
Zásada  svobody  svědomí  je  pro  Církev  československou  husitskou  zásadou  nosnou  a 

typickou, jak je vidět již z období před vznikem nové církve. A to v článcích od  Aloise Spisara v 

reformě-modernistickém  časopise  Právo  národa  nebo  třeba  ve  Farského  spise  Český  problém 

církevní, ve kterém volá po volnosti svědomí. CČS vědomě se svou koncepcí svobody svědomí 

navazuje  na  Mistra  Jana  Husa.  Podle  Farského  je  svoboda  svědomí  právě  ve  smyslu  Husově 

základním a jediným dogmatem CČS. O návaznosti na Husa můžeme mluvit ve smyslu svobody 

svědomí jako o svobodě k plné vnitřní závaznosti vůči zákonu Božímu, zákonu Kristovu, jak o tom 

píše  Hus,  nebo  vůči  duchu  Kristovu,  jak  se  pak  používá  v  CČS.  Duch  Kristův  je  smyslem a 

požadavkem, který na nás skrze Krista Ježíše klade Bůh a který není v liteře Písma, ale je jaksi skryt 

za ní.

Svoboda svědomí byla při odloučení od Říma a vzniku CČS vyhlášena v Provolání národu 

československému stěžejní zásadou nové Církve československé, a to už konkrétněji  ve smyslu 

svobody náboženského přesvědčení.  Zápas  o svobodu svědomí  vyvrcholil  v  počátcích  církve  v 

ideovém zápase známém jako pravoslavná krize. Ve snaze získat biskupské svěcení s apoštolskou 

posloupností jednala CČS  s pravoslavnou církví srbska, což vedlo k nemalým problémům právě s 

ohledem na svobodu svědomí v roli korektivu vůči dogmatu. Svoboda svědomí byla téměř vždy 

uplatňována jako korektiv vůči neměnitelným dogmatům, ale i v této oblasti se objevily výjimky 

právě ve  snaze  osvobodit  se  od dogmat katolických a  přijmout  dogmata  pravoslavná.  O tomto 

vnitřním  zápase  svědčí  množství  dokumentů,  které  s  právnickou  přesností  operují  s  pojmem 

svobody svědomí v tom či  onom smyslu,  aby si  jedna nebo druhá strana prosadila  své zájmy. 

Svoboda svědomí však každopádně byla na přední linii tohoto ideového boje. V tomto období se 

snad více než kdy jindy projevilo, jak široké spektrum náboženských názorů se v CČS vyskytuje a 

které  je  schopno se zaštítit  právě svobodou svědomí.  A právě ani  v  pochopení  pojmu svobody 

svědomí zdaleka nepanovala jednota. 

Krize  skončila  vítězně  pro  pokrokové  křídlo,  což  v  důsledku  znamenalo  probojování 

svobodné orientace mladé církve a to jak vůči závěrům 7 ekumenických koncilů,  tak vůči plné 

inspirovanosti Písma. Církev československá vybojovala svou orientaci jako církev svobodná, které 

jde o svobodu jednotlivce, v tom smyslu, že žádá vnitřní závaznost s duchem Kristovým, ve kterém 

se setkáváme s Bohem. Naproti tomu stojí bezduchá závaznost vnější autoritou, která se nesetkává s 

vnitřním bytostným přijetím.  Zároveň  jde  o  svobodu  ode  všeho  co  je  s  duchem Kristovým v 

rozporu.  Svoboda svědomí a duch Kristův jsou v CČS(H) dvěma stranami jedné mince, které nelze 

oddělit ani samostatně pochopit. Svoboda svědomí k plné závaznosti vůči normě ducha Kristova a 

od všeho co je s ním v rozporu je zásada, na které stojí a padá požadavek na existenci zvláštní 



církve vedle církve katolické i církví protestantských. Je zásadním dědictvím, které nám zůstalo po 

generaci otců zakladatelů, a o které máme s láskou pečovat a ochraňovat.


