
Bohoslužba 21. 11. 2021 
 
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.  
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.  
 
Introit: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zjevení 22,13) 
 
Pozdrav  
 
Píseň: 639 
 
Modlitba: Bože, náš Otče, všechno stvořené je dočasné. Všechno pomíjí, tak jako tento církevní rok. 
Děkujeme za tvoji ochranu v uplynulých měsících, které byly pro mnohé lidi náročné. Veď nás do času, který 
je před námi, s nadějí a důvěrou. Ty chceš obnovit všechny věci skrze svého Syna, povýšeného ke Tvé pravici, 
který je alfou a omegou, začátkem a koncem. Dej, aby národy země, rozdělené a ovládané hříchem, mohly 
být osvobozeny a přivedeny k jednotě v jeho království lásky. Zažeň všechny ničivé síly a viry, vyveď nás 
z temnoty a doveď nás do království spravedlnosti, lásky a pokoje. Učiň, ať v nás Tvůj Duch udržuje živou 
naději a vede nás ke skutkům milosrdenství, dokud nezavršíš své stvoření. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, 
tvého Syna a našeho Pána a bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.  
 
1. čtení: Daniel 7,9–10.13–14 
 
Píseň: 166 
 
2. čtení: Jan 18,33–37 
 
Kázání 
 

„Co je pravda?“, ptá se Pilát známou otázkou hned v dalším verši, který se už však do oddílu vybraného 
pro poslední neděli církevního roku, nedostal. Ale otázku „co je pravda“ si můžeme přesto položit. Je to totiž 
otázka stále aktuální. Možná dnes ještě aktuálnější než kdykoli jindy. Jsme totiž zavaleni spoustou informací 
a mezi nimi i mnohými nepravdami, lživými tvrzeními. A protože je po informacích poptávka a je celkem 
jednoduché se k nim dostat, lze je použít jako zbraň. Nemusí se válčit skutečnými zbraněmi. Škody se dají 
páchat i jinými způsoby. A tak se šíří záměrně vypouštěné nepravdy, lži, zkresluje se skutečnost s cílem 
vyvolat strach, nejistotu a prosadit konkrétní pohledy. V době sociálních sítí a internetu není problém, aby 
leckdo šířil do světa své výplody bez ohledu na jejich kvalitu. Slyšeli jste někdy, že by se lavinovitě přeposílaly 
dobré, povzbudivé a pravdivé e-maily s takovou silou, jako ty pomlouvačné, lživé a snažící se vzbudit obavy? 
Poznat pravdu nebývá snadné, zvláště pro ty, kdo nepronikli dostatečně hluboko do daného oboru. Slýcháme 
např. různé a navzájem si odporující názory na očkování proti covidu. Když se ani odborníci nedokáží 
shodnout, jak se v tom má vyznat obyčejný laik? Současná společnost je do značné míry založena na názorové 
toleranci, kdy si každý může svoji pravdu vybrat. Jako by žádná skutečná pravda neexistovala a na ničem 
zásadně nezáleželo.  

Ve středu jsme si připomínali události let 1939 a 1989. Dění spojené s druhým datem se neslo ve znamení 
hesla „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Nakolik se tak stalo, posuďte sami. Ostatně to, že 
pravda vítězí, nám sděluje prezidentská standarta. Toto tvrzení na ní zůstalo i za onoho předlistopadového 
režimu, který skutečné pravdě, na rozdíl od té vlastní, úplně nepřál a její vítězství mu nebylo po chuti… 

Pravdu můžeme chápat různě. Když řekneme, že venku prší, a ono tam skutečně prší, je to pravdivé tvrzení. 
Říkáme pravdu. Jenže skutečná pravda je něco hlubšího, zásadnějšího než shoda výpovědi se skutečností. Tím 
ale nechci říct, že pravda ve formě tvrzení, které odpovídá skutečnosti, je zbytečná.  

Podíváme-li se na to, jak je pravda chápána v Bibli, najdeme blízkou souvislost mezi ní a jinými pojmy. 
Amen – nelekejte se, ještě nekončím – právě toto slovo, které každý z nás dobře zná, s pravdou úzce souvisí. 
Je odvozeno od kořene, který znamená „být spolehlivý, věrný“. Tedy pravda, jako něco, co se osvědčilo  
a osvědčuje. To již není jen nějaké konstatování, popis něčeho, co nemusí být nikterak důležité. Taková pravda 



má naopak pronikat naši bytost, určovat naše jednání, naši životní orientaci. A také se bytostně týká vztahů – 
jak mezi lidmi, tak i vztahu mezi člověkem a Bohem. Od Hospodina pravda vychází, on je ve vztahu k lidem 
zárukou věrnosti a spolehlivosti, navzdory lidskému selhávání. Pravda znamená také jednat podle Božího 
řádu, podle jeho pravidel. V Kristově příběhu se pak Boží pravda, jeho věrnost lidem naplnila. Ježíšovo 
působení ukázalo, jaká je situace člověka ve vztahu k Bohu. Odhalilo lidský hřích, svévoli, ale také Boží zájem 
o člověka a jeho odpouštějící lásku. Takže pravda také něco odhaluje, přivádí na světlo. 

Různý přístup k pravdě se ukazuje na jednání Piláta na jedné straně a Ježíše na straně druhé. Pilát by jako 
správný soudce měl hledat pravdu a na jejím základě Ježíše jako nevinného propustit. Jenže ač na něm nic 
trestuhodného nenašel a pokoušel se jej osvobodit, nakonec podlehl nátlaku a nechal nevinného popravit. 
Pravda mu nestála za to, aby si kvůli ní pálil prsty. Ani když za takové justiční selhání měl někdo zaplatit 
životem. Naopak Pán Ježíš za pravdou, tedy za Boží věrností k lidem, stojí a je ochoten ji dosvědčit až do 
nejzazšího konce. Přijímá její dosvědčení na sebe a to ho stojí život. Ano, pravda není bezcenná, může stát 
docela dost. Vedle toho je ale Ježíšovi ta Boží spolehlivost také oporou. Ví, že nemusí za každou cenu usilovat 
o zachování vlastního života. 

Pravda je taková, že Ježíš si, oproti tomu, jak se jej snaží vykreslit jeho odpůrci, nedělá zálusk na ovládnutí 
pozemských říší, na královské koruny. Jeho království není takového druhu jako jiné říše a neřídí se ani jejich 
pravidly. Je jiné, než si dokáže Pilát představit. Není král jako král a není království jako království. V tom 
Ježíšově království ti nejdůležitější slouží těm méně významným. Nemá v něm místo násilí. Ježíš nechystá 
ozbrojenou protiřímskou revoluci. Přesto má jeho poselství a jeho příklad sílu měnit společenská zřízení, jak 
se pozdějších dějinách ukázalo. Ježíš jde cestou pravdy a lásky. Ukazuje, v čem pravda spočívá, reprezentuje 
ji, svědčí o ní. Navzdory tomu, že proti lži a nenávisti pozemských mocipánů vypadají jeho holé ruce dost 
nepoužitelně. Jenže pravda nezáleží na tom, kdo má zrovna v rukou moc, kdo vlastní větší arzenál zbraní, ani 
kdo dokáže lépe argumentovat či více křičet.  

To tedy znamená, že když nás někdo převálcuje, nejedná se o důkaz, že jsme se s pravdou zdaleka minuli. 
Ale pozor na tvrzení, že my máme pravdu. O pravdu máme usilovat, hledat ji, řídit se jí. Podřizovat se jí, 
nikoli si ji podřizovat. Mnohé by se změnilo, kdyby lidé usilovali o skutečné poznání pravdy, nikoli o její 
vytváření podle vlastní potřeby. Kdyby byli schopni společně pravdu hledat. Kéž k tomu podle našich 
možností dokážeme přispět.  
 
Píseň: 419 
 
Přímluvy: Prosme Boha slovy „Pane, smiluj se“: 
 
Pane, poznat pravdu a stát za ní nebývá vždy snadné. Uč nás tomu. Pomáhej nám, abychom nechápali pravdu 
povrchně a ukazuj nám, co znamená jednat pravdivě. Pane, smiluj se. 
Prosíme za politiky a vládce pozemských říší, aby jejich způsob vlády co nejvíce odpovídal tvému stylu. Pane, 
smiluj se. 
Prosíme o zlepšení vážného epidemického stavu. Dávej sílu zdravotníkům, buď s nemocnými. Pane, smiluj 
se. 
Prosíme za ty, kdo jsou pronásledováni pro svou víru nebo politické názory a za zlepšení poměrů na místech, 
kde chybí svoboda. Pane, smiluj se. 
Prosíme za lidi smutné, za ty, kdo truchlí nad odchodem svých blízkých, za všechny sužované psychickým  
a duchovním trápením. Pane, smiluj se. 
Prosíme za členy nové synodní rady. Pomáhej jim v jejich úkolech, dávej jim moudrost, pokoru a vytrvalost. 
Pane, smiluj se. 
Prosíme za sebe navzájem, ať s tvou pomocí umíme snášet všechno, s čím se potýkáme; daruj nám naději, 
víru, lásku a skutečný pokoj. Pane, smiluj se. 
  
Tichá modlitba 
 
Modlitba Páně 
 
Píseň: 555 
 
 



Ohlášky 
 
 Program ve sboru v nastávajícím týdnu: 
V úterý v 15:30 se koná náboženství, ve středu v 17:15 biblická hodina v Diakonii, ve čtvrtek v 17:15 setkání 
„střední“ generace, v pátek od 14:10 konfirmační vyučování a v sobotu od 17:30 církevní Silvestr – odlehčené 
setkání na konci církevního roku. 
 Ve středu od 16:30 se v kostele CČsH uskuteční modlitba v rámci Červené středy, dne zaměřeného  

na připomínku lidí pronásledovaných pro víru. 
 Příští neděli vykonáme sbírku na seniorátní fond rychlé pomoci. 
 V pátek v 18 hod. začínají v Klášteře nad Dědinou Podzimní seniorátky mládeže. 
 Veřejné uvedení nového Evangelického zpěvníku se z důvodu vážné epidemické situace odkládá. 

Zpěvníky však budou do sborů dodány před Vánoci. 
 Včera byla do funkce uvedena nová synodní rada. 
 
V tomto církevním roce jsme se zde v kostele rozloučili s Jitkou Hákovou, Miroslavem Pušem a Věrou 
Bosnerovou. Pokřtěn byl Tobiáš Soukup. 
 
Poslání: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, 
očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu 
před Božím soudem. (2. Petrův 3,13–14) 
 
Požehnání: Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: 684 
 
 


