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Listy Husovy:  Čemukoli ses u mne naučil dobrému, to drž. Cokoli jsi shledal na mně nesprávného, to 
zavrhni a pros za mne u Boha, aby mi ráčil odpustit. Vždy uvažuj, co jsi, cos byl a co budeš. Oplakávej 
minulé, hleď napravit přítomné a střez se budoucího, tedy hříchů.  
 
2. Timoteovi 2, 22-26: Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 
Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám. 
Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný se učit a být trpělivý. Má 
vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových 
nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.   
 

Matouš 23,29-39: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, 
zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, 
neměli bychom podíl na smrti proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové 
těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců! Hadi, plemeno zmijí, jak 
uniknete pekelnému trestu? Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i 
zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a 
pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na 
zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého 
jste zabili mezi chrámem a oltářem. Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení. 
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; 
kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá 
křídla, a nechtěli jste! Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě 
neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu 
Hospodinově.‘“  

 
Učit se dobrému  

 
Považujeme své dějiny za slavné? Dívala jsem se na film o Konstantinovi (Cyril) a 
Metodějovi, přinesli na naše území nejvýrazněji křesťanství, tedy víru v jednoho Pána 
Boha. Především proto, že mluvili srozumitelně, tedy slovanským jazykem, který se 
naučili a zároveň pro něj vytvořili písemnou podobu. Slovanské území bylo misijním 
územím, kam směli s křesťanstvím přicházet všichni. Narazili nejen na odpor pohansky 
věřících obyvatel, které ale přemáhali svou mírností, láskou a péčí. Mnohem větší odpor 
jim kladli jiní křesťané, tzv. západní, používající jazyk latinský. Podobně jako farizeové 
a zákoníci u židů byli špičkou společnosti a strážci pravověří. A šlo jim o moc. Použili i 
úskoků a zrady, využili vládnoucích knížat, vedli boj o to území.   
Kolikrát se to v dějinách našich a jistě i jiných národů opakuje. Boj o moc nebo o 
předávání víry v Krista? 
 
MJH kázal česky, psal česky, i když stejně jako Konstantin a Metoděj uměl i další jazyky. 
Chtěl lidem přinášet pravdu o víře, o Kristu, o životě pro ně srozumitelně. Neintrikoval, 
ba ani nekličkoval, ale zastával se těch, kdo to potřebovali, pomáhal jim. Hledal 
porozumění Boží vůli v Písmu, měřil své rozhodování příkladem Ježíše Krista. Snažil se, 
aby na tento způsob uvažování a jednání přistoupili i ostatní.  



 
Církev československá husitská získala v minulosti mnoho křesťanů, kázala česky, ve 
službě v církvi zrovnoprávnila ženy, se zvěstí o Kristu se stala lidem srozumitelnou. Žij 
mravně, pak jsi dobrý křesťan.  
 
Žáci Konstantina a Metoděje byli vyhnáni z Velké Moravy. MJH byl umlčen. CČSH se 
početně zdá v současnosti církví malou, nedůležitou.  
Jsou tedy naše dějiny slavné, nebo ne? Učíme se z příkladu těch, kdo lidsky prohráli, ale 
před Bohem jsou velcí. Pán Ježíš lidsky prohrál, ale před Bohem je slavný.  Ano, myslím, 
že máme velké (slavné) dějiny, protože v nich máme ty, kdo se řídili tím, že více sluší 
poslouchat Pána Boha než lidí. 
 
27. června jsme si připomínali Den obětí komunistického režimu. Byli to naši předkové, 
naši otcové, kteří neváhali pronásledovat a zabíjet své soukmenovce. Pro co? Pro moc. 
 
Co je dnes jinak, abychom to neudělali stejně, jako naši předkové, otcové? Když se 
v současnosti demonstruje, ptejme se - ať už se demonstrace účastníme či to dění 
sledujeme spíše zpovzdálí - není tu zase důležitý, klíčový okamžik dějin?  
Tím, že žijeme v pozdější době, než naši předchůdci, nestáváme se automaticky lepšími.  
 
Stále se musíme učit dobrému. Učme se od MJH, jeho výročí nespravedlivé smrti si 
připomínáme. Učme se od Pána Ježíše, který vstal jako první z mrtvých a pootevřel nám 
bránu ze smrti do života, do života Dobra, Pravdy a Krásy, do života s Pánem Bohem, 
kterého můžeme nazývat Otcem. K Bohu nás již předešli Konstantin s Metodějem i MJH.  
Lepšími se staneme, budeme-li se vytrvale učit dobrému.  
 
 
Prosíme, posílej nám lidi, jako byli K + M + MJH, aby nás učili dobrému. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ježíš není elitář, jdou za ním zástupy. Mluví k davu, lůze, oni mu rozumí. Ježíš ji varuje 
před elitou (zákoníky a farizei). Poslouchejte, co říkají. Pryč s tyrany a zrádci – to není 
jeho styl. Jejich učení přijímá, ale chování odsuzuje.  
Negeneralizovat !!! 
Farizeové – důsledným dodržováním zákona (psaný i tradovaný) chtěli pozvednout lid 
na takovou úroveň, aby už Mesiáš nutně musel přijít. 
Zákoníci – studovali zákon 
Kladou na lidi břemena, která sami nechtějí nést.  
Být uznán nejen finančně, nebo být druhými uznán. 
Amulet (křížek apod.) nechrání, ale něco připomíná.  
Víru nevystavujeme veřejně, ale chceme ji prožívat uvnitř, vnitřně. Sami sobě 
připomínat, komu jsme uvěřili. Zbožnost se nevystavuje. 
 
 
 
 
Písně: 
38 (5) 
20 (14) 
143 (1) 


