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Věrný pravdě i za cenu nejvyšší 

Mistr Jan Hus zemřel mučednickou smrtí proto, že neodvolal to, o čem byl přesvědčen, že je pravda. Kdyby to 

udělal, zapřel by sám sebe a především svého Mistra Ježíše Krista. Jan se nepovažoval za majitele pravdy. Jako 

pravdivé prezentoval Boží slovo. Učil, že církev má dbát na kristovské etické 

normy, jako jsou: Věrnost, poctivost, vzájemná úcta, solidarita, milosrdenství. 

Chtěl církev čistou a spravedlivou. Učil lidi, aby podle těchto norem žili a kněží 

aby šli ve všem příkladem.  

Jistě, některé jeho myšlenky předčily dobu a tak se ve své době mohl jevit jako 

heretik. To však jen těm, kteří si nedali práci přemýšlet nad jeho učením a 

ochotně přijímali lživá nařčení postavená na úmyslném, či neúmyslném 

nepochopení jeho učení. Trochu to připomíná dnešní dobu, kdy mnozí lidé 

snadno přijímají a na sociálních sítích prezentují neověřené informace. I v dnešní 

době, se někteří lidé snaží překroutit pravdu, dokonce i zpochybnit pravdivost 

historických událostí, např. holocaustu.  

Dnes žijeme ve svobodné zemi. Ale i ve svobodě se můžeme dostat do situace, 

kdy říci pravdu, postavit se za spravedlnost, zastat se slabšího, může znamenat 

vážné komplikace, vystavení psychickému nátlaku, ztrátu zaměstnání, nebo dokonce v ojedinělých případech 

ohrožení na životě. Kéž je nám Mistr Jan Hus příkladem odvahy. Pravdy a své cti si vážil více, než vlastního života.  

 

Husovo kostnické poselství 

Když si Mistr Jan 6.6. 1415 vyslechl rozsudek, zbledl, ale rychle se vzpamatoval a řekl: „Pane Ježíši Kriste, odpusť 

všem mým nepřátelům, že mě křivě obžalovali, křivé svědky zjednali a křivé články proti mně vymyslili. Odpusť 

jim, pro své velké milosrdenství.“  Mistr Jan v duchu Kristově žil i zemřel. Podoben svému Mistru a Pánu, 

neustoupil před hrozbou smrti a odpustil těm, kteří ho křivě obžalovali a odsoudili na smrt.  

Jan Hus měl cit pro rozlišení situace. Uměl stát v pravdě a neustoupit i za cenu oběti nejvyšší. Zároveň hledal 

společnou cestu smíření. Když nebyla přijata, šel cestou odpuštění. V tom se můžeme od něho učit. My mnohdy 

ve vztazích stojíme na své pravdě, působíme rozdělení a cestu odpuštění nehledáme. Mnoho vztahů, například 

manželství se rozpadá pro nepřekonatelnou nesmiřitelnost. Každý ze zúčastněných má svou pravdu, ale cestu 

pokory, lásky a odpuštění nehledá. Mistr Jan nehlásal svou pravdu. Hlásal a žil Kristovu etiku. A to také dokázal 

na kostnickém koncilu, když neustoupil nátlaku, podstoupil smrt, ale těm, kdo mu ublížili, odpustil. Společná 

cesta se neobejde bez vzájemného odpuštění. To platí v církvi, v rodině, ve státě i ve světě. Jestliže Mistr Jan 

odpustil, nebuďme my soudci. Vždyť i my potřebujeme odpuštění těch, kterým jsme ublížili.   

Kdo si zakládá na sobě, působí rozdělení. Kdo hledá dobro pro druhého, působí pokoj a smíření. Vždyť kde je 

vůle, je i cesta.  


