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Ján HUS
Hľadaj Pravdu, počuj Pravdu,
uč sa Pravdu, miluj Pravdu,
hovor Pravdu, ži Pravdu,
bráň Pravdu až do smrti !

Za pravdu bol upálený v roku 1415!
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Po blahodarnom posilnení českej krajiny Karolom IV.
(v odstupe niekoľkých desaťročí), prichádza na Karlovu
univerzitu v Prahe dovtedy celkom neznámy mladý kazateľ
Ján z Husi. Tento mladý muž, nie viac ako tridsaťročný,
nesie v sebe čoraz väčšmi silnejúci plameň ducha, túžiaceho
nájsť Pravdu. – Pravdu úplnú, Pravdu čistú,
neupravovanú, oslobodzujúcu.
Táto vnútorná pohnútka sa prebúdzala v mladom
kazateľovi v spoločnosti jemu názorovo blízkych študentov
na Karlovej univerzite. Vášnivé diskusie a na vtedajšiu
dobuodvážne názory na zapredanú cirkev, ktorá neplnila
svoju veľkú duchovnú úlohu na Zemi, podporili v najväčšej miere texty spisov
anglického duchovného reformátora, profesora teológie na Oxfordskej univerzite Johna
z Wickleffu pri Richmonde. Spisy „De excelssea“ („O cirkvi“) od Wickleffa a jeho ďalšie
texty sa stali umocňujúcim katalyzátorom myšlienok mladého Jána. Čo jeho duch
dosiaľ len matne ohmatával a v neistom tušení zachytával, našiel v týchto spisoch už
sformované, pomenované. Hus sa pri poznávaní nových súvislostí cítil oslobodený tlaku
povinností v dodržiavaní cirkevných dogiem, ktoré ho dovtedy ťažili. Náhle uzrel všetko
v osvetľujúcom paprsku Pravdy, po ktorej tak veľmi túžil.
Nie cirkev, ale Ježiš – Syn Boží, nie pápež, ale jedine Boh je pravečným
a nedotknuteľným určovateľom Lásky, Spravodlivosti a omilostenia v živote človeka.
Husov čistý duch nasal do seba závan sviežeho, oblažujúceho poznania skutočnosti a už
nikdy nechcel byť o tento nádherný, osviežujúci prúd poznania Pravdy olúpený. Ba čo
viac, túžba odovzdávať toto oslobodzujúce poznanie ďalej, podeliť sa oň so všetkými,
hnala Husa s jeho neutíchajúcim, stále hlasnejším volaním k ľudu vždy vpred. Temno
však zachytilo hlas Pravdy, ktorý sa rozliehal z Betlehemskej kaplnky do pražských ulíc
a odtiaľ ďalej do celých Čiech. Temno spoznalo oslobodzujúci zvuk Pravdy a zameralo
sa na jeho pôvodcu. Tak sa začal tkať strašný osudový koberec, na konci ktorého, po
skončení ponižujúceho väzenia a ešte ponižujúcejších výsluchoch „bratmi“,
„spolukresťanmi“ z radov najvyšších cirkevných hodnostárov, hrozivo sa vztýčila
hranica, navŕšená v Kostnici, plná plameňov nenávisti a zničenia.
Zdalo sa, že nádherná cesta hlásania Pravdy v Čechách bola spolu s Husom umlčaná.
Avšak iskra v národe bola už rozhorená a akékoľvek snahy zadusiť ju prinášali skôr
opačný výsledok. S každou snahou o zadusenie túžba po Pravde vždy silnejšie a silnejšie
vzplanula.
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MAJSTER JÁN HUS – JÁN Z HUSI

1.Mladosť Husova
Ján Hus, alebo, inak povedané, Ján z Husi (tak si Hus hovoril), významnou duchovnou
osobnosťou v dejinách českých krajín, úzko nadväzujúcou na pôsobenie Karola IV.
Jeho postavenie bolo však na rozdiel od rímskeho cisára a českého kráľa Karola IV.
celkom odlišného druhu.
V porovnaní s Karolom IV. pochádzal Ján Hus z nenápadného spoločenského
prostredia, ktoré môžeme pokojne označiť za nižšiu stredovekú vrstvu. Napriek tomuto
začiatku bol však vyzbrojený dostatočným intelektom a predovšetkým takým
duchovným potenciálom, ktorý mu umožnil tento rozdiel ľahko a rýchlo vyrovnať.
Jeho vôľa učiť sa a taktiež vôľa dosiahnuť významnejšie postavenie ako to, z ktorého
pochádzal, ho hnala stále vpred. Prirodzený talent, ktorý si priniesol v predpokladoch
svojho ducha, mu poskytoval priestor pre čoraz cieľavedomejší postup nahor.
Najprv túžil stať sa duchovným kazateľom vo svojom rodnom kraji. Na to však
potreboval získať potrebné vzdelanie a musel byť vysvätený cirkvou. Preto sa
pripravoval na to, že vyštuduje duchovnú školu. V jeho úsilí ho na hranici všetkých
možností podporovala jeho matka. Niekoľko dobrodincov z radov miestnych šľachticov,
ktorí v ňom čiastočne videli dobrého a poctivého mladíka, zároveň čiastočne zištne
hľadeli do budúcnosti, pretože tušili, že Hus postúpi dostatočne vysoko na to, aby im ich
investované drobné dary vrátil ako dobre postavený služobník mocnej cirkvi.
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A Hus sa snažil nesklamať ich. Videl sám seba vo svojich predstavách ako váženého
duchovného cirkvi, čím by získal postavenie, o akom sa jeho rodu po celé generácie ani
len nesnívalo. S týmito výhľadmi a plánmi do budúcna prišiel mladý študent do kvasu
vtedajšej stredovekej Prahy, so všetkými jej výškami i hĺbkami. Najmä duch pražskej
Karlovej univerzity mladého študenta celkom omámil. Učenci a profesori veľkých mien
na nej prednášali študentom z celej strednej Európy.
Karolov punc presláveného centra poznania a učenia tam stále žil a vo svojej
zotrvačnosti bol ešte dostatočne významný na to, aby do centra univerzitného učenia v
Prahe stále prúdili vtedajšie prevratné myšlienky a úvahy vedcov rozmanitých odborov
(Karol IV. založil univerzitu ustanovujúcim dekrétom zo dňa 07. apríla 1348).
Ten ruch a zhon, keď vstúpil Hus do siení univerzity po prvýkrát! Cítil sa ako v
ľudskom úli, do ktorého stále niekto prichádzal, prinášajúc najnovšie správy z celého
vtedajšieho sveta.
Kdeže sa mohla s niečím takým porovnávať tichá a pokojná Husova domovina. Práve tu
spoznával mladý, ešte vždy myšlienkam cirkvi oddaný, študent Hus prvé myšlienky
filozoficky a ideovo celkom odlišné od toho, čo sa prednášalo veriacim v kostoloch a
chrámoch.
Zdalo sa, akoby sa Hus len teraz narodil a otvoril oči. Toľko myšlienok, toľko
protichodných názorov a všetky tak slobodne vyslovované na pôde univerzity! Krátko
na to mladého Husa oslovili aktivity skupiny českých študentov, rektorov a dekanov,
ktorí nahlas a odvážne hovorili o prezretosti cirkvi, o jej skazenosti, jej povýšenectve
a ... o jej odtrhnutí sa od pravých myšlienok Ježišových.
Božia cirkev proti Bohu? To bolo také silné prežitie, že mladý Hus to nemohol stráviť.
Veď poznal toľko poctivých veriacich, ktorí každodenne napĺňali to, čo im cirkev
prikazovala! A všetko vyzeralo dobré a pomáhajúce.
Avšak čas plynul ďalej a Husovi stále viac vystupoval pred očami význam slov:
„Vodu káže, víno pije!“
Videl, ako sa duchovenstvo stalo významným obchodným remeslom, ako si kňazi, farári,
mnísi i ostatní duchovní v kostoloch, na pohreboch, pri svadbách účtujú sadzby za
služby a úkony či poplatky za odpustenie hriechov, aby sa potom sami vrhli do
požívačnosti a obchodu s týmito zárobkami z „Božej pomoci“. A čo tí hore? Systém daní
a odvodov umožňoval všetkým, aby každý mal svoj desiatok z odpustkov, svoju pätinu
zo svadby. Truhlice cirkevných služobníkov, biskupov a kardinálov sa plnili stále viac,
presne tak, ako je to v prísloví „s jedlom rastie chuť“.
Tak si s peňazí ľudu za preukázané služby Božie žili jedni ako tí najpožívačnejší
„neznabohovia“, druhí investovali a kupovali majetky a domy svojim rodinám, ďalší
viedli vojny, vyhlasovali kruciáty, a to všetko súčasne s vyslovovaním vznešených
myšlienok o nevyhnutnej poddajnosti ľudu voči duchovenstvu a kráľovi, aby obecný
ľud obstál v bázni pred neustále pripomínaným Božím hnevom.
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To všetko sa miešalo v hlave študenta, pripravujúceho sa na duchovnú dráhu kazateľa.
A k tomu všetkému sa Husovi nečakane dostal do rúk tajný, cirkvou zakázaný a
prekliaty spis od anglického duchovného učenca a filozofa Viklefa. Tento spis sa stal
posledným stupňom v Husovom duchovnom vývoji. Nie cirkev, ale Boh sám je
najvyšším vrcholom pre človeka už tu na Zemi!
Tento obraz a jeho pochopenie akoby sňalo posledné závoje z Husových očí a spôsobilo
dokončenie jeho premeny. Všetky plány jeho osobnej existencie zmizli! Do nenávratných
diaľok bola odviata túžba po vlastnom uplatnení sa v službách cirkvi.
V službách takej cirkvi, akú odhalil Viklef, nikdy! Cirkev sa musí reformovať! Na pôde
Pražskej univerzity vznikli vášnivé debaty na tému reforiem, ktoré sa jedným zdali
nedostatočné, pre druhých však boli príliš veľké. Jednotlivé tábory sa medzi sebou
hádali, radikáli proti umiernenejším, študenti proti profesorom, Česi proti Nemcom a
naopak. Pôda Pražskej univerzity sa stala miestom, z ktorého mal každú chvíľu vyletieť
oddelený roj nespokojencov, ktorí sa naďalej nechceli nechať zväzovať dogmami cirkvi.
V tom vare sa nachádzal už doštudovaný Hus, ktorý dostal ponuku kázať
v novopostavenej kaplnke v Starom meste Pražskom, nazvanej Betlehemskou kaplnkou.
A Hus, hoci zmietaný rozpormi vo vlastnom vnútri, túto ponuku prijal. Už po krátkom
čase sa ukázalo, aké vysoké duchovné vedenie v tomto kroku spočívalo. Veď to, čo ním
hýbalo a stále viac ho naplňovalo, mohol náhle predniesť nielen ako už pôsobiaci rektor
na učenej pôde univerzity medzi seberovnými, ale mohol svoje myšlienky a úvahy o
Pravde a o Bohu predniesť všetkým. Ľuďom! Hus sa tejto možnosti chopil s využitím
všetkých svojich duchovných aj intelektuálnych schopností.
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Ján Hus
2.CESTA PRAVDY

Vďaka možnosti kázať na verejnosti Hus veľmi rýchlo zistil, aká sila je skrytá
v hlásateľskej službe. Jeho duch pri prípravách na kázanie nasával do svojho vnútra
čoraz kryštalickejšiu, priezračnejšiu Pravdu. To už nebol Viklef ani Milič či ďalší
myslitelia, od ktorých spočiatku preberal základ pre svoje reformátorské hlásanie z
kazateľne; bol to on sám, Ján Hus, kto znovu a znovu údernými, prostými slovami a
podobenstvami prenikal k srdciam poslucháčov.
Tí, ktorí ho poznali z mladosti, jeho podporovatelia, ale aj blízki priatelia, stále znovu
s úžasom prežívali, aké posilňujúce slová kazateľ Hus nachádza na priblíženie Pravdy o
Bohu, Pravdy o cirkvi a predovšetkým Pravdy o živote, ktorý strastiplne a boľavo
doliehal v určitej miere na každého z jeho poslucháčov.
Husov duch súznel s Pravdou, v Nej sa teraz už trvalo nachádzal, o Nej opakovane
s veľkým dôrazom pri svojom kázaní hovoril. Navonok sa javil ako reformátor či
dokonca až buričský revolucionár. Takýto obraz sa o ňom vytvára často aj dnes. Kto
však raz naplno spoznal oblažujúcu nádheru Božej Pravdy, ten vie, že je nemožné
nehovoriť o Nej, že ďalej nesmie mlčať. Sila a vznešenosť Pravdy, ktorú smel Hus
svojím duchom dosiahnuť, človeku nikdy nedovolí o Nej mlčať.
Kto nehovorí o Pravde s plnou silou presvedčenia svojho ducha, ten iste Pravdu ani
nemohol spoznať, pretože spoznať Pravdu a splynúť s ňou, to už nedovolí človeku viac
mlčať, a to obzvlášť vtedy, keď lož a nepravda vytvára stav útlaku a strádania. Tak sa
Hus vyšvihol v povolanosti svojho ducha na stupeň, z ktorého trinásť storočí pred ním
hlásali apoštoli Ježiša Krista – Peter, Ján a Pavol. Husov duch dosiahol vo svojich
možnostiach vrcholné povznesenie. Tak ako Ježišovi najvernejší učeníci, ktorí sa po
smrti svojho Učiteľa vybrali do sveta a tvárou v tvár nebezpečenstvám a nepriateľstvu
prostými slovami hlásali zvesť o Pravde a Jej Nositeľovi – o Synovi Božom, aj Hus sa
úplne vložil do služby Božej Pravde, o ktorej vo svojej mladosti nemal ani najmenšieho
tušenia. Avšak jeho duch o tom všetkom vedel a so získanými poznatkami a
vedomosťami postupne dozrieval k hodine predurčeného začiatku služby Pravde.
Hus nechcel byť reformátorom, nechcel byť rozvracačom toho, čo už bolo, ani nikdy
nechcel vyvolávať žiadne revolučné hnutie a už vôbec nie násilnosti. On len chcel - a ani
inak nemohol pod silným tlakom Svätej Pravdy, ktorá prestupovala jeho ducha, aby
každý človek, jedno či kráľ, či posledný z posledných, smel spoznať túto Pravdu,
obsiahnutú vo veľkých Zákonoch Božích; a v priamom spojení s týmito Zákonmi aby sa
nimi riadil, dbal ich ako tých najvyšších prikázaní pre život svoj i pre život svojich
blížnych.
Ako to však už býva, čím viac ožívala okolo Husa Pravda, čím silnejšie Svetlo bolo okolo
neho, o to viac a viditeľnejšie vystupovala na povrch všetka neprávosť, všetka lož a
klamstvo. A táto lož a protivenstvo proti Pravde, hniezdiac okrem iného aj vo vtedajších
cirkevných radoch, sa cítilo ohrozené a odhalené svitom jasných a prostých slov.
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Nakoniec sa teda temno spojilo v jednotný šík,
ktorý s veľkou chytrosťou, až s majstrovskou
ľstivosťou vyčkával na to, kedy hlásateľ Pravdy
uviazne v sieťach a pasciach, nastražených
prešibanou rozumovou kalkuláciou tých, ktorí sa
cítili byť jeho slovami ohrození. Je celkom jedno,
či vinu za vydanie Husa strašnej smrti na
kostnickej hranici nesie rímsky cisár Žigmund, či
kvôli svojej vlažnosti je spoluvinníkom český
kráľ Václav IV., alebo či za túto smrť nesú nesmiernu zodpovednosť biskupi, kardináli
a všetci pápeži, ktorí boli prítomní na Kostnickom koncile.
Všetci, ktorí v danej chvíli stáli proti Husovi, stáli proti Pravde; proti Pravde Pána,
ktorú Hus kázal a hlásal. Svojím postojom všetci títo vtedy inkarnovaní ľudia
preukázali svoj odpor, svoju nenávisť voči oslobodeniu a spáse, ku ktorej v najčistejšom
chcení svojho prežiareného ducha Ján Hus nabádal.
Hus svojím činom neústupnosti a nevzdania sa Pravdy dokázal povolanosť svojho ducha
a týmto postojom vo vtedajšej dobe na celé stáročia povzniesol český národ v príprave
na jeho duchovnú povolanosť, ktorá ho posunula popri spolupôsobení ďalších, neskôr
narodených povolaných až do súčasnej doby, keď má byť jeho povolanosť preukázaná a
naplnená.
Dnes teda musíme aj my pod účinkom veľkých Zákonov Stvorenia dokázať, či
v skutočnosti stojíme na tej istej strane ako Hus – na strane duchovného povznesenia
jednotlivca i celej spoločnosti, alebo či aj my nie sme práve tými, ktorí by ľahostajne a
mlčky prihliadali ďalšiemu prenasledovaniu Pravdy a Svetla na Zemi!
Niet strednej cesty pre žiadneho človeka! Existuje buď cesta vedúca za Svetlom,
k Pravde, alebo cesta smerujúca od Pravdy, ktorá však končí duchovným zánikom
človeka!

Žijeme teraz v období, keď sa všetko s istotou naplní!

7

SRELKAA

22.6.2014

Ján Hus
3.HUSOV DUCHOVNÝ BOJ V KOSTNICI

Úder zo strany temna proti Husovi prišiel práve vo chvíli, kedy bol na vrchole svojho
celkového pôsobenia v Betlehemskej kaplnke. Napriek tomu, že to vopred očakával, bol
otrasený nekompromisnosťou zákazu a najmä tým, s akým zadosťučinením ho pražskí
kňazi a farári uviedli do platnosti. Uvalenie „Interdiktu“ na mesto Prahu Husom veľmi
otriaslo, veď on nikdy nič také nechcel. Ak by to záviselo len od neho, ihneď by sa sám
stiahol na pôdu univerzity a s verejným šírením by prestal. Avšak všetko postúpilo už
príliš ďaleko. Doterajšie hlásanie Pravdy v Betlehemskej kaplnke sa až príliš silno
dotklo veľkého množstva poslucháčov a začalo prinášať ovocie. Ľudia, načúvajúci
Husovým slovám, sa stávali, aj keď len krôčik za krôčikom, ale predsa, vnútorne
slobodnejšími, slobodne uvažujúcimi o veciach, o ktorých dovtedy nemali vôbec odvahu
samostatne premýšľať. Dovtedy pre mnohých platilo tvrdenie, že kňazi, farári a mnísi
vedia všetko lepšie než ľud, ktorému vôbec neprináleží samostatne premýšľať o niečom
inom. Čo povedal duchovný v kostole, to sa všeobecne považovalo za nespochybniteľné.
A náhle k ľudu začali prenikať, práve od duchovného kazateľa cez ústa Jána Husa,
slová vyzývajúce k potrebe premýšľať, nabádajúce k vlastnému uvažovaniu a
skúmaniu. Slová, ktoré hovorili o tom, že všetci duchovní služobníci na Zemi, vrátane
pápeža, sú len ľudia, ktorí sú rovnako omylní a slabí ako ostatní. A ľudia, počúvajúc
tieto slová, pochopili, čo im ich kazateľ chce povedať. Každý sám za seba musí nasadiť
všetky sily svojich myšlienok a citov, aby spoznával Pravdu takú, aká skutočne je. Hus
kázal: „Pravda je Ježiš Kristus, toho sa, človeče, pridržuj. Túto Pravdu hľadaj,
poznávaj Ju a keď Ju nájdeš, potom podľa tejto Pravdy ži a ak bude treba, bráň túto
Pravdu celou silou svojho života!“
Slová padali do načúvajúcich hľadajúcich duší, začali v nich klíčiť a rásť. A teraz, keď
semená Pravdy začali rásť a silnieť, mal Hus predstúpiť pred týchto ľudí a povedať –
„nie, to, čo som vám kázal, boli bludy, nedržte sa ich“? Toto predsa od neho pápež a
všetci ostatní z cirkvi žiadali! „Nikdy, nikdy, nikdy! Pre Božiu Pravdu, pre Svätosť tejto
Pravdy, nikdy!“ Hus uvažoval, premýšľal, čo ďalej, čo teraz, keď cirkev proti nemu
zaútočila a aj doterajšie svetské opatrenia a ochrana zo strany kráľa Václava IV. sa
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zdali byť vplyvom Ríma otrasené a oslabené. Hus trpel,
lebo teraz sa začalo ukazovať, kto z jeho najbližších je
ozajstným priateľom a kto ním nie je. Avšak zároveň
jeho srdce plesalo radosťou, keď videl každý deň
prichádzať neznáme osoby, ktoré na neho naliehali,
aby nedbal na Interdikt a kázal ďalej, že ľudia túžia
počuť jeho slová. Nakoniec však Hus Prahu opustil,
pretože tam nezniesol žiť ďalej s vedomím, že by sa stal
príčinou utrpenia blížnych. Odišiel kázať mimo Mesta
Pražského a vyčkával, čo sa bude diať ďalej, pretože si
správne uvedomoval, že sa tým vlastne nič nevyriešilo a
že ozajstný stret názorov a myšlienok s cirkvou ešte len príde.
A táto chvíľa naozaj nenechala na seba dlho čakať. Husovi bolo doručené pozvanie na
snem do Kostnice, kde mal obhájiť svoje myšlienky. Hus v tomto pozvaní videl
príležitosť na obhájenie Pravdy a bol odhodlaný, že Pravdu obháji; veď ako by bolo
možné neobhájiť ju, keď je taká vznešená, mocná, krásna a všetko oblažujúca. Hus
dôverčivo očakával, že sa zúčastní na rovnocennom myšlienkovom stretnutí, ktorého
cieľom by malo byť nájsť východisko pre všeobecné blaho sveta. Ó, aký naivne
dôverčivý Hus bol! On očakával vznešené stretnutie myšlienok, zatiaľ čo protistrana
plánovala jediný možný scenár: buď Husovo úplné podrobenie sa zásadám cirkvi alebo
... zničenie, odstránenie aj za cenu najvyššiu, za cenu Husovho života.
Hus nič z toho netušil. A keď mu jeho najbližší naznačovali možné nebezpečenstvo, lebo
vďaka svojej nezaujatosti lepšie videli, aký nepravdepodobný je rovnocenný a čestný
prístup zo strany pozývajúcich, nechcel ich Hus počúvať. „Ako by mohli toľkí vysoko
postavení duchovní muži, ktorí sa mali na koncile zúčastniť, na niečo také čo len
pomyslieť? Veď pravému kresťanovi ide predsa o blaho sveta! A navyše, je tu predsa
záruka v Žigmundovom podpise, ktorý ako rímsky cisár garantoval svetskú ochranu
Husovi a jeho sprievodu, ak sa na koncile zúčastní.“
Hus si nechcel vypočuť varovania a prosby blížnych, aby do Kostnice necestoval.
„Predsa sa so vznešenou Pravdou, ktorú si osvojil, nebude skrývať! Veď by ho obvinili z
toho, že si nie je istý, že sa snáď bojí Pravdu hájiť! Mnoho poslucháčov by v jeho
skrývaní sa muselo vidieť neistotu a sami by zakolísali. To predsa on, Hus, nemôže kvôli
týmto ľuďom dopustiť! Nie! On na koncil musí ísť, aby Pravdu objasnil a obhájil. Veď
sa iste nájde aspoň niekto, kto má rovnaké zmýšľanie, kto hlása podobné kázne, ako to
činí on v Čechách!“
Aké tragické prežitie čakalo Husa od všetkých spolukresťanov, od tých, ktorí sa
prehlasovali za služobníkov Božích. Od svojho príchodu do Kostnice musel čeliť
mnohorakému nátlaku a ľstivým návrhom, aby zmenil svoje myšlienky. O konfrontácii
myšlienok nebolo ani zmienky!
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V určitom bode svojho pobytu Hus spoznal cestu svojho ďalšieho osudu. Spoznal, že jeho
ďalší pozemský život je len výhľadom do bezvýchodiskovosti, ak neodvolá svoje slová! Ale
to on nikdy urobiť nemohol, lebo každý nový deň, strávený v Kostnici, každý nový výsluch
mu len viac a viac potvrdzoval veľkosť Pravdy, s ktorou sa cítil byť úplne spojený.
Nemohol odvolať! Život mal pre neho menšiu cenu ako veľká vznešená Pravda, ktorej sa
držal jeho duch. Hus v ťažkom utrpení spoznal pravú cestu ľudského ducha, ktorá sa
skladá aj z malých pozemských úsekov života. Vôbec nepociťoval strach a nebál sa o seba,
keď si vypočul rozsudok. Jeho telo sa mu zdalo, paradoxne, len ako nutný nástroj pre to,
aby sa jeho duch smel prejavovať slovami a písmom.
Jeho telo už bolo choré a zoslabnuté, pútalo ho k tomuto svetu už len tenkými nitkami
žiarenia. Tak keď vystúpil na hranicu, jeho duch bol už na ceste k svetom nádherného,
oblažujúceho Svetla, kde ho očakávali všetci vznešení a spravodliví duchovia.

Ján Hus napísal pojednanie ´O Cirkvi´, v ktorom prejavil nie-koľko
´logických výrokov´. Našiel autoritu výrokov v Biblii:
"Každý veriaci Kresťan by sa mal snažiť neveriť nič, čo je v
protikladu so Svätým Písmom!"
"Apoštol Peter nikdy nebol, ani nie je hlava Cirkvi!"
Jasne ukázal, že Ježiš Kristus je základom a hlavou Kresťanskej
cirkvi, podľa Matúša 16:15-18.
Podľa Jána Husa Božie Slovo, Biblia bola suverénna a nie slovo pápeža! "Že
spoštol Peter nikdy nebol ani nie je hlava cirkvi."

Pre toto prehlásenie našiel podporu v knihe Matúša, ktorá jasne ukazuje, že sám
Ježiš Kristus je hlava Kresťanského zboru. Za pravdu bol upálený v roku 1415.

Naopak, vysvetlil, že pápežstvo má korene v moci Rímskej ríši.
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V roku 1414 bol povolaný pred Radu v Konstacii. Bol oklamaný kráľovým
bratom cisárom Žigmundom a po príchode uväznený. Keď rada žiadala,
aby sa vzdal svojho učenia, odpovedal, že rád, ak mu to dokážu z Biblie,
podľa 2. Timotejovi 3:14-16.
Napriek výzve, že aspoň jeden člen rady mu ukáže z Biblie jeho chybu,
odsúdili ho ako tvrdohlavého kacíra bez toho, aby sa niečo dokázalo z
Božieho Slova, Biblie.

Jeho diela:

Knižky o svätokupectve – dielo je napísané v češtine, autor v ňom
odsudzuje najmä obchod s odpustkami. Je kritikou dobovej cirkvi a Hus ho
napísal po zákaze pôsobenia v Betlehemskej kaplnke. Za svätokupectvo
považoval, ak niekto vyberal poplatky za cirkevné obrady (krsty, pohreby,
omše, modlitby a pod.) a nehľadí pritom na chudobu veriacich. Žiadal
odobratie majetku cirkevným hodnostárom.
Výklad Viery, Desatora a Páteře (Výklad Verím v Boha, Desatora a
Otčenáša) – vyšiel tiež v češtine, Páteř znamená modlitbu Otče náš (z
latinského Pater noster). V spise ide o výklad viery, desiatich božích
prikázaní a otčenáša. Hus odlišuje pojmy „veriť v Boha“ a „veriť Bohu“.
Veriť v existenciu Boha ešte neznamená, že je človek kresťanom. Byť
pravým kresťanom znamená veriť Bohu, t.j. Božiemu slovu a správať sa
podľa toho. Veriť Bohu znamená dôverovať mu a milovať ho
O cirkvi – v latinskom spise s názvom De ecclesia Ján Hus za pravú
kresťanskú cirkev označil nie cirkev ako inštitúciu, ale spoločenstvo
veriacich, ktoré sa riadi Božím zákonom. Za príslušníka cirkvi považuje
toho, kto žije podľa Kristových prikázaní a tým dokazuje svoju lásku k
Bohu. Kto svojimi skutkami odporuje Písmu, nie je pravým kresťanom.
Hlavou cirkvi nie je pápež, ale Kristus, ktorý ju zvrchovane riadi. Ak pápež
žije v hriechu, v rozpore s Božím slovom, nemá oprávnenie nazývať sa
Kristovým zástupcom na zemi a veriaci nie sú povinní ho uznávať, lebo
kresťan nemá poslúchať príkazy, ktoré sú v rozpore s bibliou. Každý
kresťan má právo kontroly náboženského učenia, meradlom pravosti
učenia je biblia. Ide o najdôležitejšie Husovo dielo, v ktorom nielenže
analyzoval svoje názory na nevyhnutnosť zmeny života kňazov a laikov, ale
navrhol aj usporiadanie cirkevných inštitúcií v reformačnom duchu.
Proti bule pápežskej – v spise napísanom po latinsky Ján Hus vystúpil proti
predávaniu odpustkov a priamo napadol pápeža. Práve tento spis spôsobil,
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že Hus bol vyhostený z Prahy a musel odísť na vidiek.
O šiestich bludoch – autor sa v spise zamýšľa nad vzťahom cirkvi a
svetských predstaviteľov. Napísal ho v dvoch verziách, latinská verzia bola
objavená v roku 1945 na stenách Betlehemskej kaplnky.
Reč o mieri – v knihe Hus rozvádza myšlienky o troch podobách mieru: ak
má nastať mier s blížnymi, predtým musí človek uzavrieť mier s Bohom a
mier so sebou samým.
Dcérka – Hus v diele nadväzuje na názory T. Štítneho a vysvetľuje
dievčatám ako majú žiť v súlade s božím slovom – ide o náboženskú
výchovu dievčat.
Listy z Kostnice – najznámejšia a najosobnejšia časť Husovho literárneho a
duchovného odkazu. V asi sto listoch – od súkromných až po také, v
ktorých sa obracia k širokému okruhu priaznivcov je ukrytý kus Husovho
života, jeho mravná sila a presvedčenie.
Mesto Kostnica, kde bol Ján Hus odsúdený na smrť leží na brehu
Bodamského jazera na hraniciach Nemecka a Švajčiarska.
Po Husovi sa zachovala bohatá a zaujímavá korešpondencia, je v nej
niekoľko listov cisárovi Žigmundovi Luxemburskému, kniežatám, ale aj
priateľom a cirkevným hodnostárom - napríklad pražskému arcibiskupovi,
s ktorým prerokovával rôzne otázky.
Na Slovensku – na území Uhorska si nezískali Husove myšlienky živnú pôdu.
Neujali sa aj preto, že husitské výpravy na tomto území boli veľmi násilné a
tak husitstvo nemalo sympatie obyvateľstva. Protestantizmus - reformácia sa
tu ujala až v súvislosti s nemeckou Lutherovou reformáciou,kedy 80 %
Slovenska prijalo jeho vieru za svoju a až následnými násilnymi atakmi sa
znovu obrátilo na katolicizmus.
Po reformácii v roku 1520 si Husovu knihu O cirkvi prečítal Martin
Luther. Vyhlásil ju za ušľachtilú kresťanskú knihu a oznámil, že on už dlho
hlásal Husove myšlienky bez toho, aby o tom vedel. Odvtedy si protestanti
osvojili Husovo učenie a husitský symbol kalich začali používať ako symbol
reformácie.
Husovi,ani Lutherovi nešlo mu o založenie novej – reformovanej cirkvi, len
o opravu – reformu katolíckej cirkvi.
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A ak tak smieme po ľudsky povedať, preto aj Pán doprial
Husovi, svojmu služobníkovi výsadu mučeníckej smrti, aby ňou
spečatil
pravosť
svojej
viery
a
svojho života..
Lebo reformácia nie je len a nie predovšetkým,
zreformovanie, obnovenie pravého, biblického učenia,
ale je to príklad nového, Bohom obnoveného a Bohu
posväteného života. A túto milosť nového života, nových
názorov - biblicky chápaných - Ján Hus od svojho Pána
dostal - bol teda reformátorom svojim významom a
svojim životom a to určite nie posledným v poradí…
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