
Štvrtok 6. júla 2016 – Sviatok Majstra Jana Husa 

Piesne: ES č. 496, 288 

Text: Žid 13, 7 – 8 

„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec 

ich správania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Deň 6. júl, venovaný pamiatke Majstra Jana Husa, je veľmi vzácnym dňom aj pre evanjelikov 

na Slovensku, nielen v Česku: tohto muža pravdy máme naozaj radi pre jeho náročný a až do 

konca vytrvalý zápas za čistotu Božieho slova a za Božiu pravdu. Husa si vážia kresťania, ale 

určite aj mnohí ľudia mimo cirkvi. Oceňujeme, že v zápase o čistotu Božieho slova aj o 

mravnú čistotu vytrval; vážime si jeho nepodplatiteľnosť. Nedal sa zastaviť ani sľubmi, ani 

hrozbami, ba ani ohrozením vlastného života. Moc, ktorá sa proti nemu a proti PRAVDE 

PÁNĚ (teda Božej pravde) s takou tvrdou krutosťou postavila, bola najväčšou mocou 

vtedajšej Európy. Je bolestné to vysloviť, ale bolo to tak: tou mocou bola cirkev. Aj Jan Hus 

bol jej členom: muž neobyčajne vzdelaný, s vysokým postavením na Karlovej univerzite (bol 

Majster Vysokého učení pražského), čítal, vysvetľoval aj zvestoval (navyše v reči svojho 

ľudu) Božie slovo a Božiu pravdu. Božie slovo si hlboko ctil a miloval, aj ho úprimne 

zvestoval. V „Kapli betlémské“ v Prahe tisícky poslucháčov načúvali tomuto pokornému 

mužovi hlbokej VIERY. – Apoštol Pavel v Liste Židom venuje práve VIERE mnoho svojich 

myšlienok (čítaj aj 11. a 12. kapitolu). Napokon vrelo vyzýva: Spomínajte (na ľudí viery), 

pozorujte (ich celý život až do konca), napodobňujte (nech sú vám vzorom). Nadchýnajú ma 

najmä tri skutočnosti: 1. Nádherný a jedinečný BOŽÍ DAR človeku: SPOMIENKY. – Akí 

preveľmi chudobní a biedni by sme boli bez spomienok! 2. Potreba mať v živote VZOR! – 

Dobrý, hodný nasledovania, ale aj túžbu sám byť takým vzorom! 3. NASLEDOVAŤ cenné 

vzory! – Máme ich: od najbližších doma, ale aj v cirkvi: toľké osobnosti viery nás viedli 

cestou viery v minulosti aj teraz! Najmä však Pán Ježiš Kristus je vzorom, ktorý bol, je 

a zostáva skvelým Svetlom sveta. Najmä On kiež je vzorom každému z nás osobne. Lebo On 

nás vedie len spoľahlivo a bezpečne. Až do konca. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Pane, ďakujeme Ti za každého, kto nás v Tvojom mene viedol a vedie za Tebou. Sme 

Ti stále vďační za Majstra Jana Husa, aj za každého v dejinách i teraz, kto nám je vzorom, 

lebo svedčí o Tebe svojím vyznaním i svojím životom. Otče nebeský, Stvoriteľu náš, 

ďakujeme Ti za úžasný dar spomienok, že vieme a smieme spomínať, ba Tebe verných aj 

nasledovať. Daj nám túžbu chcieť žiť tak, aby aj na nás raz mohli spomínať ako na ľudí 

pokornej, živej, vrúcnej viery. Kiež s Tvojou pomocou nasledujeme Teba, ktorý si bol, stále si 

a zostávaš, nepremenný vo svojej láske a milosti. Amen.  
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