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Slovo na úvod
Vážení čtenáři, sestry a bratři,
otvíráte knížku sestavenou z vybraných výroků a myšlenek
Mistra Jana Husa – muže odvážné víry a hluboké pokorné zbožnosti. Z jeho spisů a listů je vyhledali a vybrali bratři biskupové
Církve československé husitské. Tyto Husovy texty, ať již doslovné citace nebo převedené do současné češtiny, jsou určeny pro
chvíle zastavení a ztišení, k soustředěnému promýšlení, k rozjímání a k duchovnímu povzbuzení.
Husova slova známá i méně známá doprovázejí meditativně pojaté fotografie bratra biskupa Mgr. Filipa Štojdla.
Ať zastavení s Mistrem Janem a naslouchání jeho myšlenkám a svědectvím v nás trvale probouzí touhu po živé Pravdě
a upevňuje naši křesťanskou víru, kterou s ním můžeme sdílet
i přes časovou vzdálenost 600 let.
Přejeme čtenářům hojnost Kristova pokoje a požehnání.

Léta Páně 2015
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Za biskupský sbor CČSH
Tomáš Butta
patriarcha
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II.

Láska k Bohu
Bůh je nejlepší dobré, proto Boha má člověk nejvíce milovat.
Dcerka

Boží zákon v Písmu svatém
Božským zákonem totiž, a tak zákonem Ježíše Krista, se
především nazývá zákon Boží vyjádřený v Písmu svatém.
O postačitelnosti Kristova zákona
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III.

Ježíš Kristus základem naší víry
a následování
…abychom následovali svého Spasitele Ježíše Krista; nemůžeme mít lepšího vůdce a mistra, ani jiný základ a čistější zrcadlo.
Proto za ním jděme, jeho poslouchejme, a na něm víru, naději
a lásku, i všechny dobré skutky zakládejme, v něho jako v zrcadlo hleďme a k němu ze všech svých sil tíhněme.

O svatokupectví

Církev
Víra je základem církve, jímž se zakládá a buduje na skále Kristu
Ježíši.

O církvi
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VI.

Pravda a její povaha
Pravda vždycky vítězí…Taková je její zvláštnost a povaha, že čím
více je zatemňována, tím více zazáří, a čím více je potlačována,
tím více napovrch se vynáší.

Listy Husovy

Sebepoznání
Jistě kdyby člověk často do sebe pohleděl a poznal se, tehdy by
mohl i Boha poznat a mnohé jiné věci sobě ku prospěchu.

Česká postila

mjh14x12a.indd 17

13.5.15 8:53

mjh14x12a.indd 18

13.5.15 8:53

VII.

Výzva k naději
Proto křesťane! Měj naději živou; neboť tu když máš, nouze
a pohanění tě opustí, v dobrém budeš posílen, k Bohu pozdvižen a do blahoslavenství budeš uveden, což je dovršením naděje
nejposlednější.

Provázek třípramenný

Ó nejsladší Kriste
Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás
nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby
byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce
ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce
nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.

List z Kostnice
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VIII.

O míru
Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed
uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.

Řeč o míru

Milosrdenství
Milosrdenství má být učiněno každému nuznému, ať je to žid,
pohan nebo zlý křesťan… a tak milosrdný Spasitel příkladem
ukázal, že každý člověk každému je bližním.

Česká postila
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XII.

Pro Krista vytrpět i smrt
Neboť jako já jsem ničemu neučil v skrytu, nýbrž na veřejnosti, kde se nejvíce scházejí mistři, bakaláři, kněží, páni, rytíři
a ostatní lidé, tak si přeji ne v tajnosti, ale ve veřejném slyšení
být slyšen a zkoumán, kázati a s pomocí Ducha Páně odpovídat
všem, kolik jich bude chtít mě vinit. A nebudu se doufám bát vyznávat Krista Pána, a bude-li třeba, za jeho nejpravdivější zákon
vytrpěti smrt. Vždyť sám Král králů a Pán vladařů, pravý Bůh,
jakožto chudý, mírný a pokorný dal se umučit za nás, zůstavuje
nám příklad, abychom následovali šlépějí jeho.
… O tom, já, sluha jeho v naději, byť nestatečný, častěji přemítaje v duchu, chtěl jsem duchovenstvo i lid uvést v jeho napodobování. A proto jsem upadl v nenávist, ne u všeho lidu, ale u těch,
kteří samému Pánu odporují svými mravy

Listy Husovy
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XIV.

Neboj se pro Krista zemřít
Neboj se pro Krista zemřít, chceš-li s Kristem žít.

Listy Husovy

Uč se dobrému
Čemukoli ses u mne naučil dobrému, to drž. Cokoli jsi shledal na
mně nesprávného, to zavrhni a pros za mne Boha, aby mi ráčil
odpustit. Vždy uvažuj, co jsi, cos byl a co budeš. Oplakávej minulé, hleď napravit přítomné a střez se budoucího, totiž hříchů!

Listy Husovy
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XVII.

Boj se Pána Boha
A cokoli činíš, Pána Boha se boj a přikázání jeho zachovávej. Tak
půjdeš přímou cestou a nezahyneš, tělo zkrotíš, svět potupíš,
ďábla porazíš, v Boha se oblečeš, život najdeš, jiné upevníš, sebe
korunovat budeš korunou slávy, kterou dá spravedlivý soudce.
Amen.

Listy Husovy

Nechci být nepřítelem pravdy
A nemohu-li dát průchod pravdě v plnosti, aspoň nechci být nepřítelem pravdy a chci se svou smrtí na odpor postavit takovému ústupku. Nechť běží svět, jak mu Bůh dovolí běžet. Lépe je
dobře zemřít, než zle živ být. Nesmí se hřešit pro trest smrti.
Vezdejší život skončit v milosti, znamená uniknout strasti.

Listy Husovy
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XXIII.

Prosím, abyste se milovali
Prosím pány, aby se svou chudinou jednali milostivě a spravovali ji
podle práva. Prosím měšťany, aby vedli obchody spravedlivě. Prosím řemeslníky, aby řádně konali své dílo a požívali jeho plody. Prosím sluhy, aby svým pánům a paním věrně sloužili, prosím mistry,
aby sami řádně žijíce, správně učili své žáky, aby ti na prvním místě
milovali Boha a učili se pro jeho chválu a pro prospěch obce a pro
svou spásu, ale ne pro zištnost nebo světský prospěch.
Prosím studenty a jiné žáky, aby své učitele v dobrém poslouchali
a následovali a aby se pilně učili pro Boží chválu a spasení své i jiných lidí… Zvláště vás prosím, Pražané, abyste milovali Betlém, pokud Pán Bůh dovolí, a aby v něm bylo hlásáno Boží slovo. Pro toto
místo se ďábel rozhněval a popudil proti němu faráře a kanovníky, neboť spatřil, že se v tomto místě boří jeho království. Doufám
v Pána Boha, že toto místo zachová podle své vůle a způsobí v něm
skrze jiné větší prospěch, než učinil skrze mne slabého.
Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali
a pravdy každému přáli…

List z Kostnice
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