, byl jeho nářek a zármutek skutečně 
upřímný a hluboký, zalévaný mnoha slzami, a často prosil Spasitele o plné 
odpuštění.“ 

Přesto v roce, kdy truchlil pro svou ženu, nebyl úplně nečinný. Stále 
vytrvale kázal. Každý měsíc, v den, kdy se shromažďovalo celé společen-
ství na takzvaném sborovém dni, kázal od rána do večera. Poslechnout si 
jeho podnětná a pomazaná kázání, která byla zpestřena jeho improvizova-
nými poetickými písněmi a básněmi, přicházelo i mnoho lidí zvenčí.

Biblická podobenství byla přesvědčivá a podávána s citem a velmi 
působivě. Hrabě byl skutečně mistrem německého jazyka. Lidé byli jeho 
podáním tak fascinováni, že nechtěli odejít domů. Několikrát se stalo, že 
někdo z hladu omdlel. Hraběte Zinzendorfa to poněkud překvapilo, proto-
že on sám žádné vyčerpání necítil. 

V roce 1757 se v Den nanebevstoupení Páně vydal na cestu do osady 
Gnadenfrei, což v překladu znamená Osvobozený milostí. Všichni se na 
něj velice těšili a hrabě pronesl Festrede, slavnostní kázání v k prasknutí 
nacpaném velkém sále, kde se společenství obvykle scházelo.

Po roce truchlení přišli starší z Ochranova s plánem. Věděli, že Ludvík 
si velmi váží jedné ženy ze společenství, Anny Heleny Nitschmannové. 
Narodila se na Moravě, a když společenství Moravských bratří zažilo 
v Berthelsdorfu slavné moravské letnice, bylo jí dvanáct let. Bůh si ji 
mocně používal, když neúnavně pracovala mezi dětmi. Jeden večer napří-
klad shromáždila velkou skupinu dětí a vyšla s nimi na Hutberg, což je 
kopec kousek od Ochranova, a tam společně Bohu zpívaly veselé písnič-
ky. Po chvíli se začaly úpěnlivě modlit za ztracené duše a volaly k Bohu. 
Jedna žena z osady Strahwalde, vzdálené asi míli od kopce, si stěžovala na 
hluk, který tak pozdě v noci dělaly. O něco později se tatáž žena obrátila 
a omluvila se.

Když bylo Anně patnáct let, byla už starší a vedla skupinu osmnácti děv-
čat v jednom ze sborů svobodných sester. Ve dvaceti letech zažila velkou 
krizi víry a chtěla se vzdát své funkce starší ve sboru. Hrabě Zinzendorf jí 
byl neustále nablízku jako její duchovní rádce. Aby předešel fámám a po-
mluvám kvůli tomu, že s ní tráví příliš mnoho času, přišel s mimořádně 
nápaditým plánem. V roce 1737 požádal otce Anny Nitschmannové, aby 
jej adoptoval. Anna se tak stala jeho sestrou. Anna se neprovdala a byla 
bezúhonnou a ctnostnou následovnicí Ježíše Krista. Říkalo se o ní, že 
když mluvila nebo se modlila nebo zpívala, všechna srdce se vůči ní 
otvírala a ona naplňovala své poslání s horlivostí, nadšením a láskou vůči 
druhým až do své smrti. Když bylo Anně dvacet pět let, odplula na lodi 
do Ameriky, kde strávila několik let jako významný člen Společenství 
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poutníků (Pilgrim congregation). S nadšením pomáhala při evangelizaci 
německých osadníků.

Ve svých obrazných kázáních hrabě Zinzendorf často vyzdvihoval krásu 
a nádheru biblického učení o krvi a ranách ukřižovaného Spasitele. Rána na 
Ježíšově boku byla opěvována v chvalozpěvech, zmiňována v modlitbách, 
a dokonce v biblických divadelních hrách. Jeho pohled na tuto tématiku 
nacházíme v jeho zápiscích: „Láska a Zärtlichkeit, něha, kterou chováme 
k Ježíši, nám dává možnost vyjadřovat se prostřednictvím stovek různých 
výrazů a slovních obrazů. Pokud nedokážete najít slova, která by tuto lásku 
popsala, pak je to důkaz náklonnosti, kterou k němu chováte.“

V osmnáctém století používaly mystičky, například madam Jeanne 
Guyon (1648–1717), různé sentimentální představy, romantické obrazy 
a poetické výrazy, které měly slovy popsat vztah s Bohem. Anna byla 
nepochybně ovlivněna projevy hraběte Zinzendorfa i touto mystickou teo-
logií, protože v jejích zápiscích a v dopise z Ameriky se dočteme: „Jako 
ubohý malý červíček se toužím zavrtat do jeho ran a do stop po hřebech. 
Plavu v moři milosti, které je krví Ježíšovou. Když spočívám v Ježíšově 
ráně v boku, je mi dobře.“ Tento jazyk lásky se nám dnes může zdát velmi 
zvláštní, a zřejmě ho odmítneme jako nepřiměřený, příliš vášnivý a pře-
zdobený, ale mnoho knih té doby, které napsali nejrůznější mystikové, bylo 
prostoupeno sentimentalitou. Anna složila krásný chvalozpěv:

„Ježíši, vím, že bys chtěl, abychom byli
ve všem podobní tobě,
i když se často cítíme zahanbeni,
protože ty sám znáš každé hnutí naší mysli.
O tvou trpělivost, lásku a milost tě žádáme.

V Jednotě bratrské se celibát nikdy neprosazoval jako ideální stav, ale 
mladí bratři a sestry se poměrně často zavazovali k tomu, že s manželstvím 
počkají, aby se mohli snáze vydávat na misijní cesty jako misionáři nebo 
se zavazovat k dlouhodobějším zvláštním úkolům. Hrabě Zinzendorf sám 
povzbuzoval mladé lidi, aby vstupovali do manželství, a většina Moravanů 
tedy dříve či později slyšela „vyzvánět svatební zvony“.

Anna Nitschmannová neměla šlechtický titul. V této době však Ludvík 
nepřikládal světským titulům žádnou váhu. Znal nádherné označení, které 
nám Bůh dal v 1. Petrovi 2,9, kde jsou všichni věřící popsáni jako „králov-
ské kněžstvo“. Anna si hraběte Zinzendorfa velmi vážila. Ve skutečnosti 
Ludvík jednou řekl, že si ho Anna staví na piedestal.

Jak už bylo uvedeno dříve, starší přišli s nápadem a naplánovali setkání. 
Zinzendorfův blízký přítel Friedrich von Wateville pronesl řeč: „Uplynul 
téměř rok od chvíle, kdy naše milovaná maminka odešla domů. Drahý 
tatínek se musí znovu stát součástí našeho sboru. Nedokážeme si k němu 
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představit nikoho jiného než naši mladou učednici Annu.“ Všichni starší 
Friedricha v tomto názoru podpořili. Byl vybrán, aby se ujal úlohy doha-
zovače a řekl hraběti Zinzendorfovi o jejich jednomyslném rozhodnutí. 
Krátce poté se zeptal Anny, zda by byla ochotna se za Ludvíka provdat, 
a pak se zeptal hraběte Zinzendorfa na možnost, že by si vzal Annu. Oba 
s tímto návrhem souhlasili. Biskup Leonard Dober je oddal, a soukromého 
obřadu se zúčastnilo jedenáct přátel. Hrabě Zinzendorf je z osobních důvo-
dů požádal, aby to ještě nějakou dobu drželi v tajnosti. Sňatek byl oznámen 
o rok a půl později.

Johannes Nitschmann napsal několik myšlenek týkajících se této nekon-
venční situace: „Protože jeho matka byla stále naživu a žila v Berlíně, 
chtěl jí zprávu o svém sňatku sdělit osobně, a nevěděl, co na to řekne.“ 
Zinzendorf potřeboval čas, aby o svém sňatku mohl říct ostatním členům 
rodiny, příbuzným a svým šlechtickým příznivcům a podporovatelům. 
Jedna věc byla stát se služebníkem evangelia, ale vzít si prostou ženu 
a bývalou děvečku od krav a tkadlenu byla věc docela jiná. Hrabě o Anně 
napsal: „Annel (což byla její mazlivá přezdívka) má neobyčejně bystrou 
mysl, dobrou povahu a mnoho duchovních obdarování. Bez váhání ji mohu 
světu představit jako hraběnku.“

Tajemství bylo dobře střeženo. To, že Ludvík a Anna spolu mohli sloužit 
a cestovat jako muž a žena, aniž by zavdali jakoukoli příčinu k pomluvám, 
pouze dokazuje, jak velká společenská propast byla v osmnáctém století 
mezi soukromým životem šlechty a prostých lidí. Manželství však bohužel 
trvalo jen krátce.

Poslední roky života hraběte Zinzendorfa byly plné nejrůznějších pod-
niků. Představu o tom, co v těchto letech dělal, získáme, když si přečteme 
náhodný úryvek z jeho deníku:

*V hluboké pokoře jsem strávil noc v jeho přítomnosti. Modlil jsem se za 
všechny rodiny v Ochranově. 
* Na cestě do Zittau mi bratr Christoph řekl své svědectví. Je na tom 
duchovně mnohem lépe než já.
* Modlil jsem se na Hutbergu (kopec kousek od Ochranova) za sto třicet 
domácích skupin na jiných místech. Dostal jsem od Pána vnitřní vedení.
* V úterý jsem kázal v Hennersdorfu o tom, abychom odevzdali své životy 
Pánu v dětské víře a vyvarovali se všech světských tužeb. Nechal jsem se 
kázáním tak unést, že jsem přidal i několik osobních zkušeností, které jsem 
si raději měl nechat pro sebe. 
* David Nitschmann [první misionář, který vyjel do Karibské oblasti] 
a Kristián David mě navštívili, abychom spolu vedli bratrskou rozmluvu. 
Vzájemně jsme přezkoumali svá nitra. Vzájemně jsme si sdělili věci, které 
vidíme ve svých životech, a které ničí podobu Kristovu, do níž máme růst. 
Sdělili mi, jaké jsou mé slabosti, a já jsem řekl, co zase chybí jim.
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Vypadá to, že hrabě Zinzendorf už tehdy věděl, jak je důležité být 
vykazatelní jedni druhým, a dokazuje to i jeho pokoru a poddaného ducha. 
Přemýšlím, zda bych byl schopen přijímat napomenutí od člověka jako byl 
Kristián David, kdyby mě jednou nazval „šelmou – antikristem“. A přesto 
nás Ježíš nazývá pravými dětmi našeho nebeského Otce, pokud jsme 
schopni druhým odpustit (Mt 5,45), což je nám vždycky k užitku a prospě-
chu. Pokud se však rozhodneme být natolik pošetilí, že neodpustíme, pak 
se dočkáme Boží nápravy a poučení: „Nebo odsouzení bez milosrdenství 
stane se tomu, kdož nečiní milosrdenství; ale milosrdenství chlubíť se proti 
odsouzení.“ (Jk 2,13)

Druhou otázkou je, proč jsou někteří členové těla Kristova tak neradost-
ní a v důsledku toho i nespokojení. Může to být proto, že je Bůh kárá za to, 
že si v srdci uchovávají neodpuštění? Král David se odvážil Boha požádat 
o radost až poté, co mu vyznal všechny hříchy: „Navrať mi radost spasení 
svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.“ (Ž 51,14)

Hrabě Zinzendorf měl opravdovou starost o své stádo i o každého misi-
onáře a každého jednotlivého člena sboru. Často říkal, že společenství 
je natolik svaté a na takové úrovni, na jaké je srdce každého jednotlivce 
ve vztahu se Spasitelem. Sbory si vytýčily nové cíle v souladu s růstem 
v posvěcování, jež bylo jejich prvním a nejvyšším zájmem. Obráceným 
duším v přilehlých vesnicích se dostávalo ze strany hraběte stejné péče 
a pozornosti jako jeho stádečku. Toto období bylo vrcholným obdobím 
hraběte Zinzendorfa. Moravští bratři ho milovali víc než kdykoli předtím. 
Hrabě Zinzendorf a Ochranov si navzájem patřili. S novou ženou Annou, 
dvěma dcerami – Henriette Benignou a Marií Agnes, zetěm Johannesem 
von Watteville, s tajemníkem a několika bratřími vykonal ještě dvě poutní 
cesty. Cestovali ve dvou cestovních kočárech do západního Německa a do 
Švýcarska. Hrabě kázal velkým shromážděním v Basileji, Montmirailu, 
Ženevě a Lausanne. Mnohé z bratří velmi povzbuzoval, aby se stali 
misionáři v Grónsku, amerických koloniích, Západní Indii, Surinamu, 
Tranquebaru, Etiopii a na Blízkém východě. Vyzýval je k tomu na základě 
té nejlepší misijní teorie: „Misionář je ten, kdo dnem i nocí usiluje pouze 
o jediné: aby pohané našli radost ve svém Spasiteli a Spasitel našel radost 
v nich.“ Když si do deníku zapisoval své dojmy z cesty, poznamenal si: 
„Pokud budete spoléhat pouze na jednoho člověka nebo na jednu rodinu, 
zažijete zklamání. Ale pokud se stanete součástí živého společenství, pak 
vám mohu slíbit trvalý úspěch. Požehnáním této doby jsou Duchem napl-
něná společenství, která čítají stovky členů.“

Když se vrátil do Ochranova, vybízel bratry, aby se vrátili ke své první 
lásce. Vzhledem k denním kázáním, poradám se staršími a schůzkám s 
vedoucími pěveckých sborů, učiteli a misionáři byl jeho kalendář zcela 
zaplněn.

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM163



164

Často do svého sídla zval luteránské pastory a nabádal je k osobní svatos-
ti, zdravému učení a věrnému vyučování Božího slova. Upřímně a vroucně 
na pastory naléhal: „Touha, aby Ježíšovo utrpení nepřišlo vniveč ani pro 
jedinou ztracenou duši, musí být první a vroucí touhou vašeho srdce. Pokud 
se nějaký člověk obrátí, pak veškerá čest a sláva patří jen našemu Spasiteli, 
protože spasení je výsledkem jeho utrpení na kříži. Vyprávějte jim příběh 
o tom, jak pro nás Spasitel vykrvácel až k smrti. Řekněte jim, aby od něj neu-
tíkali jako Adam, ale aby vždycky běželi k němu. Přátelství a blízký vztah 
s Kristem jim pomohou v tom, aby už nehřešili. Je to ten nejlepší prostředek; 
ano je to jediný způsob, jak zažít štěstí a spokojenost a jak se stát svatým. 
Svatý Augustýn to ve svém rozjímání vyjádřil velice krásně, když napsal 
chvalozpěv: ‘Ježíši, tvé hluboké rány’.“ Hrabě Zinzendorf měl v péči více 
než stovku pastorů, na něž dohlížel a oskytoval jim poradenství.

V blízkosti Ochranova žila skupina znovuzrozených Slovanů 
– Lužických Srbů. Mnozí z nich často přicházeli do Ochranova, aby si 
poslechli Zinzendorfova kázání. Po jednom kázání si jeden z nich dodal 
odvahy, přistoupil k hraběti a řekl: „Nerozumím dobře vašemu jazyku, ale 
celých dvacet let si myslím totéž, co vy, pouze jsem to nedokázal vyjádřit. 
Když jste mluvil, celou dobu jsem si říkal – to je ono, to je ono.“

Když je tak nadaný kazatel, jakým byl hrabě Zinzendorf, naplněný 
Duchem svatým, pak tímto spojením vede neodolatelná milost druhé lidi 
ke Kristu. Nadpřirozeným působením Ducha svatého lidé vidí a cítí, že 
v takovém člověku skutečně přebývá Kristus. Kázání je vnějším voláním. 
Když toto volání slyší tělesné srdce, musí se rozhodnout, zda jej odmítne, 
nebo na něj odpoví. Pokud odpoví, pak je toto úspěšné volání učiní Božím 
dítětem. Pokud jej odmítne, pak je povede k duchovní smrti. Pýcha, vzdor 
a pokrytectví jsou největšími překážkami pravého obrácení.

Hrabě Zinzendorf, jeho žena a celá jeho domácnost cestovali ještě jednou 
do Zinzendorfova milovaného Holandska. Celý rok bydlel v prostorném 
zámečku v Heerendijku. Jeho pevné zdraví se pomalu horšilo. Přibral na 
váze, často měl rýmu a kašel a často chraptěl. Chodil na krátké vycházky, 
chodil dřív spát a pravidelně jedl.

Moravští misionáři se vraceli ze zemí a kontinentů jako je Grónsko 
a Jižní Amerika a vyprávěli mu povzbudivé a podnětné příběhy o pokraču-
jícím růstu. Hrabě Zinzendorf jim dychtivě naslouchal, mluvil s nimi, mod-
lil se s nimi za problémy a zval je nejméně na tři domácí skupiny denně 
a také na konference, aby tam řekli svá svědectví. Když se s ním rozloučili, 
požehnal jim „láskou a vzpomínkami“ od Moravských bratří.

Dvacátého čtvrtého prosince 1759 se vrátil do Ochranova. Anna byla 
po dlouhé cestě vyčerpaná a nemocná. Nedokázala už vykonávat své 
povinnosti starší ve sboru svobodných sester. Zinzendorfova vytrvalá, 
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aktivní a neúnavná manželka byla u konce se svými silami. Už to nebyla 
ta mladá a nadšená společnice jako dřív. Jeho věrná studentka, kterou hrabě 
Zinzendorf nazval před třiceti lety, když Anna prožila křest v Duchu sva-
tém, „svou první skvělou dívkou“, trpěla vleklou chorobou. Anna vždycky 
obdivovala a podporovala Zinzendorfovy ušlechtilé a vznešené myšlenky 
a nápady. Horlivě jej následovala do jeho výšin. Teď občas veřejně vyjád-
řila svůj rozdílný názor, občas bývala i popudlivá, stahovala se do ústraní 
a vyhledávala ticho a klid. Hrabě Zinzendorf to nevěděl, ale Anna v tichos-
ti trpěla nevyléčitelnou nemocí.

Na začátku roku 1760 hrabě Zinzendorf stále dokázal kázat až osmkrát 
denně. Jedno pomazané kázání založené na verši z Lukášova evangelia 
24,36 se zabývalo tématem Ježíšova zjevení učedníkům po vzkříšení: 
„A když oni o tom rozmlouvali, postavil se sám Ježíš uprostřed nich, a ře-
kl jim: ‘Pokoj vám.’“ Hrabě Zinzendorf toto kázání zakončil písní, kterou 
sám složil: „Co byste si pomysleli? Jak byste se zachovali, kdyby se vám 
náhle zjevil Pán? Báli byste se? Ach ne, se slzami v očích byste padli k jeho 
nohám a řekli: ‘Ženichu, jsme zde.’“

Během posledních pár měsíců života se mu oči často zalily slzami. 
Jeden bratr šel za ním a slyšel ho, jak si povídá se svým Spasitelem: „Ach, 
jak si přeji, abych ti mohl osobně říci všechny své plány.“ Při jiné příleži-
tosti řekl: „Nikoho Pán nepovolá domů dřív, dokud nerozhodne, jestli je 
ten člověk postradatelný.“ Také napomínal Moravské bratry: „Děti, musí-
me být pilní, čas je krátký.“

V jednom ze svých posledních proslovů, než opustil tuto zemi, řekl: 
„Vždycky musíme očekávat, že Spasitel přijde brzy a povolá nás do svého 
odpočinutí. To je nádherná, štěstím naplňující, něžná a herzhinnehmender 
– srdce uchvacující myšlenka. Když lidé uchovávají v myslích tuto naději 
a touhu, které se stanou jejich pevnou jistotou a oporou, pak jim tato naděje 
a touha podá pomocnou ruku v tom, aby se stali skutečnými Božími lidmi. 
Brzy si všimnou, že svým chováním a charakterem skutečně patří do Boží 
rodiny. Budou rok za rokem vytrvale kráčet vstříc Spasiteli a zároveň uží-
vat výsad plynoucích z jeho zásluh. Nakonec uvidí toho, v něhož věřili 
a měli stále ve svém srdci.“

Zinzendorfův zdravotní stav se zhoršil na jaře roku 1760. Hrabě 
musel cítit, že jeho pozemská pouť se blíží ke konci. Nedopřával si 
žádného odpočinku a pracoval dlouho do noci, aby dokončil Losung 
pro rok 1761. Poslední verše, které si hrabě pro denní rozjímání vybral, 
byly prorocké: „…Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu.“ 
(Ž 118,26) „A obrátiv král tvář svou, požehnání dával všemu shromáždění 
Izraelskému.“ (1Kr 8,14) „A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž 
i povoláni jste v jednom těle; a buďtež vděční.“ (Ko 3,15) „Milosrdenství 
pak Hospodinovo od věků až na věky nad těmi, kteříž se ho bojí, a sprave-
dlnost jeho nad syny synů.“ (Ž 103,17)
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V neděli ráno čtvrtého května navštívil všechny vedoucí různých sborů 
a vyjádřil jim lásku, kterou k nim chová. Jeho manželka Anna jej dopro-
vázela, i když byla slabá. Odpoledne se uchýlil do ústraní, aby se modlil, 
protože to byl jeho zvyk. Večer provedl slavnostní ukončení cyklu sedmi 
vyučovacích lekcí pro Synod svobodných sester, který zahájil v dubnu. 
Někteří z bratří na něj naléhali, aby tento slavnostní obřad zrušil, protože 
si všimli, že se ve velkém a studeném sále necítí dobře. Hrabě byl však 
pevně rozhodnutý, že studijní program ukončí, jak náleží. Později večer se 
cítil vyčerpaný a odešel brzy spát. Spal však velmi trhaně a nakonec dostal 
horečku. Ráno s vynaložením trochy úsilí vstal a s nesmírnou pílí dokončil 
svůj rukopis. Pak jednomu bratru řekl: „Teď mohu odpočívat v pokoji.“ 
Při večeři nejedl, ale vypil několik sklenic vody. Uvědomil si, že jeho tělo 
spaluje velký žár. Ke všem hostům ve svém domě se choval nesmírně 
srdečně a přívětivě.

Odpoledne navštívil svou milovanou churavějící ženu a složil báseň 
pro sbor svobodných sester o třiceti šesti slokách, kterou přednesl večer 
po Liebesmahl, bratrských hodech lásky [svatém přijímání]. Jeho hlas byl 
tak slabý, že mnoha slokám nebylo rozumět. Po oslavě šel okamžitě do 
postele, ale nemohl usnout. Horečka se mu zakrátko velmi zvýšila a začal 
rovněž silně kašlat. Zavolali k němu doktora Hasseho a ten diagnostikoval 
úplavici. V úterý poprosil, aby mu někdo přečetl všechny dopisy a kore-
spondenci. Večer ho přišly navštívit jeho tři dcery, Marie Agnes, Elizabeth 
a Henriette Benigna. Strávili spolu milé chvíle v důvěrném rozhovoru. 
Hrabě byl velmi potěšen, že může zase vidět svoji dceru Henriette Benignu 
von Wateville. Vrátila se po dlouhodobém pobytu v Anglii a Irsku. Hrabě 
svým dcerám řekl: „Kdykoli jsem byl nemocný, ptal jsem se Pána, co je 
příčinou mé nemoci a co mi chce říci. Cokoli mi Pán odkryl, to jsem sdělil 
svým blízkým přátelům. Pak jsem neváhal a otevřeně vyznal svá přestou-
pení a vyznal jsem, že jsem kajícný hříšník. Někdy lidé tuto otevřenost 
zneužívali, ale mě to nikdy neodradilo od toho, abych přiznal svá provině-
ní. Tentokrát mi však Pán k mé nemoci nechce nic říci.“

Zpráva o tom, že je hrabě nemocný, se rychle rozšířila. Mnoho blízkých 
přátel jej přijelo navštívit. Přijel i hrabě Heinrich Reuss, bratr jeho zesnulé 
ženy Erdmuthe Dorothey. Ludvík byl ke všem svým přátelům a návštěvní-
kům velmi přívětivý a srdečný. V noci vůbec nespal a jeho fyzický stav se 
rychle zhoršoval. Ve středu se mu opět zvýšila horečka a dostával dlouhé 
záchvaty kašle. I když si stále zachovával radostného ducha, jeho hlas byl 
příliš slabý, aby mohl mluvit, a občas upadal do bezvědomí. Ve čtvrtek, což 
byl jeho poslední den na této zemi, nabral pozoruhodnou sílu. Dlouho si 
povídal se svými třemi dcerami a několika velmi blízkými přáteli. Svému 
nejbližšímu příteli ze školy, Friedrichovi von Watteville, se zmínil, že 
v srdci cítí velkou radost, a byl naprosto smířený s plánem, který pro něj 
Bůh má.
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Jeho manželka Anna jej přišla naposledy navštívit. I ona trpěla smr-
telnou nemocí, pravděpodobně rakovinou, a návštěva ji stála velké úsilí. 
Jeho zeť, Johannes von Watteville, byl také u něj, jakož i mnoho dalších 
Moravských bratří. Hrabě s přátelským a radostným výrazem pronesl: 
„Nedokážu vyjádřit, jak velmi vás všechny miluji. Nejsme už snad v nebi 
a nemilujeme jeden druhého jako andělé? Ježíšova modlitba z Janova 
evangelia sedmnácté kapitoly, abychom všichni byli jedno, se už mezi 
námi stala skutečností.“

Začal vzpomínat na mnoho bratrů a sester, kteří už byli v nebi. Stále si 
pamatoval jména mnoha z nich. Pravděpodobně si vzpomněl na olejomal-
bu bratra Valentina Haidta, kterou namaloval v Herrnhaagu. [Tento obraz 
je nyní v ochranovském archivu.] Olejomalba představuje dvacet dva obrá-
cených lidí v tradičních krojích, jak stojí před Božím trůnem, a Beránka, 
který je představuje jako první ovoce, které vzešlo z misijní práce. Také se 
zmínil o obrovském požehnání, které Bůh jemu a Moravským bratřím za 
třicet tři let dal. Mluvil ke všem přítomným v pokoji: „Ze začátku jsem si 
myslel, že nám Pán dá jen pár pohanů, ale dnes jsou tu tisíce spasených.“ 
Pak jeho hlas nabral na síle a on s nadšením volal: „Bratře Nitschmanne, 
dokázal sis na počátku našeho misijního úsilí někdy představit, kolik toho 
Pán učiní? Jaký ohromný zástup teď stojí kolem trůnu Beránkova!“

O půlnoci přestal ovládat jazyk a nedokázal mluvit. Chvílemi upadal 
do bezvědomí. Ráno se mu řeč vrátila a on byl Bohu za to vděčný. Rukou 
pokynul svému zeti Johannesovi, aby k němu přistoupil blíž. Pak zašeptal: 
„Teď, můj dobrý a nejlepší Johannesi, odcházím ke svému Spasiteli. Jsem 
připravený, mé srdce je naprosto poddané vůli mého Pána a on je se mnou 
spokojený. Pokud mě tu už nepotřebuje, jsem připravený jít k němu; cesta 
je volná.“

Baron Friedrich von Watteville a David Nitschmann ho přišli znovu 
navštívit a Ludvík k nim promluvil pár slov. Jeho hlas byl však příliš slabý, 
takže mu nebylo dobře rozumět, a on opět utichl. Téměř celou hodinu se na 
ně jen díval s láskyplným a šťastným výrazem ve tváři. Moravští misionáři 
byli všude kolem něj a v přilehlých pokojích. Bratr Seidel byl zpátky doma 
po dlouhých letech v Západní Indii a Dánsku. Bratr Töltschig (který byl 
mezi prvními pěti bratry, kteří byli u pokládání základního kamene komu-
nitního centra) tu byl také po dvaceti letech v Americe, Holandsku a Anglii. 
Spangenberg později napsal: „Boží pokoj v místnosti byl tak utěšující.“

Okolo deseti hodin dopoledne zvedl hrabě Zinzendorf trochu hlavu, 
několikrát se zhluboka nadechl a pomalu a v klidu zase položil hlavu na 
polštář. Jeho oči byly jasné a bdělé. Baron Watteville se nahlas modlil: 
„Pane, nechej svého služebníka odejít v pokoji.“ Když odešel domů za 
svým Pánem, byl v úplném pokoji a smířený. „Ale moudří stkvíti se budou 
jako blesk oblohy, a kteříž ke spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy 
na věčné věky.“ (Da 12,3)
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Hrabě Reuss si zapsal do deníku: „V místnosti byl tak silný Gottesfrieden, 
Boží pokoj, že naše srdce zažívala okamžitou útěchu. Mnozí se navzájem 
objímali a v očích měli příval slz.“ Ve 2. Timoteovi 4,7 apoštol Pavel 
napsal: „Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zacho-
val.“ Ve chvalozpěvu, který hrabě Zinzendorf složil, stojí: „Ach, Pane, 
znamení svého pokoje dej mi prosím v hodinu smrti mé.“  

Pán mu skutečně tuto milost prokázal. V jiné písni vyjadřoval své pocity 
týkající se posledních okamžiků svatých na zemi:

„Když jsi naživu, jsi svědkem
moci Kristovy v tobě.
Tato moc je jako osten v srdci tvém.
Když opustíš pozemský stánek žití svého,
abys mohl jít políbit Beránka zabitého,
poslední výraz na tváři tvé
měl by dosvědčit, že víra tvá byla ke spáse.“

 
Losung neboli zamyšlení na den, kdy hrabě Zinzendorf zemřel, bylo: „Sem 
i tam chodící lid s pláčem rozsívá símě, ale potom přijda s plésáním, sná-
šeti bude snopy své.“ (Ž 126,6) Tentýž den si Johannes Nitschmann zapsal 
do deníku: „Když odešel, mysleli jsme si, že je to jenom sen. Nebyli jsme 
hodni toho, aby byl mezi námi. Tolik jsme ho milovali. Občas mezi námi 
trpěl, protože jsme se nedokázali povznést k jeho vznešeným a ušlechtilým 
principům. Měl duši a srdce, které se vznášely vzhůru na křídlech orla, a on 
se ze všech sil snažil dosáhnout toho nejvyššího cíle ve všech božských 
přikázáních. Zdá se, že i příroda truchlí kvůli jeho odchodu, protože mlha 
je hustší, než bývá v zimě.“

Hrabě Reuss, Zinzendorfův švagr, si do deníku napsal: „Děkuji svému 
Spasiteli za požehnání a milost, že jsem mohl být se ctihodným hrabě-
tem. Byl jsem nesmírně rád v jeho společnosti a velmi mnoho jsem se od 
něj naučil. Nedokážu popsat smutek, který cítím, když ho tu vidím tak 
tiše ležet. Byl to odvážný a smělý služebník Páně, který svým příkladem 
nás všechny podněcoval k činu. Nemohl jsem se dlouho dívat na jeho 
tvář, jak tu pokojně leží jeho ctihodné ostatky. Vzpomněl jsem si na 
chvalozpěv, který napsal a zpíval během pašijového týdne: ‘Nádherná 
tváři Ježíšova, až naposledy ulehnu, bude má tvář někdy vypadat stejně 
jako tvoje?’ Chceme ho teď nechat odpočívat od všech jeho úžasných 
úspěchů. Naší útěchou je vědomí, že se teď raduje a jásá, protože je doma 
u svého Pána.“

Zpráva o jeho smrti se rychle rozšířila a do Ochranova začaly proudit 
zástupy návštěvníků ze všech okolních vesnic. Johannes celému spole-
čenství řekl o posledních dnech jejich vůdce a ochránce. V Ochranově 
nikdy nebylo tolik lidí najednou! Když pokládali jeho tělo do rakve vylo-
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žené nachovou látkou, bylo prolito mnoho slz. Generál Freiherr von Beck 
z nedalekého města Zittau dokonce do Ochranova poslal vojenský oddíl, 
aby pomáhal organizovat davy lidí. Ve tři hodiny odpoledne byl velký 
sál v bílém kostele nacpaný k prasknutí. Johannes von Watteville, man-
žel Zinzendorfovy dcery Henriette Benigny, si klekl na zem vedle rakve 
a přednesl Bohu vroucí prosbu: „Nejmilovanější Spasiteli, ty jsi starším 
své církve a my před tebou ležíme v prachu. Všechny bratry z Jednoty 
bratrské svěřujeme opět do tvé péče. Ó, Ježíši, ty jsi hlava tohoto spole-
čenství. Ty jsi toto společenství založil a my ti děkujeme, že jsi nám na 
tolik let dal tohoto svého učedníka. Používal jsi ho jako svého služebníka, 
a my jsme jeho prostřednictvím přijali mnoho požehnání. Děkujeme ti za 
všechen jeho pot a těžkou práci a za požehnané základy, které jsi jeho 
prostřednictvím vybudoval. Vložil jsi na něj svého Ducha, a my jsme 
přijali milost a pomazání. Nejmilovanější Spasiteli, kvůli svým ranám 
odpusť prosím celému našemu společenství i každému jednotlivci, že 
jsme mu způsobili zármutek, když ještě pobýval mezi námi. Poskytni mu 
nyní útěchu a pošli mu od nás přátelské zamávání. Je teď doma s tebou 
a odpočívá u tvých ran od vší těžké práce. Víme, a cítili jsme to, že jsi ho 
vždycky miloval, stál jsi mu po boku a tvá přítomnost byla vždy s ním. 
Byl nástrojem ve tvých rukou a ty jsi s ním pracoval podle své milosti. 
Ty jsi jeho Spasitel, jeho všechno, ty jsi byl jeho důvěrně známý Pán, dal 
jsi mu podíl na svých zásluhách a on nikdy nechtěl víc.

Shlédni na nás nyní, milovaný Spasiteli, ve své milosti. Bez tebe se 
budeme cítit jako sirotkové, protože jsi od nás vzal svého učedníka. Ale 
ty jsi naším starším, ty nás neopustíš a vším nás provedeš. Pomoz svému 
lidu, Pane Ježíši Kriste, požehnej to, co je tvým dědictvím. Naše naděje je 
v tobě, drahý Pane. Ty jsi nám zaslíbil, že budeš s námi po všechny dny až 
do konce světa. Dopřej prosím svému společenství, aby dál mohlo chodit 
ve tvé milosti, dokud sám nepřijdeš. Dej, ať nadále zůstávají ve víře ve 
tvé svaté zásluhy a ať si jich jsou vědomi. Ať naše učení vždy pojednává 
o tvých zásluhách a nedovol nám opustit základní principy víry, které jsi 
dal svým požehnaným apoštolům. Chceme vyhlašovat tvou smrt, dokud 
znovu nepřijdeš.

Dej, ať nikdy nezapomeneme na tvého učedníka Zinzendorfa, tvého 
milovaného, ať je pro nás navždy požehnáním, nyní i v budoucnu, z tvé 
milosti. Jsme si jisti, že ti o nás pošeptá mnoho dobrého, protože teď stojí 
před tvým trůnem. Shlédni na nás ve své milosti a dej nám milost, prostotu, 
vřelost, jednotu a bratrskou lásku. Znovu odevzdáváme celé naše společen-
ství do tvé péče.“

V ochranovské kronice se můžeme dočíst: „Už nebylo možné vyjádřit 
více pocitů. Slzy Moravských bratří tekly zcela bez zábran a všude byly 
cítit mocné, srdce obměkčující milost i zármutek. Nikdo se nestyděl vyjá-
dřit svou ztrátu hlasitými vzlyky.
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Šest bratrů bylo nepřetržitě na stráži u rakve. V den pohřbu si všechny 
ženy oblékly slavnostní bílé šaty. Rozezvučely se trombóny a třicet dva 
bratrů se po krátkých úsecích střídalo v nesení rakve. Dva tisíce smuteč-
ních hostů šlo ve smutečním průvodu za rakví až na Boží akr. Johannes 
Nitschmann začal zpívat chvalozpěv a celé společenství se k němu přidalo 
ve vícehlasech:

„Ach, jak šťastný a radostný musí být tvůj sen,
když ve svých vizích vidíš
jedinečného Beránka z Golgoty.
Muž plný bolesti tě vysvobodil,
když ses utekl k jeho zraněnému boku,
on plně zaplatil za tvůj trest.
Kříž, který prokázal jeho nesmírnou lásku,
ti zajistil místo tam nahoře,
kde hnízdíš jako holubice.
Měli bychom vzbudit tuto ušlechtilou duši,
a přinutit ji zůstat s námi dole na zemi,
když teď konečně dosáhla plnosti?“

Jeho manželka Anna byla příliš slabá na to, aby se mohla pohřbu zúčastnit, 
ale dívala se z okna jejich sídla se slzami v očích, jak Ludvíka ukládají do 
rodinné hrobky. Když Johannes von Watteville přinesl Anně tu smutnou 
zprávu, že její milovaný manžel zemřel, řekla: „Mám radostnou vyhlídku, 
že budu první, kdo ho opět uvidí.“ Anna zemřela o dvanáct dní později. 
Hrabě Zinzendorf byl pohřben vedle své první ženy, Erdmuthe Dorothey. 
Na žulové desce, která pokrývala hrob, bylo vytesáno:

Zde leží smrtelné ostatky nezapomenutelného Božího muže
Mikuláše Ludvíka, hraběte a pána ze Zinzendorfu a Pottendorfu.

Milostí Boží a zásluhou své věrné a neúnavné služby 
se stal čestným biskupem Jednoty bratrské,

obnovené v tomto 18. století.
Narodil se v Drážďanech dne 26. května 1700

 a odešel do radosti svého Pána dne 9. května 1760.
Byl předurčen k tomu, aby přinesl ovoce, 

trvalé ovoce, které zůstává.

Hrabě Reuss si do deníku zapsal: „Když byla rakev s hrabětem 
Zinzendorfem spouštěna do země, mé srdce bylo rozťato na dvě polovi-
ny. Tento princ svého lidu byl zasazen do země. Liturgie byla v ten den 
nepřekonatelná, a já jsem cítil, že bych mohl u jeho hrobu stát celé hodi-
ny s jedinou myšlenkou: ‘Kdybych jen mohl sestoupit do hrobu s ním.’ 
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Všichni jsme si uvědomovali, jak nám byl blízký. Bylo prolito tisíce slz. 
Společenství zpívalo chvalozpěvy, jimiž mu žehnalo, a všichni jsme vní-
mali přítomnost Božího pokoje. Tato hodina nebude nikdy zapomenuta. 
Tato scéna v sobě měla tak silnou liturgickou atmosféru, že jsem si jistý, 
že náš šťastný zesnulý by se na ni díval s radostí. Navzájem jsme si říkali: 
‘Kdo ví, třeba je tu s námi.’

Náš drahý zesnulý chtěl jet v den, kdy se vydal na svou poslední cestu, 
do Holandska, ale jsem si jistý, že na žádné ze svých četných cest neměl 
takový doprovod, jaký měl dnes. Kdyby nám dal dovolení, mnoho z nás by 
se k němu na jeho poslední cestě s radostí připojilo a došlo s ním na místo, 
kde dnes přebývá.“
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25. Oslavná řeč pro hraběte Zinzendorfa

Nějaký čas po Zinzendorfově smrti měl pastor Burkhard Georg Müller 
z Gross-Hennensdorfu (u Ochranova), který Zinzendorfa velmi dobře znal, 
kázání na vzpomínkové bohoslužbě na hraběte Zinzendorfa, v němž nešet-
řil chválou zesnulého hraběte. Vybral si text z 1. Korintským 15,10: „Ale 
milostí Boží jsem, což jsem, a milost jeho, kteráž se mně stala, daremná 
nebyla, …pracoval jsem; avšak ne já, ale milost Boží mně přítomná.“

Uvádím nejvýznamnější pasáže z této bohoslužby a kázání: „Celý 
Zinzendorfův základ víry, který vznikl v jeho srdci už v raném mládí, 
na začátku jeho života, na základě osvícení Duchem svatým, byl pro něj 
stále nádhernější a rozkošnější. Byl jako magnet, jenž ho přitahoval blíž 
a blíž k jeho Stvořiteli, jeho bratru a Spasiteli, který za něj dal svůj život 
a prolil za něj svou krev. Celým tělem i duší visel na předrahém „Muži 
plném bolesti“ a „Vykonavateli spasení“, který se zjevil v těle. Tento muž 
s božskou podstatou za něj vytrpěl smrt na kříži, což měl hrabě vždy velmi 
zřetelně před očima. Jeho duše se stále víc a víc zamilovávala do toho 
nejkrásnějšího ze všech lidí. Já, jako kazatel, nedokážu tuto skutečnost 
dostatečně vyjádřit slovy, protože se mi jich nedostává. Hrabě měl rovněž 
zjevení, jakou odměnu pro něj na věčnosti Kristus chystá, a jeho srdce bylo 
touto vizí neustále tak naplněno, že o tom pořád vydával svědectví. Ach, 
tato Osoba na nebesích pro něj znamenala vše, tento Muž plný bolesti. 
Jeho krvácející rány mu přinesly věčnou odměnu, utěšovaly ho, naplňovaly 
nesmírnou radostí a posvěcovaly ho. Toto velké drama, Boží Syn, stvořitel 
všech věcí, na sebe vzal podobu otroka, žil v chudobě a pohrdání na tomto 
světě přes třicet let, a pak nabídl sám sebe jako výkupné za celé lidstvo 
a byl zabit na dřevě kříže.

Hrabě Zinzendorf si v srdci uvědomoval velkolepost, osamělost a zázrak 
kříže a objevil v něm Boží spravedlnost. Toto pochopení Božího záměru se 
stalo loukou, na níž se pásl; bylo jeho osobním štěstím a blažeností a dáva-
lo mu sílu a moc žít zbožně. Žil s tímto vědomím a jeho srdce hořelo pro 
Krista. Proto bez něj nedokázal žít a byl neustále přitahován do důvěrné 
jednoty s ním. Jednota s jeho nejmilovanějším byla něžná a dětsky prostá. 
Byl to jeho poklad nad všechny poklady. Kristus byl pro něj zkrátka číslo 
jedna. Jako dítě s ním mohl mluvit tímto způsobem: ‘Ty víš všechno; Ty 
víš, že jsem k tobě jako přikovaný celým srdcem, myslí i životem, protože 
s jistotou vím, že žiješ.’

Nedokážu najít slova, abych vám popsal, jak bylo jeho srdce plné lásky 
k Ježíši. Ano, nejvíc ze všeho se bál, aby někdy nezranil srdce svého vysoce 
váženého a ctěného Spasitele. Od této vroucí lásky se odvíjela jeho spa-
lující touha pracovat pro něj. Proto pro něho bylo snadné vzdát se svého 
postavení, cti a, ano, dokonce i majetku, a všechno ochotně odevzdat Pánu. 
Nic mu nebylo tak drahé a vzácné ve srovnání s milostí být nevolníkem 

moravsti bratri2.indd 1/2/2014, 4:02 PM173



174

svého Pána. Proto se tak často modlil tuto jednoduchou modlitbu: ‘Pane, 
díky tomu, že jsi za mě prolil svou krev, mě můžeš přijmout za svého. Učiň 
to, a pak budu mít všechno, co na této zemi potřebuji.’ Teď, když je v nebi, 
určitě nedělá nic lepšího, než že hledá jeho tvář.

Hrabě přemýšlel stejně jako apoštol Pavel ve Filipským 3,8: ‘Nýbrž 
i všecky věci pokládám zajisté škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista 
Ježíše, Pána svého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a pokládám to za smetí, 
abych Krista získal.’

Díky blízkosti s ‘Ženichem své duše’ jej Pán proměňoval do Kristovy 
podoby v jeho každodenním životě. Proměňoval jeho mysl i povahu. To se 
pro něj stalo nebem na zemi. Mnoho hodin strávil na modlitbách v Kristově 
blízkosti. Jeho Spasitel se ve dne v noci vznášel před jeho duchovníma 
očima. Byl to tedy opravdu zázrak, že to, co si myslel, jak mluvil a co dělal, 
bylo posvěceno Ježíšovou krví a propojeno s jeho zásluhami a utrpením? 
Vše, co dělal, bylo učiněno v duchu Kristově! Kristus byl jeho základní 
myšlenkou a odrážel se ve všech jeho způsobech i ve všem, co dělal. Boží 
čistota a svatost se v něm odrážela a Duch svatý mu zjevoval jednu věc za 
druhou.

Od Ježíše se naučil milovat všechno, co miloval on. Kvůli němu dokázal 
milovat všechny lidi, kteří chodili v pravdě. Hlavní motivací, kterou měl 
neustále na mysli, bylo dodržovat přikázání Boha Otce, které nám dává 
v 1. Janovi 3,23: „A totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu 
Syna jeho Jezukrista, a milovali jedni druhé, jakož nám vydal přikázání.“ 
Když toto přikázání nedokázal dodržet, pak zažíval v srdci hořkou bolest 
a zármutek.

Odpouštět druhým, když ho urazili, bylo pro něj snadné a přirozené. 
Když si myslel, že k tomu sám zavdal příčinu svým chováním, bylo 
jeho srdce okamžitě připravené vzít na sebe vinu a prosit za odpuštění. 
Nevynechával žádnou příležitost, aby mohl konat dobro, otevírat duchovní 
oči slepým a stávat se nohama pro chromé. Stěží dokázal někomu říci ne. 
Stručně řečeno, byl skutečným přítelem všech lidí a následovníkem svého 
Pána.  

Těšil se z lásky Kristovy, z Kristova tajemství a z očekávané radosti 
a blaženosti, kterou bude zažívat v nebi, což ho v pozdějších letech postup-
ně proměňovalo do dětské prostoty. Prostota a ‘chlapecké’ chování byly 
jeho ozdobou.

Před několika lety jsem se doslechl o ctihodném hraběti a seznámil jsem 
se s několika jeho spisy psanými v duchu pravdy. Rozhodl jsem se tedy 
odjet do Ochranova s nezaujatou myslí. Okamžitě jsem byl ohromen jeho 
pokorou, láskou a něhou, která se promítala do jeho kázání a liturgie. Mohu 
vás ujistit, že stálo za to Ochranov navštívit. Domů jsem se vracel s velikou 
radostí v srdci. Souhlasil jsem v duchu s královnou ze Sáby, i když, stejně 
jako ona, jsem neslyšel zdaleka ani polovinu. 
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Hrabě Zinzendorf pracoval vytrvale a bez únavy. Nechci nijak snižovat 
výkony jeho spolupracovníků, ale co se týče disciplíny a pracovních návy-
ků, byl Ludvík zcela příkladný. Velmi často říkal: kdyby jen ty dny byly 
delší. Dvacet pětkrát cestoval přes oceán do zámoří a několikrát procestoval 
celou Evropu. O nedělích kázal až deset kázání, nejen v Ochranově, ale 
i v různých sborech, ve velkém bílém kostele v Berthelsdorfu a v okolních 
vesnicích.

Rozdal téměř všechny své pozemky včetně rakouského Lehnhofu, nemo-
vitosti, kterou zdědil po svém starším bratrovi a postoupil svému synovci. 
Nechtěl, aby mu cokoli stálo v cestě při službě Bohu a šíření Božího krá-
lovství.    

Velmi málo lidí trpělo tolik, co tento Kristův nevolník. Nepřátelé ho 
neustále očerňovali a znevažovali a vydávali o něm jedovaté a nenávistné 
články. Obviňovali ho z toho, že některým částem Písma nepřikládá tako-
vou váhu jako jiným a že je posedlý Kristem ukřižovaným. Odpověděl jim, 
že také souhlasí s apoštolem Pavlem, že veškeré poklady a moudrost jsou 
obsaženy ve zjevení, že Bůh přišel v těle. Věřil, že to je klíč k otevření 
všech dalších biblických pravd. Nakonec pak takové útoky už očekával, 
a uvědomoval si, že nebojuje jen proti tělu a krvi. 

Zinzendorfova mimořádná láska k Písmu se projevovala tím, že doká-
zal zpaměti citovat rozsáhlé pasáže z Bible. Miloval zlaté valouny, které 
v Božím slově neustále objevoval. Jeho mysl byla nepřetržitě v pokladnici 
svatých spisů. Písmo pro něj bylo jako zlato sedmkrát pročištěné v tavicí 
peci.

Neustále četl Bibli od začátku do konce. Každý den mluvil nejméně 
o jednom nebo i více božských zjeveních, která v Písmu objevil. Duch 
svatý mu dával mnohá zjevení a jeho srdce žilo v pravdě Božího slova. Už 
v osmi letech se rozhodl, že bude věřit všemu, co je v Bibli napsáno, jako 
nadpřirozené Boží pravdě. Vždycky říkal, že Boží slovo je nejdůležitější 
a nadřazené všem erudovaným a učeným úvahám. Jeho prvním a zároveň 
posledním důkazem bylo prohlášení ‘je psáno’.  

Ano, všichni jsme měli potěšení a užitek z velkého obdarování tohoto 
nevolníka a svědka Ježíše Krista a jsme velmi vděčni za to, že jeho práce 
pokračuje. Byli jsme svědky toho, že naplnil Boží vůli tím, že budoval Boží 
království na zemi. Byl Ženichovým přítelem a jako Brautwerber, ženichův 
námluvčí, přivedl k Ježíši mnoho čistých ‘panen’, které umyl v Ježíšově 
krvi, jež má moc očistit veškerý hřích, oblékl je do jeho spravedlnosti a po-
mazal je jeho olejem veselí. To vše se stalo z Boží milosti a prostřednictvím 
péče Ducha svatého.

Teď odpočívá u Ježíšovy rány v boku. Jeho Pánu a Učiteli se zalíbilo 
pokynout mu a povolat ho do věčné radosti v okamžiku, kdy pilně pracoval. 
On ochotně odložil svou práci jako poslušné dítě, a přitom byl ze šlechtic-
kého rodu. Jeho požehnaný odchod byl pečetí na vší jeho práci.
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Sledujeme jeho odchod a chceme ho následovat v jeho víře. Ať jeho 
památka roste a sílí a způsobí, že jej budou následovat srdce tisíce 
Moravských bratří, Božích dětí v diasporách (žijících daleko od své vlasti) 
i mezi pohany.

Všichni předstupujeme před našeho Spasitele, hlavu a biskupa své círk-
ve, který je s námi po všechny dny až do konce světa, a chceme obnovit 
závazek a slib, který jsme mu dali. Chceme se mu znovu odevzdat, aby-
chom naplnili jeho ‘láskyplné přání’ dovést všechny lidi na zemi prostřed-
nictvím jeho milosti do věčného domova. Kdokoli z vás sdílí toto přání 
a touhu, ať řekne ‘amen’.“
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26. Duch Moravských bratří

„Hospodine, uslyšev pověst tvou, ulekl jsem se. Hospodine, dílo své upro-
střed let při životu zachovej, uprostřed let známé učiň, v hněvě na milosr-
denství se rozpomeň.“ (Abakuk 3,2)

Před nějakým časem, když jsem řekl našemu pastorovi Jasonu Hubbardovi, 
řediteli Light of the World Prayer Center (Modlitební centrum Světlo světa) 
v Bellinghamu ve státě Washington, že bych chtěl napsat knihu o hraběti 
Zinzendorfovi a Moravských bratřích, dal mi s nadšením své požehnání. 
Chtěl, abych zjistil co nejvíce o duchu a odkazu Moravských bratří. Zde 
jsou má pozorování a objevy.

* Harmonie a soulad byly mezi rozhádanými Moravskými bratry obnoveny 
prostřednictvím modliteb, odpuštění a na základě sjednocujícího rozjímá-
ní o Beránku Božím, které platí pro všechny hříšníky a je účinné, efektivní 
a má moc napravovat a očišťovat. „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích 
světa!“ (J 1,29) Tento verš byl nejdůležitějším a hlavním tématem naléhá-
ní a proseb hraběte Zinzendorfa, když navštěvoval jednotlivé domácnosti 
a rodiny Moravských bratrů. 
* Teprve poté zažila malá skupina Moravanů proměňující setkání s Duchem 
svatým a začala hořet ohněm shůry.
* Pár dní po této události zahájili řetěz čtyřiadvacetihodinových přímluv-
ných modliteb, který fungoval bez přerušení více než sto let.     
* V mnoha krajích začalo probuzení prostřednictvím pomazaných kázání 
hraběte Zinzendorfa a Duchem naplněných bratří, kteří putovali od kraje 
ke kraji, aby představovali a předávali radostný „život v Kristu“ (Sk 17,28) 
lidem v Německu i v jiných částech světa.
* O pět let později začali vysílat první misionáře do mnoha kontinentů. 
Moravští bratři se nebáli vězení, ztroskotání, pronásledování, zesměšňová-
ní, moru, chudoby ani pohrůžek smrti.    
* Prostřednictvím vedení Ducha svatého se postupně zaměřili směrem ven 
a uvědomovali si, že je osobní zodpovědností každého člena křesťanského 
společenství, aby šířil evangelium Ježíše Krista.
* Z velké většiny to byli lidé s minimálním oficiálním vzděláním. To, co 
jim chybělo ve vědomostech, však bohatě nahrazovala jejich zbožnost 
a nasazení. 
* Hrabě Zinzendorf byl bystrý, duchaplný, energický a silný vůdce, přesto spo-
lečenství Moravanů nijak neovládal. Dával druhým prostor, aby se co nejvíce 
zapojili. Proto nebyl životní styl společenství Moravských bratří založený na 
kultu jedné silné osobnosti, která by přitahovala pozornost jenom k sobě. Hrabě 
Zinzendorf, ani žádný z Moravských bratří se tímto způsobem nikdy nechoval. 
Všichni prosazovali oddanost a věrnost především a jedině Kristu.
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* Staletí pronásledování českých a moravských bratří je jedinečným způ-
sobem připravila k tomu, že s obrovským zápalem a nadšením vysílali 
misionáře.
* Jelikož sami na vlastní kůži zažili, co znamená být uprchlíkem a ztratit domov, 
měli neobyčejný soucit a slitování s utlačovanými a pronásledovanými.
* Měli hluboký smysl pro kázeň ve společenství, ale ochotně a pohoto-
vě přijali pravidla skupinového rozhodování. Například Leonard Dober 
a David Nitschmann museli čekat celý rok, než se společenství usneslo 
a prostřednictvím losu určilo kdy a koho vyslat na misii. (Tito dva muži 
totiž chtěli vyrazit na misii okamžitě poté, co slyšeli vyprávění Antonia 
z Dánska, bývalého otroka z Karibských ostrovů.)
* Jejich rozhodnutí a závazek byly tak vážné a upřímné, že, pokud by to 
bylo nutné, byli ochotni se kvůli Kristu sami stát otroky, aby se mohli 
dostat k otrokům na plantážích. Víra a láska nebyly v jejich životech jen 
planá slova. Prokazovali je svou nesobeckou službou Bohu i lidem. Jejich 
ušlechtilá snaha byla poháněna láskou, nikoli zákonem. „…víra skrze 
lásku dělající.“ (Ga 5,6)
* Záležitost s losováním byla poněkud sporná. Nešlo ovšem o prosté 
„házení kostkou“. Losování bylo založené na obdobných biblických přípa-
dech ve Starém zákoně a ve Skutcích. Moravští bratři jej nepoužívali leh-
kovážně. Po dlouhých diskusích, zvažování a modlitbách, kdy společenství 
nedošlo k žádnému jednotnému závěru, souhlasili členové společenství, že 
se budou řídit výsledkem určeným losem. 
* V rozhodování a ve všem, co dělali, naslouchali Duchu svatému a byli 
citliví na jeho vedení. Anna Nitschmannová byla například vybraná za 
vedoucí a starší sboru svobodných sester ještě jako dospívající dívka.
* Jejich misijní teologie byla jiná než tradiční způsoby, jakými se pohanům 
říkalo o existenci Boha doposud. Teorie hraběte Zinzendorfa byla následu-
jící: „Musíte jít přímo k jádru věci a říci jim o kříži, utrpení a smrti Ježíše 
Krista.“ „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod 
nebem daného lidem, skrze kteréž musíme spaseni býti.“ (Sk 4,12)
* Zinzendorf předpokládal, že pohané již vědí o existenci Boha, ale potře-
bují se dozvědět o Spasiteli, a to především o jeho krvi a ranách na kříži. 
Kroniky z misijních cest jsou plné zpráv o lidech, kteří byli tímto posel-
stvím zasaženi tak silně, jak to ještě nikdy předtím při žádné jiné nábožen-
ské rozpravě nezažili.
* Moravským bratřím také řekl: „Nezaměřujte se na obrácení celých 
národů; důležité je hledat ty, kteří hledají pravdu, a kteří jsou stejně jako 
etiopský dvořan připraveni přijmout evangelium.“
* Moravští misionáři nevyjížděli do světa s přehnaným očekáváním; byli 
svobodní v tom, že očekávali na Ducha svatého, který je jako skutečný 
evangelista vedl k hledajícím duším, jako byli třeba Kornélius nebo etiop-
ský dvořan v Novém zákoně.
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* Radovali se, ať už se ovoce jejich práce objevovalo velmi pomalu, anebo 
se ke Kristu obracelo velké množství lidí najednou.
* Moravští bratři se stali známými jako „radostní Boží lidé“.
* Hrabě Zinzendorf byl přesvědčen, že Duch svatý sám probouzí v nevěří-
cím touhu po Bohu, a pak k němu pošle misionáře. Misionářovo kázání pak 
naplňuje touhu hledajícího po duchovní pravdě. Působením Ducha svatého 
se pak setkávají s Kristem. Duch svatý je jediný skutečný misionář. Lidé 
jsou pouhými prostředníky a zmocněnci Ducha svatého. Následují svého 
Spasitele a přinášejí evangelium těm, které již Spasitel prostřednictvím 
Ducha svatého připravil k tomu, aby jej vyslechli.
* Dopustili se několika sentimentálních výstředností, ale uvědomili si je 
a ve svém nitru je napravili.     
* Duchovní břímě čtyřiadvacetihodinových modliteb jim velmi leželo na 
srdci. Nebyla to jen nějaká okrajová záležitost. Nesložili své břímě, když 
se jim nechtělo modlit, a nezapojili se znovu o něco později, když se jim 
to hodilo víc. Modlitba se stala součástí jejich života. Jejich modlitba byla 
sycena a poháněna láskou. Láskou ke ztraceným, láskou k bratřím, kteří 
pracovali na misijním poli, láskou k jejich rodinám. Jejich láska a péče 
nebyla v žádném případě vlažná. Byla rozdmýchávána v planoucí peci 
jejich modliteb proudících přímo ze srdce. Láska a břímě za druhé 
přebývaly v jejich srdcích bok po boku. Láska je pohonnou hmotou při 
nesení břemene. Pokud láska chybí, pak břímě vychladne.
* Moravští bratři měli rovněž milost a schopnost vytrvat. V kronikách vidí-
me, že měli sílu a vytrvalost udržet svoje zaměření. Jejich vytrvalost a stá-
lost přečkala zkoušku časem. Odolala neustále se měnícím ročním obdobím, 
nedělali si nic z toho, že slunce zapadá, a nebyli zdeptaní z toho, že přichází 
nový rok. Skutečné břímě žije dál, jako kdyby čas vůbec neexistoval.          
* Neznali žádné hranice. Svou nestranností překonávali tělesné i kulturní 
bariéry. Nedívali se na rozdíly, co se týče rasy, barvy pleti, vzdělání nebo 
sociálního postavení. Všechny tyto překážky se jim jevily jako pouhé kost-
ky ledu vržené do planoucího ohně neustálých nočních i denních modliteb. 
Péče a starost o druhé, kterou do nich Bůh vložil, i modlitební břímě nedo-
kázal zastavit žádný nepřítel ani překážka. Věděli, že jejich neutuchající 
modlitby mohou nakonec získat duše pro slávu Kristovu.
* Nebyli sobečtí. I když sami podstupovali riziko, nestáhli se pryč, aby 
unikli zodpovědnosti za své břímě. Odpírali si spánek a ochotně trpěli 
nepohodlí, bolest i protivenství. Neustále se soustřeďovali na Boží vůli 
vysílat dělníky, kteří měli za úkol sklízet z polí zralé ovoce a modlit se za 
ně. Všechno ostatní pro ně bylo na hony vzdálené a nepodstatné. Věděli, 
že modlitební život nemůže fungovat, pokud je člověk zatížen sebeláskou, 
a že může vážně poškodit nesené břímě. Smrt vlastního já přináší život 
břemeni. A břemeno musí být takové, aby kvůli němu byl člověk ochoten 
zemřít, jinak pro něj nestojí za to žít.
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* Rozhodli se, že okamžik, kdy budou moci složit své břímě navždy, nasta-
ne až tehdy, když bezpečně dorazí do jeho domova a uslyší od něj slova: 
„Dobře, služebníku dobrý a věrný.“
* Stručně řečeno můžeme říct, že díky vytrvalým celodenním i celonoč-
ním modlitbám a každodenní hodinové společné modlitbě se v životech 
Moravských bratří objevilo několikeré nádherné biblické ovoce:

1. Závislost na Bohu
2. Nepolevující misijní nasazení
3. Růst osobní svatosti
4. Radostný a příjemný život ve společenství

* Rovněž střežili krédo pietistů ekklesiolae in ekklesia, malá církev v rámci 
církve. (Měli tím na mysli domácí skupiny nazývané bandy, které se schá-
zely za účelem studia Bible a modliteb v rámci celé církve a měly za cíl 
bojovat s vlažností.)
* Svědomitě se účastnili mnoha společných bohoslužeb se zpěvy a kázá-
ním, které se konaly během týdne. Jeden historik napsal: „Kdyby se nám 
podařilo následovat postoj a životní styl Moravských bratří v osmnác-
tém století, bylo by dnes křesťanství na daleko vyšší úrovni.“ (V letech 
1732–1752 vyšli Moravští bratři do dvanácti různých zemí. Propadli vášni 
pro misii, která je nikdy neopustila. O sto let později, v roce 1832, měli 
po světě čtyřicet dva misijních stanic Moravských bratří. O sto padesát let 
později, okolo roku 1882, bylo do světa vysláno celkem 2158 misionářů).
*Vysílání misionářů bylo přirozeným vyjádřením jejich křesťanského 
života a poslušnosti. Nesnažili se tím po světě zvěstovat, že se blíží něco 
mimořádného nebo neobvyklého. 
* Ignatius La Trobe, britský tajemník Moravských bratří, napsal: „Myslíme 
si, že je chyba, když je jmenování misionářů veřejně oznámeno a oni jsou 
pak všemi obdivováni. Raději jim doporučujeme, aby se v tichosti vydali 
na cestu a svěřili se pouze vroucím modlitbám svého společenství. Žádné 
výkřiky, žádné hrdinství na pódiu, žádná publicita, ale vroucí, nenápadná 
touha zvěstovat lidem Krista všude tam, kde o něm ještě neslyšeli. Toto 
učení se stalo základním pojivem života a liturgie církve Jednoty bratrské, 
aby se pak, například značná část veřejných modliteb a následně i chvalo-
zpěvů, mohla věnovat tomuto tématu.“
* Členové Jednoty bratrské byli stejného smýšlení a věděli, že středem 
jejich života je Ježíš. Byl předmětem jejich rozhovorů, sdílení se, služby, 
setkávání, písní i životů. Žili jako společenství svatých, kteří mají nadpři-
rozený život, protože posadili na trůn Ježíše Krista a žili radostně a v po-
slušnosti pod jeho vládou.     
* Věděli, že Bůh nejen zachraňuje lidi a připravuje je na život věčný v nebi. Bůh 
rovněž tvoří lidi, mezi nimiž může žít a vlévat do nich svůj život a budovat jejich 
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charakter. Moravští bratři skutečně zažili a okusili, jaké štěstí budou v budoucnu 
zažívat v nebi. „Protože vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale 
jim není dáno.“ (Mt 13,11)
* Bratři se scházeli mnohokrát za týden v rámci domácích skupin. Bratři 
s bratry a sestry se sestrami. Hledali společně Pána ve skupinách v počtu 
pěti až sedmi členů. Dovolovali Ježíši, aby je miloval a vraceli mu jeho 
lásku a milovali se i navzájem. „Na němž všecko stavení příslušně vzděla-
né roste v chrám svatý v Pánu.“ (Ef 2,21)

Náš nebeský Otec má skutečně na srdci, abychom si na zemi projevovali 
jeho lásku k nám tím, jak se k sobě navzájem chováme. Slovní spojení 
jedni druhým nebo vespolek nacházíme v Novém zákoně mnohokrát. 
Věřím, že Moravští bratři projevovali svou lásku jedni druhým mnoha 
způsoby.

*Po křtu Duchem svatým žili v pokoji mezi sebou (Mk 9,50) a byli vespo-
lek jednomyslní (Ř 12,16).
* Jak se dočtete na zadním přebalu knihy, projevovali si vzájemně lásku 
svatým políbením (Ř 16,16; 1K 16,20).
* Starali se o staré a nemocné. Sloužili si navzájem v lásce (Ga 5,13).
* Ve všech domácích skupinách (v celkovém počtu sto) se poddávali jedni 
druhým (Ef 5,21) a učili se a napomínali vespolek (Ko 3,16). A učili se vespolek (Ko 3,16). A učili se vespolek
ukazovat poddanost jedni druhým (1Pt 5,5).
* Prostřednictvím denních veršů k zamyšlení, tzv. Losung, se vespolek 
napomínali a vzdělávali (Žd 3,13; 1Te 5,11). 
* Jak se dočteme v deníku hraběte Zinzendorfa, pořádali diskuse u kulaté-
ho stolu. Vzájemně se napomínali (Ř 15,14), vyznávali jedni druhým své 
hříchy a modlili se jedni za druhé (Jk 5,16).
* Kvůli neutuchající vášni pro misijní výjezdy se navzájem učili rozněco-
vat se v lásce a dobrých skutcích (Žd 10,24).
* Naučili se promítat přítomnost Ženicha, který přebýval v jejich srdcích, 
do každodenního života. Jeho láska inspirovala společenství svatých k to-
mu, aby se modlili, rozjímali, chválili Boha, vysílali misionáře a slavili 
Večeři Páně. Věděli, že oslavený Ježíš přebývá ve své církvi.
* Moravští bratři byli v duchovním životě velmi ukázněni. Mladí muži 
a ženy žili v oddělených skupinách nazývaných sbory. Nikde nejsou 
záznamy o žádném skandálu. Svatost byla jejich nejvyšší touhou a cílem. 
Dokážete si představit staršího církve, jak chodí dům od domu a ptá se 
manželských párů, zda jejich manželství dělá čest Bohu?
* Moravští bratři si uvědomovali aktuální příležitost přinášet dobrou zprá-
vu lidem, kteří byli zotročeni křesťanskými národy v Evropě. Moravané 
neměli žádnou politickou motivaci. Jejich jedinou motivací bylo odhodlání 
přinést „duchovní osvobozující moc Kristovu“ jiným utlačovaným lidem.
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* Moravští bratři si vypěstovali bojovného ducha, aby mohli přinést 
dobrou zprávu světu, který je v temnotě. Tento agresivní duch, nazývaný 
Streitergeist, vyvolal vlnu protestů. Když se v roce 1735 rozšířily zprávy 
o tom, kolik mladých svobodných Moravských bratří zemřelo v Karibské 
oblasti na následky tropických nemocí, vypukla všeobecná vzpoura. 
(Například v Guyaně byla úmrtnost ze začátku jejich působení tak velká, 
že během deseti let ztratili sedmdesát pět bratří.) Vypukly vzrušené dis-
kuse, které trvaly třeba i několik dní, a vyvstaly různé názory o efektivitě 
misijního působení v porovnání se ztrátou mladých životů. Po dnech 
živých diskusí jim do srdce vstoupil pokoj. Bratři se dohodli, že budou 
neustále udržovat nekompromisní konsensus a pokračovat ve vysílání 
poslů dobré zprávy k „nejposlednějším z lidí“, kteří žijí v největší duchov-
ní bídě. Po tomto rozhodnutí jeden historik napsal: „Bratři přijali do svých 
srdcí takovou Boží lásku a povolání k misijní práci, že pochybuji, že by se 
dala srovnat s misijním zápalem a nasazením v jiných církevních denomi-
nacích.“ Zinzendorf o této době složil několik básní:

„V těchto dnech jsme odhodláni porazit nečinnost.
Chceme pracovat tam, kde to stojí námahu.
Nechceme polevit a ztratit další srdce.
Chceme radostně dál pracovat a lopotit se
a nést svá břemena až do nebeské výše.
Nečinnost pro nás není přitažlivá,
práce a pot jsou osvěžující a činí nás odolnými jako skálu.
Naše oči jsou jasné, naše mysl se vznáší k výšinám.
Není nic krásnějšího než dělník umazaný od prachu.“

O životech mladých lidí, kteří zemřeli v Karibiku, hrabě Zinzendorf O životech mladých lidí, kteří zemřeli v Karibiku, hrabě Zinzendorf 
napsal: 

„Zasety jsou duše mladé,
zdá se, že snad bez užitku,
na jejich hrobech je však vytesáno:
Toto sémě za mouřeníny zaseto je.“

Ekklésie je viditelný obraz neviditelného Krista. Dietrich Bonhoeffer to 
nazval „Kristem, který existuje jako společenství“. Nesmíme zapomenout, 
že plnost Kristova není svěřena jednotlivcům. Apoštol Pavel by mohl 
Jednotě bratrské do Ochranova napsat: Vy všichni dohromady tvoříte ve 
společenství Ježíše Krista. Nezapomínejte na to, kým jste, a choďte v tom-
to poznání. „…povolaným svatým, se všechněmi, kteříž vzývají jméno 
Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem.“ (1K 1,2) 
Církev je tělo nanebevzatého Pána. Tělo Kristovo není jen jako jeho tělo, 
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církev je jeho tělo. „…Přebývati budu v nich, a procházeti se; a budu jejich 
Bohem, a oni budou mým lidem.“ (2K 6,16)

Ve srovnání s Moravskými bratry je dnešní církev slabá proto, že si její 
členové zahrávají s hříchem. Boží slovo umožňuje ústupky příležitostné-
mu překročení hranice a případným klopýtnutím, protože víme, že krev 
Kristova očišťuje toho, kdo se kaje od všelikého hříchu (1J 1,7). Ale pokud 
se církev radikálně nestaví proti potratům a homosexualitě, pohrává si se 
světskými lákadly a setrvává v hříchu, pak nemůžeme prohlašovat, že jsme 
nové stvoření v Kristu (2K 5,17).

Byl jsem silně znepokojen, když jsem viděl biskupa anglikánské církve, 
jak líbá na ústa svého životního partnera a pak mu podává chléb a víno při 
Večeři Páně. Jsem smutný, když církev ztrácí jasnou vizi mezi historickým 
biblickým křesťanstvím a universalismem, který připouští, že možné je 
cokoliv. Mnoho církví dnes zažívá to, co se stalo Fínesově manželce, která 
zemřela při porodu svého syna. Porodní bába dítě pojmenovala Ichabod, 
„Přestěhovala se sláva z Izraele“ (1S 4,21).               

Žijeme v době, kdy bychom se měli zamyslet nad obviněním, které Ježíš 
vznesl proti církvi v Laodiceji: „Znám skutky tvé, že ani jsi studený, ani 
horký. Ó bys studený byl aneb horký. A tak, že jsi vlažný, a ani studený, 
ani horký, vyvrhu tě z úst svých. Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, 
a žádného nepotřebuji; a nevíš, že jsi bídný, a politování hodný, i chudý, 
i slepý, i nahý.“ (Zj 3,15-17)

Nedávno zemřelý akademik William MacDonald si do svých pozná-
mek zapsal: „Ať už si knihu Zjevení vyložíme jakýmkoli způsobem, je 
nepopiratelné, že laodicejská církev představuje živý obraz doby, v níž 
nyní žijeme my. Lidé žijící v přepychu a blahobytu, zatímco duše umírají 
touhou po evangeliu. Křesťané nosí na hlavách koruny, místo, aby nesli 
svůj kříž. Našimi city snáz pohne sportovní utkání, politika nebo tele-
vizní pořady než Kristus samotný. Necítíme tolik své duchovní potřeby, 
netoužíme po skutečném probuzení. To nejlepší ze svého života věnujeme 
podnikání, a pak zbytky promarněné kariéry odevzdáme Spasiteli. Staráme 
se o svá těla, která se za několik krátkých let navrátí do prachu, z něhož 
vzešla. Shromažďujeme, místo, abychom opouštěli, hromadíme poklady 
na zemi, místo v nebi. Obecný postoj je: ‘Pro Boží lid není nic dost dobré. 
Když se nepochválím sám, nikdo to za mě neudělá. Prosaďme se ve světě 
a své drobné a večery věnujme našemu Pánu.’ V tomto stavu se nacházíme 
v předvečer Kristova návratu.“

Past antinomismu můžeme zpětně vysledovat až do dob Nového zákona. 
Je to falešná víra, že nepodléháme žádným zákonům. Apoštol Pavel vehe-
mentně vyvrací domněnku, že ospravedlnění z víry nám umožňuje, aby-
chom setrvávali v hříchu. Vynikající kniha Johna MacArthura Evangelium 
podle Ježíše podle Ježíše (The Gospel According to Jesus) pojednává právě o tomto 
všudypřítomném problému koketerie s hříchem a se světem. V 1. Janovi 
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3,9 se píše: „Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho 
v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.“

Hans Denck, německý anabaptista, byl smělý a pomazaný kazatel. 
Prostřednictvím jeho kázání našly víru v Krista tisíce lidí. Pro víru 
nesmírně trpěl a byl fyzicky i psychicky zcela vyčerpán, když krátce před 
svou smrtí v listopadu 1527 napsal: „Ten, kdo přijímá vykupitelské dílo 
Kristovo, ale přesto stále žije tělesným, živočišným způsobem, neprokazu-
je Kristu patřičnou úctu. Uctívá Krista způsobem, jakým pohané uctívali 
svá božstva. To je rouhání, kterého je svět plný.“ V bonmotu, který stojí za 
zapamatování, se říká: Nikdy nebudeme zcela bez hříchu, ale měli bychom 
hřešit méně a méně.

Teolog William MacDonald, jenž napsal přes sedmdesát knih, byl po 
mnoho let mým mentorem. Zemřel na Štědrý večer roku 2007. Podporovali 
jsme jeho práci, a on nám vždy odepsal, aby nám poděkoval. V jeho bro-
žurce True Discipleship (Pravé učednictví) uvádí sedm principů pravého 
učednictví Ježíše Krista podle veršů z Lk 14,26; 14,33, Mt 16,24, J 8,31; 
13,35.      

*Všechny tyto věci byly patrné v životě hraběte Zinzendorfa a Morav-
ských bratří, které Zinzendorf inspiroval.    

Svrchovaná láska k Ježíši Kristu
Sebezapření
Dobrovolné podstoupení kříže
Život strávený následováním Krista
Dodržování jeho Slova
Vroucí láska ke všem, kteří náležejí Kristu
Opuštění všeho kvůli následování Ježíše

* Tajemství moci duchovního života Moravských bratří se skrývá v oka-
mžiku, kdy Duch svatý v roce 1727 sestoupil na shromážděné členy 
Moravské církve a zažehl v jejich srdcích oheň. A. W. Tozer o této události 
poměrně výmluvně napsal: „Duchem naplněný život není nijak výjimeč-
ným, luxusním doplňkem křesťanství. Je to součást Božího plánu pro jeho 
lid. Když Duch svatý představuje Ježíše Krista našemu vnitřnímu zraku, 
má to radostný a povznášející dopad na naši duši podobně, jako víno roz-
jařuje naše tělo. Duchem naplněný člověk může doslova přebývat ve stavu 
neutuchajícího nadšení, jež se dá přirovnat ke stavu tiché a čisté opilosti. 
Skutečnost, že ve vás přebývá Bůh, vás uvádí do stavu nepřetržitého nad-
šení a entuziasmu.“
* Předchozí odstavec zcela jistě popisuje život Moravských bratří. Vydávali 
se na misijní pole s velkou radostí. Byli natolik zapálení a plní energie, že 
se o víkendu zúčastňovali až osmi bohoslužeb, a nemohli se dočkat, až je 
vyberou do modlitebních vigilií.
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* Moravští bratři nebyli srdcem připoutáni k půdě, k domovům, ani ke skrov-
nému majetku. Poté, co opustili domov na Moravě a v Čechách, si po dvacet 
let nebyli jisti, zda budou moci natrvalo zůstat v Ochranově. Stejně jako 
Schwenkfeldovci, i Moravané neustále očekávali, že příslušné úřady v Dráž-
ďanech vydají edikt, jimž budou vypovězeni ze země. Na této zemi byli jen 
příchozí a hosté a sdíleli podobný osud jako Abraham. „Věrou, povolán jsa 
Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; 
i šel, nevěda, kam přijde.“ (Žd 11,8) David v 1. Paralipomenon 29,14-15 se 
modlil: „Nebo kdo jsem já, a co jest lid můj, abychom mohli míti moc k tak 
dobrovolnému obětování tobě? Od tebeť jest zajisté všecko, a i to z ruky tvé 
dali jsme tobě. Nebo my příchozí jsme před tebou a hosté, jako všickni otcové 
naši; dnové naši jsou jako stín běžící po zemi beze vší zástavy.“
* August Wilhelm Heyde a Heinrich August Jäschke opustili Ochranov 
jako mladíci a vydali se do Tibetu. Po padesáti letech se vrátili jako staří 
muži. Jäschke přeložil Bibli do tibetského jazyka. Na jeho náhrobním 
kameni v Božím akru jsou vytesána tato slova v tibetštině: „Služebníku 
dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.“ Žil jako patriarcha Jákob, 
který byl cizincem v zemi Chamově (Ž 105,23).
* Moravští bratři nevlastnili žádnou příručku, ani nechodili do žádné misij-
ní školy, než byli vysláni do světa. V podstatě klopýtali ve tmě a hledali, 
jak nejefektivněji přinést „Světlo světa“ ztraceným. Americký indián Job 
řekl Christianu Heinrichovi Rauchovi, že jiní misionáři neuspěli, když se 
je pokoušeli obrátit na víru, ale že on je jiný. Christian řekl v moci Ducha 
svatého Jobovi o kříži a krvi Beránkově, a Jobovo ztvrdlé srdce změklo.
* Jako všichni skuteční věřící byli Moravští bratři pomazaní Duchem 
svatým. „Ale pomazání to, kteréž jste vy vzali od něho, ve vás zůstává, 
aniž potřebujete, aby kdo učil vás; ale jakž totéž pomazání učí vás o všech 
věcech, a pravéť jest, a neníť lež, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.“ 
(1J 2,27) A právě Zinzendorfovo pomazání Duchem svatým ho inspiro-
valo k tomu, aby zavedl čtyřiadvacetihodinové modlitební vigilie a denní 
duchovní povzbuzení, které nazýval Losung.
* Moravští bratři byli naplněni hlubokou láskou a oddaností k trpícímu 
Beránku Božímu. Krev Ježíše, která očišťuje od hříchu, a moc kříže byly 
častými tématy jejich vyučování. Během období rokoka v osmnáctém století 
bylo populární velebit Ježíšovu krev. Tento důraz na krev smývající hřích se 
rozšířil i do Ameriky. Pokud byste si prolistovali americké církevní zpěvníky, 
byli byste překvapeni, kolik duchovních písní velebí krev Beránka a vzdává jí 
chválu. Když jsme se s manželkou připojili k pravé církvi a začali tam zpívat 
píseň s textem „V krvi Beránkově je moc, moc, divuplná moc“, rezonovala 
nám v srdcích velká radost. Hymnologie má velmi blízko k teologii.
* Hrabě Zinzendorf poprvé pocítil hlubokou úctu k Beránkovu utrpení, 
když uviděl obraz Ecce Homo, Aj, člověk, v galérii v Düsseldorfu. Kříž 
a krev přinášejí věčné požehnání a výsady těm, kdo jsou spaseni. Z tohoto 
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důvodu jsou předmětem úžasu a úcty pro anděly v nebi. Jeho oběť bude 
naším ústředním tématem na věčnosti a nebeskou písní všech vykoupe-
ných.

Existuje tolik požehnání, jež můžeme díky Kristově krvi přijmout. Apoštol 
Pavel píše v Efezským 1,7: „V němž máme vykoupení skrze krev jeho, 
totiž odpuštění hříchů, podlé bohatství milosti jeho.“ Ježíšova krev nejen 
zaplatila za naši svobodu a vykoupila nás z otroctví hříchu, ale také nás 
vyjímá z Božího soudu. „Mnohem tedy více nyní ospravedlněni jsouce 
krví jeho, spasení budeme skrze něho od hněvu.“ (Ř 5,9) Krev nám také 
dává nádhernou Boží smělost. „Majíce tedy, bratří, plnou svobodu ke vjití 
do svatyně skrze krev Ježíšovu.“ (Žd 10,19) Krev nás neustále očišťuje 
a její moc způsobuje, že ďábel nemůže vznést proti vyvoleným žádné 
obvinění. Kříž a krev nám zajišťují vzkříšení a přivádí nás bezpečně domů 
k Bohu (1Pt 3,18). Kříž nás očišťuje od mrtvých skutků, vysvobozuje 
nás od Božího prokletí, posvěcuje nás a plodí ovoce v našich životech 
(Žd 13,12; Ř 7,6). V Bibli je na čtyři sta odkazů týkajících se krve a tisíc 
tři sta odkazů týkajících se pokání a nápravy hříchů.

Zde je výňatek ze Zinzendorfova obsáhlého díla o krvi a ranách 
Ježíšových: „Pochopit Grundwahrheit neboli základní pravdu o tom, 
že Stvořitel zemřel za stvoření, můžeme jedině prostřednictvím zjevení 
Ducha svatého, Boha samotného. Aby se tato kotva uchytila hluboko ve 
vašem srdci, musíte drastickými a barvitými slovy vylíčit posluchači, že na 
kříži visel zraněný, krvácející Muž, který nesl naše hříchy. Pokud tato duše 
pocítí touhu seznámit se se svým Stvořitelem, Spasitelem a Přítelem, bude 
velmi dobré, aby věděla, že se k němu musí zcela přimknout. Pozvolna si 
pak vybuduje důvěrný vztah se svým Spasitelem, jednotu se vzkříšeným 
ukřižovaným, který jí otevřel cestu ke smíření s Bohem.

Pietistické učení v Halle (pod vedením Augusta Hermanna Franckeho, 
kapitola Školní léta) zdůrazňovalo především zkaženost a hříšnost lidstva 
s občasným pohledem na Ježíšovy rány, v nichž bylo možné najít útěchu. 
Avšak hlavním tématem mého kázání je, dívat se neustále očima i duší na 
jeho krev a rány a pouze příležitostně se podívat na zbědovaný stav hříš-
níka. Pietismus v Halle je jako kulhavý bratr na cestě do nebe. Pietismus 
v Ochranově je jako bratr, který tančí po cestě do Otcova domu. Křesťan 
by se neměl neustále zabývat svými hříchy, ale jeho život by měl přetékat 
radostí z odpuštění, které přijal na základě svého vztahu s Mužem plným 
bolesti.“

* O radostném způsobu života Moravských bratří se přesvědčil i John Wesley. 
Dne 24. února 1736 v Savannah v Georgii si do deníku zapsal: „Když jsme 
se další den vrátili (pan Quincy byl ve stejném domě, v němž jsme pak byli 
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i my), pan Delamotte a já jsme se ubytovali společně s Němci (Moravskými 
bratry). Nyní jsme měli příležitost den za dnem pozorovat jejich chování, 
protože jsme s nimi byli ve stejné místnosti od rána do večera kromě chvil-
ky, kdy jsme se šli projít. Byli vždycky něčím zaměstnáni, vždycky radostní 
a v dobré náladě; odložili veškerý hněv a spory, nenávist a hořkost, veškerý 
hluk a povyk a nepěkné řeči; kráčeli vždy v souladu se svým povoláním, jež 
přijali, a ve všech věcech dělali čest evangeliu našeho Pána.“
* Stručně řečeno, Moravští bratři světu prostě a jednoduše ukázali život 
obráceného Božího dítěte. Zde je popis toho, jak hrabě Zinzendorf chápal 
pravé obrácení: „Slovo Boží vychází z úst kazatele nebo učitele. Láska, 
dychtivost, touha a víra plynou ze srdce posluchače. Boží slovo a touha 
srdce se spojí. Otec v nebesích nad tímto spojením drží ruku. Duch svatý 
toto spojení objímá a povzbuzuje jej, a netrvá dlouho a krvácející Muž 
odhaluje sám sebe hluboko v duši posluchače a způsobuje, že tento prožívá 
hlubokou lítost nad svými hříchy. Srdce je plné Ježíše, střeží a opatruje 
jeho krev a rány a je naplněno Beránkovými zásluhami. Vykupitel přikryl 
sám sebou srdce i duši, a duše je teď navěky spasena.“
* Může vyvstat otázka: měl duch Moravských bratří ve světě trvalý vliv? 
Odpověď nám může dát William Carey, který strávil čtyřicet dva let v Indii 
a byl známý jako otec moderní misie. V době, kdy žil v Anglii v Ketteringu, 
četl podrobnou zprávu o misijní práci Moravských bratří v časopise, který 
vydávali. William časopis ukázal svým bratřím z baptistické církve, kteří 
s ním sloužili, a řekl jim: „Podívejte se, co udělali Moravští bratři. Nemohli 
bychom následovat jejich příkladu a jít do celého světa a kázat evangelium 
pohanům, jak nám přikázal náš nebeský Pán?“ Krátce poté byla založena 
Baptistická misijní společnost. Členové baptistické církve měli spoustu 
otázek týkajících se misijního know-how Moravských bratří a obrátili se 
s nimi na tajemníka Moravských bratří La Trobeho. Ten baptistům poskytl 
osvědčené postupy a metody evangelizace, které jim pomohly v začátcích 
jejich misijního hnutí. Jeden historik napsal: „První vyslanci Londýnské 
misijní společnosti vyjeli do světa vybaveni nastudovanou moudrostí 
a zkušenostmi Moravských bratří v hlavách a s písemnými instrukcemi 
Moravských bratří v kapse.“
* Kromě toho Moravané nepřímo pomohli Williamu Wilberforceovi, čle-
novi britského parlamentu, který celý život bojoval za zrušení obchodu 
s otroky v Anglii. Použil La Trobeovu kroniku, která pojednávala o práci 
Moravských bratří na Karibských ostrovech, aby před Parlamentem doká-
zal, že otroci, i když jsou propuštěni na svobodu, mohou žít pokojně. Tak 
moravští misionáři nepřímo pomohli Wilberforceovi ukončit ohavné prak-
tiky otrokářství.
* Bylo to právě společenství Moravských bratří, jež sídlilo na Fetter Lane 
v Londýně, a muži jako Peter Böhler, kdo významně ovlivnil Johna Wesleye 
a George Whitefielda. Právě když byli tito dva muži s Moravskými brat-
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ry, sestoupil na ně oheň shůry. Během osmnáctého století se John Wesley 
a George Whitefield stali Božími nástroji na začátku velkého probuzení 
v Británii a v Americe.     
* Komenský před svou smrtí prorokoval, že „skryté sémě“ Jednoty bratr-
ské se jednoho dne opět probudí k životu. O sto let později se proroctví 
naplnilo, když v roce 1727 moc Ducha svatého padla na zbytek tohoto 
semene ukrytého mezi Moravskými bratry. Duch Moravských bratří se 
promítnul do jejich hesla:

„Společně se modlíme, společně pracujeme,
společně trpíme, společně se radujeme.“

* Všichni sdílíme ducha Moravských bratří, pokud máme Spezialbund, Spezialbund, Spezialbund
těsné pouto se svým Pánem a Spasitelem, Ježíšem Kristem. Tento duch 
se neprojevoval pouze v rozhovorech s Moravany, ale byl demonstrován 
jejich nepřetržitými modlitebními vigiliemi, jejich zápalem a nadšením při-
nést Krista umírajícímu světu, oddělením se od světského majetku a jejich 
kázní a disciplínou ve snaze žít zbožným životem.
* Kéž by příklad Moravských bratří zažehnul v našich srdcích stejnou 
radost a touhu po častém obecenství s bratry a sestrami a po zpěvu 
duchovních písní, které budeme znát zpaměti. Kéž by nás inspirovali 
k tomu, abychom každý den četli Boží slovo a denní zamyšlení (Losung)
a rozjímali nad nimi. Kéž bychom, stejně jako Moravští bratři, byli tak 
pokorní, abychom se nechali vyučovat těmi, kdo vykládají Boží slovo pod 
pomazáním. Kéž odrážíme jejich zbožnost a oddanost při slavení hodů 
lásky, Večeře Páně.
* Můžeme se od nich naučit s radostí přijímat, když nás lidé zesměšňují a 
pronásledují kvůli Kristu. Můžeme se od nich naučit, jak se chovat k ne-
přátelům a všem lidem bez pomluv a nepřátelství.
* Pojďme následovat jejich příkladu, abychom mohli zachránit ztracené 
prostřednictvím nepřetržitých, horlivých modliteb. V moci Ducha svatého 
můžeme říci všem ztraceným o nesmírné bolesti a utrpení Beránka Božího, 
které snášel kvůli obnovení vztahu s námi. Svými životy dokládáme a po-
tvrzujeme, že jsme nová stvoření, žijeme novým způsobem, věříme a po-
sloucháme svého Pána. Pojďme zpívat spolu s Moravskými bratry píseň, 
kterou dodnes zpívají na pohřbech: „Krev a spravedlnost mého Spasitele. 
Tato nádhera je mým slavnostním rouchem. Takto slavnostně oděn nemu-
sím se bát, až se ocitnu v jeho přítomnosti.“
* Pojďme přemýšlet stejně jako hrabě Zinzendorf, který řekl: „Mám v ži-
votě jen jedinou vášeň, a tou je Ježíš, jedině on.“ Pojďme se podívat na 
pečeť Moravské církve, která má uprostřed vyobrazeného bílého Beránka 
Božího. Drží berlu s vítězným praporem, na němž je nakreslený kříž. Na 
vnějším okraji pečetě je dokola napsáno:
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Vicit agnus noster, eum sequamur

V Anglii byla denní zamyšlení neboli Losung vydávána ještě za života Losung vydávána ještě za života Losung
hraběte Zinzendorfa. Známý tiskař James Hutton, člen společenství 
v Aldersgate a přítel Johna Wesleye, vydal první výtisk v roce 1746. 
V Americe vydal tiskař Johann Brandmüller první sbírku Losung přes-Losung přes-Losung
ně sedm let před Zinzendorfovou smrtí. Biblické texty pro tato denní 
zamyšlení jsou dodnes vybírána v Ochranově.

Jako v každé církevní denominaci, i mezi Moravskými bratry se najdou 
členové, kteří jsou křesťany pouze navenek, i ti, kteří ve své nejvnitřnější 
bytosti zažívají realitu Krista, jenž v nich přebývá, což se projevuje ovocem 
nového stvoření (2K 5,17). Na světě vždy existovalo a vždy bude existovat 
napětí mezi těmi, kdo jsou křesťané pouze podle jména a pravými učedníky 
Ježíše Krista. Na zemi vždycky bude koukol a pšenice. V posledních letech 
vzniklo mezi Moravskými bratry a Duchem naplněnými Moravskými brat-
ry menší napětí. Na mezinárodní konferenci v roce 1992 schválili Moravští 
biskupové v Nové Pace v České republice charismatické probuzení a dali 
mu své požehnání. V Ochranově však Duchem naplnění Moravští bratři 
zakoupili velkou budovu, kterou pojmenovali Ježíšův dům, kde oslavují 
Pána neformálnějším způsobem.
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27. Pomocná vodítka k vítězné proměně člověka27. Pomocná vodítka k vítězné proměně člověka

Věřím, že obrácení ke křesťanské víře se skládá ze čtyř stěžejních částí: 

Uvěřit v Ježíše jako svého osobního Spasitele a Pána
Pokání, které pramení ze zkroušeného, kajícného srdce
Přijetí Ducha svatého
Křest ve vodě

Ve Staré smlouvě se vyskytuje padesát devět prokletí, která se vztahují na 
ty, kdo porušují zákon. Když je čtu, cítím se celkem domýšlivě, že jsem vět-
šinu z nich neporušil. Nikdy jsem nikoho neunesl, nepraktikoval jsem čaro-
dějnictví, neobětoval jsem lidskou oběť a nedopustil se incestu. Žel, mnoho 
dalších věcí, které jsem udělal, spadá pod trest prokletí, o nichž se v Písmu 
píše: Když mě lidé chválili, nedal jsem za to předně slávu jménu Božímu píše: Když mě lidé chválili, nedal jsem za to předně slávu jménu Božímu 
(Mal 2,2); okrádal jsem Boha na desátcích a obětech (Mal 3,8); důvěřoval 
jsem víc člověku než Bohu (Jr 17,5); nevaroval jsem hříšníky (Ez 3,18); jsem víc člověku než Bohu (Jr 17,5); nevaroval jsem hříšníky (Ez 3,18); 
měl jsem tělesné myšlení (Ř 8,6). Dobrá zpráva je: „Ale vykoupil nás 
Kristus ze zlořečenství zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, (nebo 
psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě).“ (Ga 3,13) Není divu, že psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě).“ (Ga 3,13) Není divu, že 
pohled na Krista na kříži by měl být středem našeho uctívání a víry.pohled na Krista na kříži by měl být středem našeho uctívání a víry.

Když jsem se obrátil, tak jsem na základě vlastní zkušenosti objevil 
mnoho věcí, které člověka s Bohem smířit nedokážou. Možná to ani není 
potřeba říkat, ale být knězem nebo služebníkem, který plní povinnosti potřeba říkat, ale být knězem nebo služebníkem, který plní povinnosti 
duchovního, nebo pravidelným účastníkem nedělních shromáždění nikoho 
nespasí. Lidé mohou nenávidět hřích ve svém životě a skládat nejrůznější 
přísahy a sliby, a stejně tím nezískají ujištění o tom, že půjdou po smrti do přísahy a sliby, a stejně tím nezískají ujištění o tom, že půjdou po smrti do 
nebe. Horlivá služba, modlitby, křest ve vodě, život podle zlatého pravidla, 
souhlas s určitým vyznáním, podpis prohlášení víry, pravidelné modlitby 
nebo souhlas s tím, že Bůh existuje (mnoho z těchto věcí jsem celý život nebo souhlas s tím, že Bůh existuje (mnoho z těchto věcí jsem celý život 
dodržoval a dělal), a dokonce ani to, když budeme trpět pro Krista, nám 
nezajistí věčný život. Je to jedině víra v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, 
která přináší opravdové obrácení. Jeho krev nás osvobozuje od trestu a od která přináší opravdové obrácení. Jeho krev nás osvobozuje od trestu a od 
důsledků hříchu a moc kříže nás vysvobozuje z moci hříchu.

Každý z nás by měl v životě dospět do bodu, kdy se zděsí nad svým 
hříchem. V mém případě k tomu došlo po křtu Duchem svatým. V někte-
rých případech obrácení, například při výzvách, kdy jdeme dopředu před rých případech obrácení, například při výzvách, kdy jdeme dopředu před 
pódium a tam proběhne naše vyznání, jde především o emocionální událost, pódium a tam proběhne naše vyznání, jde především o emocionální událost, 
která nejde příliš do hloubky. „A ti na skále jsou, kteříž, když slyší, s ra-
dostí přijímají slovo; ale ti kořenů nemají, ti na čas věří, a v čas pokušení 
odstupují.“ (L 8,13) Pokání a hluboká lítost nad hříchy mohou v takových 
případech chybět. V Lukášově evangeliu 13,5 Ježíš řekl: „Nikoli, pravím případech chybět. V Lukášově evangeliu 13,5 Ježíš řekl: „Nikoli, pravím 
vám. Nýbrž nebudete-li pokání činiti, všickni podobně zahynete.“ Odříkání 
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modlitby spasení nemusí vždy bezpodmínečně znamenat, že u člověka 
došlo ke skutečnému obrácení. Pár slz, trochu bodavé lítosti a strachu 
neznamená nic, pokud není doprovázeno postupně se prohlubujícím živo-
tem ve svatosti. Nenechejte se od nikoho ujišťovat o tom, že jste spaseni. 
Jedině Duch svatý vás může prostřednictvím Božího slova ujišťovat v srdci 
a v duchu o tom, že jste spaseni. „Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že 
jsme dítky Boží.“ (Ř 8,16). Apoštol Pavel vyjádřil své obavy týkající se 
tohoto tématu ve 2. Korintským 13,5: „Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; 
sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest ve vás? 
Leč jste snad zavrženi.“

Opravdový křesťan bude také zažívat, jak nesmírně jej Bůh miluje, 
protože dostal dar Ducha svatého, který naplňuje jeho srdce Boží láskou 
(Ř 5,5). Možná tuto skutečnost můžeme nazvat křest láskou. V historii 
vidíme, že skuteční mučedníci měli právě tuto lásku, protože i když byli 
mučeni, nikdy nepronášeli pohrdavé a opovržlivé poznámky o svých pro-
následovatelích a také nikdy neschvalovali násilí.

Vždycky se najdou lidé, kteří přijímají Krista s radostí, ale ze špatného 
důvodu. Radostné vzrušení a euforické pocity nemusí nutně být průvodní-
mi znaky skutečného spasení. Někteří lidé mohou přijmout Krista, protože 
doufají, že jim to pomůže zachránit rozpadající se manželství, uzdravit 
rodinné vztahy nebo vyléčit je z vysilující nebo smrtelné nemoci. Důvodem 
může být i ztráta zaměstnání, nebo to, že se chtějí obklopit jinými přáteli, 
nebo i to, že nechtějí skončit v ohnivém jezeře.

Ježíš se samozřejmě zajímá o všechny naše problémy, ale i když jsme 
spaseni, naše okolnosti se změnit mohou, ale nemusí. Proto v podobenství 
o rozsévači čteme, že někteří lidé od víry odpadají, když se v jejich životě 
objeví trápení, neštěstí, těžkosti a utrpení.

Lidé také často odpadají od víry, když je ten zlý ochromí a duchovně 
usmrtí tím, že je polapí do pasti světského veselí, neslušných vtipů, zábavy 
a erotických hrátek. Ale vytrvalost v utrpení a nechuť ke světským rado-
vánkám odlišují nového člověka v Kristu od člověka, který neprožil sku-
tečnou obnovu ducha. Jsou to důležité pravdy, které byste měli přezkoumat 
v modlitbě. Ti, kdo vytrvají, jsou v bezpečí.

„A ti na skále jsou, kteříž, když slyší, s radostí přijímají slovo; ale ti 
kořenů nemají, ti na čas věří, a v čas pokušení odstupují. Kteréž pak mezi 
trní padlo, tiť jsou, kteříž slyší, ale jdouce, pečováním a bohatstvím a roz-
košemi života bývají udušeni, a nepřinášejí užitku.“ (L 8,13-14)

Než přijmeme Krista jako svého Spasitele a Pána, musíme si uvědomit 
několik věcí o svém stavu. Než budeme doopravdy připraveni vyslechnout 
Dobrou zprávu, musíme vyslechnout i „strašnou zprávu“. Boží slovo použí-
vá mnoho přídavných jmen, jimiž popisuje naši přirozenou padlou podstatu. 
Na rozdíl od Ježíše Krista jsme my lidé zkažení, zlí, zvrácení, nevěrní, nepo-
ctiví, zatvrzelí, nelítostní, pyšní, pošetilí, tvrdohlaví a neústupní, vzpurní, 
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modlářští, plní žádosti, neschopni slyšet a Boží nepřátelé. Proto apoštol 
Pavel napsal v Římanům 7,18: „Vím zajisté, že nepřebývá ve mně, to je 
v těle mém, dobré. Nebo chtění hotové mám, ale abych vykonati mohl dobré, 
tohoť nenalézám.“ A v Římanům 8,7 vykreslil velmi neutěšený obraz naší 
padlé přirozenosti: „Protože mysl těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu 
Božímu není poddána, aniž hned může býti.“

Mnoho lidí se diví, odkud se tento sklon ke zlým věcem bere. Je to jen 
a jen kvůli tomu, že uplatňujeme svobodnou vůli. Tělo, to je člověk po 
pádu, který je v kontrastu s člověkem, jak ho stvořil Bůh. William Barclay 
uvádí ve své knize Flesh and Spirit (Tělo a duch) zajímavé shrnutí toho, 
co je tělo:

„Žádná armáda nemůže napadnout nějakou zemi z moře, pokud si 
nejprve nevytvoří předmostí. Pokušení by bylo zcela neúčinné, pokud by 
v člověku neexistovalo něco, co na jeho výzvu reaguje a odpovídá. Hřích 
by neměl žádnou šanci uchytit se v mysli, srdci a duši člověka, kdyby za 
branami nebyl ukrytý nepřítel, který mu ochotně otevře dveře. Právě tělo 
je tím předmostím, přes které hřích napadá lidskou povahu. 

Ale odkud se toto předmostí bere? Odkud tento vnitřní nepřítel při-
chází? Tělo je to, co odlišuje padlého člověka od člověka, jakého stvořil 
Bůh. Tělo způsobilo, že na člověka beze zbytku dopadá jeho vlastní hřích, 
hřích jeho otců a hřích všeho lidstva před ním, počínaje Adamem. Tělo je 
lidská přirozenost zformovaná hříchem. Hřích člověka, jeho vlastní hřích, 
a hřích všeho lidstva jej učinil náchylným k hříchu. Hřích způsobil, že 
člověk padl přesto, že věděl, že padá, a přesto, že padnout nechtěl. Vytvořil 
v něm dispozici, která nedokáže hříchu odolat, ani jím nebýt fascinována. 
Tělo znamená lidskou přirozenost, která je slabá, zkažená a poskvrněná 
hříchem. Tělo, to je člověk takový, jaký je, s výjimkou Ježíše Krista a jeho 
Ducha.“

Dobrá zpráva je, že nemusíme žít podle těla, ale můžeme žít vítězný 
život. Můžeme věřit povzbudivým slovům apoštola Pavla, která najdeme 
v Galatským 5,24-25: „Kteříž pak jsou Kristovi, ti své tělo ukřižovali 
s vášněmi a se žádostmi. Jsme-liť Duchem živi, Duchem i choďme.“

Rozhodujícím faktorem je, naslouchat hlasu Ducha svatého. Na konci 
sedmé kapitoly Římanům apoštol Pavel srdcervoucně a zmučeně volá: 
„Bídný já člověk! Kdo mne vytrhne z těla této smrti?“ Pak pokračuje dál 
a mnohokrát ujišťuje o tom, že je naplněn a veden Duchem svatým. 

Nejdůležitější otázkou ve Skutcích 19,2 je: „Přijali-li jste Ducha svaté-
ho, uvěřivše?“ Je zajímavé pozorovat, že posloupnost úkonů, které vedou 
k tomu, že se člověk stane Duchem naplněným věřícím, se liší. Ve Skutcích 
2 (mezi židovskými věřícími) to bylo nejprve pokání, křest ve vodě a pak 
křest Duchem svatým. Ve Skutcích 8 (u Samařanů) nejdříve slyšeli Boží 
slovo, díky němuž uvěřili, pak byli pokřtěni ve vodě, následovalo vzklá-
dání rukou a křest v Duchu svatém. Ve Skutcích 10 (u pohanů) probíhalo 
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obrácení v tomto pořadí – víra, křest Duchem svatým, křest ve vodě. Ve 
Skutcích 19 (u Efezských) to byla nejdříve víra, opětovný křest ve vodě, 
vzkládání rukou a křest Duchem svatým.

Jak sami vidíte, obrácení k Ježíši na základě víry a přijetí Ducha svaté-
ho se nemusí odehrávat ve stejný okamžik. V mnoha případech se to však 
současně odehrává. Přijetí Ducha svatého je jednoznačná a prokazatelná 
zkušenost a neměla by se zaměňovat s křtem ve vodě. V mém případě 
nebylo odříkání modlitby spasení doprovázeno pocitem hlubokého odsou-
zení ztraceného hříšníka, ale krátce po křtu Duchem svatým jsem prožil 
hlubokou lítost a toužil jsem po dalším křtu ve vodě, tentokrát ponořením 
celého těla (první křest jsem zažil jako nemluvně).

V první církvi křesťané vždy očekávali křest Duchem svatým. Jan 
Křtitel dal přece zástupu vodítko, podle něhož poznají skutečného 
Mesiáše, a řekl jim: „Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť silnější nežli já, 
kterémuž nejsem hoden rozvázati řeménka u obuvi jeho. Tenť vás křtíti 
bude Duchem svatým a ohněm.“ (L 3,16) Je zajímavé pozorovat, že neře-
kl, že Ježíše poznáme tak, že bude uzdravovat nemocné, vyhánět démony, 
křísit mrtvé nebo tišit bouře.

Učení o křtu Duchem svatým však v mnoha společenstvích postupem 
času vymizelo. Dnešní církev neočekává pro své mladé obrácené věřící 
křest Duchem svatým a mnoho společenství je jako církve v Samaří 
a v Efezu. Někdo musí obrátit jejich pozornost k Otcovu zaslíbení, že 
pošle moc z výsosti. Je nádherné, když Duch svatý padne na skupinu lidí, 
jak tomu bylo v případě Moravských bratří, a způsobí radikální vnitřní 
proměnu.

Křest Duchem svatým nevymaže naši tělesnou přirozenost, neočistí naše 
srdce a nedá nám okamžitou moc a vítězství nad světem, tělem a ďáblem. 
To se děje postupně prostřednictvím naší vytrvalé víry v Kristovo očištění 
světa od hříchu, denního obmývání našeho ducha i duše Božím slovem 
a tím, že odpouštíme druhým. To je celoživotní dílo Ducha svatého, které 
koná ve věřícím člověku, jak se můžeme dočíst ve 2Pt 1,4: „Pročež převe-
liká nám a drahá zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně Božského přirození 
účastni učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v žádos-
tech.“ (viz také Žd 10,15-16)

Všichni křesťané chtějí být zachráněni od pekelného ohně, ale ne 
všichni od rozkoše hříchu. Spasení ze skutků nefunguje, ale spasení bez 
poslušnosti také nefunguje. Pokud se někdo snaží dojít spasení bez posluš-
nosti, pak nepochopil podstatu spasení. Ježíš v Janově evangeliu 15,10 řekl 
svým učedníkům: „Budete-li zachovávati přikázání má, zůstanete v mém 
milování…“ 

Jaké jsou viditelné znaky skutečného obrácení? Začne na vás být vidět 
ovoce Ducha svatého (Ga 5,22-23). Rozvine se u vás hlad po Božím slově 
a láska k němu. „Slovo Kristovo přebývej ve vás bohatě ve vší moudrosti; 
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učte a napomínejte sebe vespolek…“ (Ko 3,16). Duch svatý nám pomůže 
růst v pokoře a Kristova mysl bude pomalu proměňovat naši mysl (Fp 2,5). 
A co je mysl Kristova? To znamená, že jeho nesobecký, obětavý postoj 
služebníka se postupně stane i naším postojem.  

Budeme se držet dál od světských způsobů a víc a víc si ošklivit hřích 
ve svém životě a zpívat a v srdci skládat melodie na oslavu Boha. Pomalu 
v sobě ucítíme Kristovu lásku, která z nás začne vyzařovat k ostatním 
věřícím, a porosteme v touze stát se svatými a nezarmucovat vůli našeho 
Otce v nebesích.

Možná se ptáte: Co je Boží vůle? V 1. Tesalonickým 5,16-18 apoštol 
Pavel píše: „Vždycky se radujte, bez přestání se modlete, ze všeho díky 
čiňte; nebo to je vůle Boží v Kristu Ježíši při vás.“ Když to shrnu, být 
křesťanem znamená snažit se denně víc a víc podobat Ježíši. „Nebo kteréž 
předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby on 
byl prvorozený mezi mnohými bratřími.“ (Ř 8,29)

Objevil jsem ještě několik dalších tužeb našeho Otce v nebesích. Chce 
pro nás být rodičem. „Předzřídiv nás ke zvolení za syny skrze Ježíše Krista 
pro sebe, podlé dobře libé vůle své.“ (Ef 1,5)

Otec v nebesích si také přeje, aby všichni litovali svých hříchů a aby 
žádný nezahynul. „…ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale 
všickni ku pokání se obrátili.“ (2Pt 3,9) Také chce, abychom mu zcela 
odevzdali své životy a mohli pak nést víc ovoce, když se staneme podob-
nějšími jeho Synu. „Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, 
abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu dobře libou, rozumnou 
službu svou.“ (Ř 12,1)

Teď se možná ptáte, co dělá Otec v nebesích pro nás? Velice krásně 
zformulovanou odpověď najdeme v díle A. W. Tozera:

„Co je tím největším a svrchovaným dobrodiním, darem a pokladem 
nad všechny poklady, který může dát jen náš Otec v nebesích? Dává nám 
Krista, aby byl navěky součástí naší přirozenosti. To je nejvyšší a největší 
Boží dar. Ne brány z perel, ne zlaté ulice, ani nebe, dokonce ani odpuštění 
hříchů, i když to všechno jsou také Boží dary. Ne tucet nebo dva tucty nebo 
tisíc, ale nespočet Božích darů leží před jeho radostným lidem, a pak nám 
věnuje i největší dar. Způsobí, že v nás bude přebývat charakter a osoba 
našeho Pána, Ježíše Krista. ‘Kristus ve vás.’“ (Ko 1,27)

Následující body jsou vodítkem k vítěznému a naplněnému životu.

* Věřte, že krev Ježíše Krista očišťuje od hříchu, vyznejte své hříchy s ka-
jícným (hřích odmítajícím) postojem v srdci a Bůh vám odpoví tím, že vám 
dá spasení (Ef 1,7; Sk 17,30; Ř 10,9-10).
* Usilujte o křest Duchem svatým s touhou a očekáváním v srdci. 
Důvěřujte zaslíbení, že náš milující Otec v nebesích vás pokřtí. „Poněvadž 
tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš 
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nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?“ (L 11,13) Poslechněte 
Boží volání a zřekněte se hříchu a světských lákadel. „A my jsme svědkové 
věcí těchto, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, kteříž jsou poslušni 
jeho.“ (Sk 5,32) 

Duch svatý většinou sestoupí na toho, kdo jej hledá, prostřednictvím 
vzkládání rukou (Sk 8,14-17; 19,4-6). Pokud nemůžete najít bratra, který má 
pomazání a stejnou zkušenost, jakou zažili křesťané o Letnicích, a který by se 
za vás modlil a vzkládal na vás ruce, pak s vírou očekávejte, že to udělá váš 
nebeský Otec (Sk 2,5). Nejste sami. Vědci a D. Barrett (USA), který pracuje 
v průzkumech veřejného mínění, zjistili, že v roce 2004 žilo na světě 850 mili-
onů znovuzrozených křesťanů, a z nich 550 milionů mělo letniční zkušenost.
* Předejte Duchu svatému naprostou kontrolu nad svým životem. „Protož 
prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá 
v oběť živou, svatou, Bohu dobře libou, rozumnou službu svou. A nepři-
podobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením mysli své, abyste 
zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, a libá, a dokonalá.“ (Ř 12,1-2).
* Cvičte se v sebezapírání, vzdejte se svého já. „S Kristem ukřižován jsem. 
Živ jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem 
v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne, a vydal sebe 
samého za mne.“ (Ga 2,20)
* Posvěcujte se jeho Slovem, jak je psáno v Janovi 17,17, a také dbejte 
napomenutí apoštola Pavla: „Slovo Kristovo přebývej ve vás bohatě ve 
vší moudrosti; učte a napomínejte sebe vespolek žalmy, a zpěvy, a písněmi 
duchovními, s milostí zpívajíce v srdci svém Pánu.“ (Ko 3,16)
* Cvičte se v tom, že přenecháte veškeré břímě svého života i své služby 
Duchu svatému, a učte se neustále odpočívat v moci Ducha. Také zanechte 
u kříže břemeno hříchu a odpočiňte v dokonaném díle Spasitelově.

Mysl Kristova pozvolna převáží nad vaší starou myslí. Jeho myšlení bylo 
zcela nesobecké po všechny dny jeho života. Byl služebníkem a nikdy si 
nenechal sám sloužit. Žil s postojem obětování se pro druhé. Na třicet tři let 
se vzdal slávy a radosti, jež zažíval v nebi, a žil v tomto mizerném, hříchem 
prokletém světě, a byl ochoten zemřít pomalou, příšernou, mučivou smrtí, 
aby zaplatil za naše hříchy. Díky jeho smrti a vzkříšení máme nyní moc stát 
se Božími dětmi a postupně růst do jeho podoby.

Nezapomeňte, že pokud chcete nést ovoce, musíte nést i kříž. Ke spasení 
je nezbytná víra, ale také věrnost Kristu. Někdo kdysi řekl: „Nejrozlehlejší 
věcí ve vesmíru není prostor, nýbrž kapacita lidského srdce milovat Boha, 
a nejtěžší zkouškou naší lásky k němu je poslušnost.“

Na závěr chci říct, že když se nám občas zdá, že nesení kříže je příliš 
únavné, nebo když se dny naplněné nudnými, všedními věcmi líně vlečou 
a život postrádá jakékoli vzrušení a jiskru, zamyslete se zcela vážně nad 
příslibem naší budoucí slávy.
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„V čemže veselíte se, maličko nyní, jestliže kdy potřebí jest, zkor-
mouceni jsouce v rozličných pokušeních, aby zkušení víry vaší, mnohem 
dražší nežli zlato, kteréž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo 
vám ke chvále, a ke cti i ke slávě při zjevení Ježíše Krista.“ (1Pt 1,6-7)

Tato překrásná německá slova jsme četli v Zinzendorfových kázáních a do-
pisech. Herzensfreund neboli přítel srdce a Herzensfreund neboli přítel srdce a Herzensfreund Herzensgenuss neboli potěšení 
či radost srdce.

Přečtěme si báseň, která pojednává právě o tomto našem nejdražším 
Herzensfreund – příteli srdce, a přemýšlejme o tom, co nám říká:          Herzensfreund – příteli srdce, a přemýšlejme o tom, co nám říká:          Herzensfreund

Nehledej požehnání, hledej nejprve Ježíše.
Nehledej pocit, hledej Ježíše v jeho Slově.
Nehledej dary, hledej Ježíše – Dárce.
Nehledej uzdravení, hledej Ježíše – Uzdravitele.
Nesnaž se stát svatým, důvěřuj Ježíši, že tě posvětí.
Nebuď vlažný, hledej Ježíše ze vší síly.
Nenechej se unášet proudem, dovol Ježíši, aby se stal tvou kotvou.
Neplánuj si den, ale v modlitbě důvěřuj Ježíši.
Nedělej si starosti, svěř se do péče Ježíši.
Neříkej – já chci, zeptej se Ježíše, co chce on.
Než o něco požádáš, vzdej chválu Ježíši.
Nehledej bohatství, ať je Ježíš tvým pokladem.
Nesnaž se Ježíše využít, ale nechej se jím použít.
Nenechej svou lampu dohořet, nechej Ježíše, ať je tvou pochodní.
Nehledej znamení a zázraky, ať se Ježíš stane tvým zázrakem.
Neusiluj o setkání, přece víš, že Ježíš žije v tobě.
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28. Dovětek28. Dovětek

V Ochranově jsme s manželkou žili sedm měsíců, a pak jsme se přestě-
hovali do Drážďan. Konečně jsem mohl uskutečnit svůj sen a stát se pou-
ličním evangelistou. Pět měsíců jsme bydleli na metodistické faře v ulici 
Katharinenstrasse. Tamější společenství je živé, prosperující a Duchem sva-
tým naplněné shromáždění. Pastor Werner a jeho manželka Isabel je milý pár, 
který podporuje pouliční evangelizaci a věří v ni. Bývalý pastor Eduard, který 
je již v důchodu, a jeho žena Johanna nás navštívili v Americe.je již v důchodu, a jeho žena Johanna nás navštívili v Americe.

V době pobytu v Drážďanech jsme zjistili, že asi dva kilometry od V době pobytu v Drážďanech jsme zjistili, že asi dva kilometry od 
budovy metodistické církve je přes dvě stě hospůdek a restaurací. O jeden budovy metodistické církve je přes dvě stě hospůdek a restaurací. O jeden 
blok dál je slavná ulice Alaunstrasse, která je po celém Sasku známá tím, blok dál je slavná ulice Alaunstrasse, která je po celém Sasku známá tím, 
že se na ní scházejí mladí lidé. Každou noc se tam objevují doslova stovky 
pankáčů, hipíků, gotiků v černých kožených bundách, chuligánů, skinheadů pankáčů, hipíků, gotiků v černých kožených bundách, chuligánů, skinheadů 
a občas i neonacistů. Potulují se po ulicích, posedávají na okenních para-
petech nebo na chodnících a opírají se o zdi. Obchody s alkoholem jsou petech nebo na chodnících a opírají se o zdi. Obchody s alkoholem jsou 
otevřené dlouho do noci, a většina mladých lidí se opíjí pivem a vínem. 
Drogy moc neužívají, protože jsou příliš drahé.

Němci mají trošku sklon k extremismu. Nikdy v životě jsem neviděl 
kluky s tak vysoko vyčesanými číry. Děvčata mají bíle napudrované tváře 
a výraznou vrstvu černého make-upu kolem očí. Mají tašky s lebkami, 
bundy, na nichž jsou nakreslené obrácené kříže, a rty prošpikované kovo-bundy, na nichž jsou nakreslené obrácené kříže, a rty prošpikované kovo-
vými hroty. Tito mladí lidé nejsou nijak nebezpeční, protože v Německu se 
nesmí legálně přechovávat zbraně, ale duchovně jsou naprosto ztracení.

Když jsem působil jako pouliční evangelista, spolupracoval jsem s ně-
kolika dalšími církvemi, a na ulici jsme vycházeli většinou ve dvojicích. 
Každou noc jsme rozdávali traktáty a povídali si s lidmi o Bohu. Jen velmi 
málo lidí mělo nějaké povědomí o Bibli. Někteří se nám vysmívali, ale jiní 
si se zájmem brali naše letáčky.

Vždy v pátek večer nám přijíždělo pomoci pět mladých lidí z YWAM 
centra v Ochranově. Vedoucím této skupiny byl člověk z Nigérie, který nás 
ujistil, že nikdy nemusí na tuto práci dlouho hledat dobrovolníky, protože 
všichni velmi rádi pracují s lidmi na ulicích. Několik lidí vždy zůstávalo na 
faře a modlili se za duchovní průlom.

Kdykoli mluvíte s Němci o Spasiteli, myslí si, že jste buď z nějaké sekty, 
nebo tak trochu blázen. Mnohokrát jsme se cítili zklamaní jejich nezájmem, 
ale na konci každého večera vždy někdo přišel s nějakým úžasným příbě-
hem, který zažil.

Já jsem potkal čtyřicetiletého muže, kterému všichni říkali „Taťka“. 
Všechny děti z ulice ho znaly. Chodil v černém koženém oblečení a v ruce 
vždycky třímal lahev s pivem. Když se některý chlapec nebo dívka v opi-
losti zhroutili, odnesl je někam do bezpečí, aby se vyspali z „opice“. Proto 
mu říkali Taťka. Byl na ulici klíčovou osobou. Spřátelil jsem se s ním 

*Youth With A Mission – Mladí s misií – pozn. překl.
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a koupil jsem mu kebab. „Jako kámen drahý, tak bývá dar před očima toho, 
kdož jej béře; k čemukoli směřuje, daří se jemu.“ (Př 17,8)

Jednou večer jsem Taťkovi vyprávěl o Ježíši. Vytáhl jsem z kapsy nůž   
přeřízl jsem mu náhrdelník na krku, na němž visel satanský symbol. Krátce 
po této příhodě jsem kázal o Pánově radosti na shromáždění v Arnsdorfu 
poblíž Drážďan. Pastor této církve, německý cikán Ricardo, který byl 
náhodou u toho, když jsem Taťkovi sundával náhrdelník, mi řekl, že měl 
strach, že mi ten chlap ublíží. Tento příběh má šťastný konec. Taťka šel 
nakonec do vězení, kde přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Dnes 
chodí slušně oblečen a evangelizuje na ulicích. Když jsem v červenci 2009 
přijel na návštěvu do Drážďan, dal mi své kožené rukavice posázené želez-
nými hroty jako svědectví o Kristově moci, která proměňuje životy lidí.
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29. Dodatek

Když hrabě Ludvík Zinzendorf zemřel, byly u něj tři z jeho dcer. Benigně 
bylo v té době třicet pět let, Marii Agnes bylo dvacet pět a Elizabeth bylo bylo v té době třicet pět let, Marii Agnes bylo dvacet pět a Elizabeth bylo 
dvacet let. Když hraběti Zinzendorfovi zemřela první žena, zdědila po ní 
Henriette Benigna majetek. Vdala se za Johannese von Watteville, adoptiv-
ního syna Zinzendorfova nejlepšího přítele Friedricha von Watteville. Jejich 
manželství bylo požehnáno čtyřmi dětmi, z nichž dvě se narodily ještě za 
života prarodičů. Když jejich dědeček Ludvík zemřel, bylo jim osm a šest života prarodičů. Když jejich dědeček Ludvík zemřel, bylo jim osm a šest 
let. Šestiletá dcera Henriette Benigny, Anna Dorothea Elisabeth, vnučka 
hraběte Zinzendorfa, později emigrovala do Ameriky a vdala se za šlechti-
ce Alexandra von Schweinitz. V knize vytištěné v roce 1900 u příležitosti 
dvoustého výročí od narození hraběte Zinzendorfa se uvádí, že potomci 
tohoto rodu žili v Americe ještě v době, kdy byla tato kniha vydána.

Jméno Zinzendorf zmizelo z písemných záznamů v roce 1817. Poprvé 
bylo uvedeno v listině z roku 1114, takže rod Zinzendorfů pokračoval po bylo uvedeno v listině z roku 1114, takže rod Zinzendorfů pokračoval po 
dobu sedmi set let. Ačkoli německé slovo Dorf znamená vesnice, v Ra-Dorf znamená vesnice, v Ra-Dorf
kousku nikdy žádná vesnice se jménem rakouské rodiny Sinsendorfů 
neexistovala.

Hraběnka Henriette Benigna byla nejstarší dcerou hraběte Zinzendorfa. 
Milovala tatínka skutečně vroucně a doprovázela ho na cestě do Ameriky. 
Narodila se roku 1725 a zemřela v Pánu dne 13. května 1789 v Ochranově.Narodila se roku 1725 a zemřela v Pánu dne 13. května 1789 v Ochranově.

(Měl jsem to štěstí, že jsem na půdě v jedné ze starých beden našel 
zažloutlý originál pohřební řeči z pohřbu Henriette Benigny. Zde je můj 
překlad).překlad).

Sbor:

„Nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je 
k živým studnicím vod; a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.“ (Zj 7,17)

Recitativ:
(Pronášený rytmicky celým shromážděním jako báseň.)

„Henriette Benigno, prošla jsi mnohým utrpením. Jsi dcerou našeho váže-
ného a obdivovaného vůdce. Byl ti víc otcem než pánem. Jeho slova a jeho 
jméno nebudou zapomenuty. Benigno, je to jen chvíle, kdy jsme naříkali jméno nebudou zapomenuty. Benigno, je to jen chvíle, kdy jsme naříkali 
a plakali pro tvého služebníka manžela. Měla jsi krásné manželství. Byla jsi 
matkou nám služebníkům po více než třicet let. Milovala jsi nás jako svoje 
děti. Benigno, jsi věrná Boží služebnice. Jsi vznešená a ušlechtilá žena. 
Často jsi v tichosti, když jsi odpočívala u Ježíšových šlépějí, prolévala slzy, 
protože jeho království nerostlo tak rychle, jak sis představovala. Měla jsi protože jeho království nerostlo tak rychle, jak sis představovala. Měla jsi 
velkou lítost, když některý služebník nedošel spasení.“
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Árie:Árie:
(Sólový zpěv s hudebním doprovodem)

„Jak drahé a vzácné jsou tyto slzy před naším Bohem. Všechny je sesbíral. 
Tvůj tichý pláč jej velebil. On spočetl všechny slzy a na žádnou z nich 
nezapomene. Vzdechy jeho vyvolených vzbuzují milosrdenství v jeho 
srdci. Zná tvou bolest, i když se slovy nedala dostatečně vyjádřit. Byl 
pohnut tvou lítostí a zármutkem. Tvé slzy přinesly věčné, sladké ovoce.“

Recitativ:

„Benigna už nepláče, drahá služebnice Páně. Ale my nyní pláčeme z lás-
ky a z vděčnosti. Dokončila své dílo na zemi. Vyprala své roucho v krvi 
zemřelého Beránka Božího. Víme, že díky víře došla na nebesa. Stojí 
tam radostně a blaženě, ozdobená šperky. Neposkvrněná, svatá, oblečená 
v bílém rouchu. Došla tam, kde všichni toužíme být. Ach, jak si přejeme, 
abychom se k ní mohli připojit.“

Shromáždění:

„Hle, slyšte! Toto je radost života, tam nahoře, kde již mnoho tisíc duší 
přebývá obklopených jasem a září nebes. Stojí před Božím trůnem, kde 
přebývají serafíni, kteří zpívají mocný chorál – svatý, svatý, svatý je 
Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Je plná radosti a odpočívá na klíně svého 
Spasitele. Hledí na svůj „drahocenný poklad“. Benigna, naše milovaná, 
se dívá kolem a vidí všechny vykoupené. Zve je do svého příbytku, otce, 
matku, syna a manžela. Překypuje vděčností v srdci. Všechny její slzy jsou 
setřeny rukama probitýma hřeby. Teď žije ve městě svého Boha, její radost 
je nebeská. Bůh se o ni postará navěky. Jak nádherné štěstí a blaho!“

Sbor:

„Nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je 
k živým studnicím vod; a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.“ (Zj 7,17)

Recitativ:

„Odpočívá, je vykoupena. Raduje se převelikou radostí na klíně svého 
Vykupitele. Hledí na svůj vzácný poklad. Benigno, naše milovaná, nyní 
patříš na dobrého Pána, který za tebe zemřel. S radostí se díváš do svaté 
tváře svého Otce. Vidíš jeho zář, jeho světlo. Díváš se kolem sebe a vidíš 
všechny svaté, kteří přišli s velikou radostí do svých příbytků již před 
tebou. Vidíš otce, matku, syny a manžela. Uvědomuješ si Boží milost a jsi 
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plná vděčnosti. Všechny slzy, které vytekly z tvých očí, jsou setřeny. Ach, 
ano, byla to ruka se stopou po hřebu. Žiješ v Božím městě. Tvá radost je 
nesmírná. Tvé postavení je vysoké. Budeš věčně hodovat v nevyslovitelné 
blaženosti, tvůj osud je plný slávy.“

Árie:

„Když jsou všechny hodiny sečteny a touha duše utichla, můžeš odpočívat 
u Ježíšových ran. To je tvá naděje, když na zemi proléváš slzy. Z tvých očí 
unikla ještě jedna poslední slza, když jsi tu na zemi zavřela své oči navěky. 
Ale, ach, tam nahoře všechno tvé trápení a smutek zmizí, až uvidíš Ježíše 
takového, jaký je.“

Shromáždění:

„Jen jedno vím, mé oči uvidí mého Spasitele. Nejsem pro něj cizincem; 
hořím láskou k němu. Nevzpomene si na mé slabosti, tam nahoře je pouze 
světlo a radost. Budeme oblečeni do bílého hedvábí, stát v nejčistší sva-
tosti, ozdobeni zlatými korunami. Budeme sedět na zlatých trůnech a čas 
už nebude.

„Přestaň naříkat má prostoduchá mysli, kam bys chtěla jít? Utiš se, utiš 
se! Jdi pokojně svou cestou, blíží se čas, kdy Bůh sám bude tvé všechno.“
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30. Významné události v životě hraběte Zinzendorfa:30. Významné události v životě hraběte Zinzendorfa:

1700  Narozen v Drážďanech. Otec umírá o několik týdnů později.
1700–1710 Žije s babičkou Henriette von Gersdorf.
1710–1719 Studuje v Halle a ve Wittenbergu.
1719–1720 Cesta po Holandsku a Francii.
1720  Zamilován do Theodory von Castell.
1721  Jeho přítel Heinrich von Reuss 29. se žení s Theodorou.
1722  Kupuje nemovitosti od své babičky.
  Žení se s Erdmuthe Dorotheou von Reuss.
  Kristián David staví v Ochranově první dům.
1722–1726 Pracuje v Drážďanech jako ministr spravedlnosti.
1727  Křest Moravských bratří Duchem svatým (Moravské letnice). 
  Zakládá modlitební stráž, která funguje nepřetržitě
  dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu.
  Vybírá biblické texty k dennímu rozjímání.
  Stěhuje se natrvalo do Ochranova.
1729  Často cestuje.
1732   Cesta do Dánska na královskou korunovaci.
  Setkává se s osvobozeným křesťanským otrokem Antoniem.
  První dva Moravští bratři odjíždějí jako misionáři 
  na ostrov Svatého Tomáše.
  Převádí svůj majetek na svou ženu.                        
1734   Vysvěcen jako luteránský pastor a biskup Jednoty bratrské.
1736   Začátek jedenácti let ve vyhnanství. 
  Cestuje do Holandska, Švýcarska, Berlína, 
  na ostrov Svatého Tomáše.
  Zakládá domácí skupiny a několik společenství.
  Je vyslýchán králem Friedrichem Wilhelmem v Berlíně.
1742   Vyplouvá na osmnáct měsíců do Ameriky se svou 
  dcerou Henriette Benignou.
1743   Vězněn v Rize. Vzestup a pád Herrnhaagu. 
1747   Radostně se vrací z vyhnanství do Saska.
1748   Neúnavné cesty napříč Holandskem, Anglií i Německem.  
1752   V Anglii umírá jeho syn Renatus. 
1756   Umírá jeho manželka Erdmuthe Dorothea. 
1757   Žení se s Annou Nitschmannovou, cesta do Švýcarska 
  a Holandska.
1760   Hrabě Zinzendorf umírá, a krátce po něm i jeho manželka
  Anna Nitschmannová.
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Chtěl bych poděkovat Faith Whaleyové za návrh a grafickou úpravu obalu. 
Sally Mickleyové za nespočetné hodiny, kdy přepisovala do počítače mé 
rukopisy, za korektury a přípravu pro tisk. Pastoru Jasonu Hubbardovi za 
to, že mě vytrvale povzbuzoval. Také jsem vděčný za pomoc své ženě Jean, 
která mě nepřestávala povzbuzovat, abych knihu dokončil.
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