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Introitus: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi 
vámi. 2. dopis Korintským 13:13


Čtení ze Staré smlouvy:

„Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh 
vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“  Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě 
jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se 
ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, 
že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, 
že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z 
jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: 
poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.“ 
Genesis 3:1-7


Dětem:

Milé děti, je třeba se naučit číst obrázky! Strejdo, ale ty se nečtou! Na ty se dívá, ty se cítěj! A já 
tvrdím, že se čtou. Takhle třeba obrázek, kde jsou tři čáry, jedna plná, jedna přerušovaná a jedna 
tečkovaná. Jedna čára je stopa lidské cesty, druhá čára je stopa andělova a třetí je pejsek. 
Poznáte je a rozlišíte je od sebe? A jaký máte důvod pro svůj názor? (Člověk má tu cestu pěkně 
klikatou. Nikdy to není moc rovné. Anděl se od člověka nehne. Ta pejskova je zamotaná až 
běda… On už je prostě takový.)   1

Tak se musí číst i filmy a spousta jiného. A také lidé. Čteme to, co udělali a jak se chovali. Protože 
podle jejich činů, nikoli podle slov zjistíte, zda jim můžete věřit a nebo ne. A pokud chcete něco 
vědět o sobě, tak to platí úplně stejně. Podle svých stop a určitě podle stop našeho Pána 
poznáte, kdo je kdo.  


Hádání pravdy se lží 
Většina z nás zaručeně nemá ráda hádky. Chápu vás, já také ne. V češtině je zajímavě zdvojený 
výraz. Hádání znamená jednak domýšlet se a zjišťovat. Od toho jsou také pohádky. Odhadujeme, 
jak by mohly věci dobře skončit, dobře být. Je to disciplína vyučování, filozofie, přemýšlení o 
životě. Dohadujeme se, vedeme spor, abychom našli lepšího a oddělili jej od horšího. V české 
středověké literatuře je to docela oblíbený žánr. Podkoní a žák debatují, kdo je důležitější a lepší. 
Pohádají se a nakonec se servou, Oráč a Smrt (tentokrát po německu, napsáno v Čechách) 
hledají smysl lidského života. Ale i jinak: Hádání Prahy s Kutnou Horou. Známe i ve zlidovělé verzi 
Spor duše s tělem, bylo to ráno před kostelem… Ctibor Tovačovský z Cimburka,  utrakvistický 2

 Jak jsem na to přišel? Nevymyslel jsem to.  Běžně nečteme apokryfní knihy a na mne přišla řada a tak 1

jsem nedávno vyprávěl dětem ve Školamyšli o Tobiášovi, andělovi a pejskovi. Od přítele jsem dostal knihu o 
Tobiášovi od Nico ter Linden, kde jsou ilustrace Mariky Bumbálkové. A ty stopy té trojice jsou tam.

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/2

208572232200012-ctibor-tovacovsky-z-cimburka/
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politik a voják napsal spis Hádání Pravdy a Lži o kněžském zboží a panování jich. Tovačovský 
napsal svůj spis v roce 1467?, ale tiskem byl vydán u Severýna v Praze 1539. Přečtěte si dva 
obrázky z tohoto vydání, které vám rozsvítím. Co je Pravda a co je Lež? Jedna z postav má oči 
vyvrácené k nebi a na lidi nehledí. Jen na Boha. Ta druhá zase vede diskusi a některé z 
posluchaček odvracejí oči, protože jim připadne řeč velice nerozumná. Nebo rozumná? Co je 
Pravda a co je lež? 


Dřevořezy Mistra silné šrafury (jak se jim říká) ukazují Pravdu, která má oči vyvrácené v nebesa, tu 
Pán Bůh v modlitbě zjevuje Pravdu. A to druhé je Lež, protože Lež prý diskutuje… Jedna dáma mi 
řekla, že Lež se pozná podle těch prsou… „No, všimněte si tu velikost!“ říkala. Jak čteme 
obrázky? Jak čteme vize druhých lidí. Já třeba tyhle dva obrázky čtu přesně obráceně než většina 
lidí kolem mne… A dokonce si myslím, že vyjadřují - tak to čtu - jak málo rozuměli moji otcové z 
Jednoty či podobojí - a samozřejmě jejich doba - světu a potřebám lidí. 


Byl to čas nátlaků a mírně přetažených karikatur. Netrvalo dlouho a vše bylo jinak. Čeští stavové 
odmítli pomoci Karlovi V. ve šmalkaldské válce. Byla vedena mezi protestantskými knížaty a 
Karlem V. (v letech 1546-1547). Karel, který sice vyhrál, ale šťastný z toho nebyl, protože se 
protestantů nezbavil, se zlobil. A proto se v Čechách jeho příbuzný Ferdinand I. mstil a v Litomyšli 
Kostkové z Postupic ztratili panství. Tedy i Jednota bratrská svou svobodu. A ta divná doba je 
znát i v tiskařském umění: Do této doby se jako ilustrace používaly výjevy jak z přírodopisu. Orel 
porcuje zajíčka, tak jak to ve světě je - to je obraz nebezpečí. A v letech válečných dostal orel 
novou podobu - byl to orel říšský. To je už protestní karikatura! V těchto letech se objevovali ve 
dřevořezech lidé s prasečími a nebo ještě horšími hlavami.  Podobně mám ve své knihovně 3

svázané Humoristické listy, politicko-satiristický týdeník z roku 1867. Devatenácté století používá 
podobné způsoby. Tvrdé, neomaleně hrubé. Však v té době se sypala monarchie….


Čas pro oblibu těchto disputací - místy debat kulturních a ke vzdělání - a místy zase bez cíle či s 
tvrdým politickým nábojem - se vrací. Obecný rozhovor je hádkou Pravdy se Lží. A teď ty 
karikatury na náměstích; no, však si všimněte… A kde je vlastně pravda? Kradl nebo nekradl? 
Vyplácí se dotace a nebo nevyplácí? Je Huawei nebezpečná a nebo není? Dává nám pan premiér 
ze zásob a nebo jsme skutečně bohatí a „je líp“? Dnes se hádá Pravda se Lží - a mnozí lidé se 
obracejí k nebesům v bezradnosti. O nic světského se nechtějí starat. 


Ještě jedna ilustrace. Město nám dalo možnost vidět na Smetanově Litomyšli skvělý koncert: 
Ludmila se v romantickém libretu Jaroslava Vrchlického představí jako pohanka; Ivan, poustevník, 
jako kazatel evangelia. Kdybych si měl vybrat, budu pohanem podle Ludmily a jejího dvora. 
Ludmila podle Vrchlického romanticky zpívá (a paní Kateřina Plachetková to skutečně zpívala 
krásně): „Od dětství ku oltáři / mne vodil svatý cit, / kde sláva bohů září, / jim bližší, bližší být. / 
Tam sednout k stavu s nimi, kde snují žití běh / a útky tajemnými / let řídí sluncí všech. / Pít věčné 
pravdy zřídla / a chápat strom i květ, / své duši dáti křídla / a k slunci zaletět! / O skryjte tváře v 
prachu, vždyť bozi s námi jsou, / v tmách noci, v blesku nachu / nás vedou rukou svou!“ A 
poustevník Ivan přijde do té pohanské slávy na mělnický hrad a zpívá: „Do prachu s vámi! /  jeden 
jest Bůh! / jedna jest pravda, / jíž spěchej výš! / Jedno jest světlo, / tím je kříž!“ 

V duchu jsem se ptal, zda bych mu dal sluchu a zda by se mne dotkl. Zda není to pohanské 
čarování stejně silně neurčité, jako Ivanovy výkřiky?! A kde je tedy Pravda a kde je Lež? Mám dát 
na jeho vyvrácené oči v nebesa!? Ani náhodou!


Čtení z Nové smlouvy:

„Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. 
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ … Odpověděli mu: „Náš otec je Abraham.“ 
Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, 
kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vy konáte skutky svého 
otce.“ Řekli mu: „Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: 
„Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. 
Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést 
mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v 
pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec 

 Díky doc. Petru Voitovi za ilustrace i poučení v přednášce na litomyšlské konferenci o bratrském tisku3
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lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. 46  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, 
proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste.“

Janovo evangelium 8:31n a 39-47


To je tedy hádání Pravdy se Lží! Janovské spory, kterých si ostatní evangelisté „radši“ nevšímali. 
Nemusíte mít ty spory rádi. Jedno však říkaly tyto věty v Ježíšových sporech jasně: Pravda a lež 
nemůže být koktejlem! Nemůže být smíchána! Pravda je určitá a jasná. Není to tak, jak si 
povzdychl Pilát s pocitem, že řekl velké moudro: „A co je pravda?!“ (Janovo evangelium 18:38) 
Pravda a Lež je dohledatelná skutečnost a určitost! Potřebujeme se podle něčeho orientovat. A je 
nám to dáno! Neorientujeme se přece podle pocitu, ale čteme svoji dobu, své okolí, lidi. 


Židovští vykladači Janova evangelia připomínají, že Pán Ježíš dává klíč k poznání Pravdy ve 
skutcích. Podle toho, co děláš, se pozná - čemu věříš. Podobně jako apoštol Jakub ve své 
epištole. Ježíš zve svoje věřící učedníky: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Janovo evangelium 8:31n) Nevede 
svoje učedníky k teoretickému poznávání teologie, ale vede je k následování a k poznání svých 
skutků. Toho, co dělá. Tedy, abychom se podívali na jeho cesty a jeho stopy.  


Hledáme stopy našich otců, ne proto, že říkají „Kříž!“ jako Ivan ve Vrchlickém. Ale podle jejich 
stop v dějinách. A v tom všem nacházíme, zda byli v Pravdě a nebo ve Lži. Tíhneme k ohýbání 
Bible a jejího textu  a zmateně se potýkáme se skutečností. Představte si, že se ve volební 4

kampani (!) modlí rakouští charismatici za pana Kurze na pódiu.  A dělají mu tím reklamu. Copak 5

nechápou? Dívejte se, co lidé kolem dělají. Co za nimi zůstává, co z nich je. A podle toho čtěte 
jejich víru…


Nemůžeme mít jiné otce. Jsme synové svých předků. Židé jsou synové Abrahamovi, to je 
nesporné. Ale podle toho, proč se rozhodnou, budou mít otce, který jim hýbe! A tak podle činů 
jsou z otce ďábla! Namísto toho, aby svoje činy četli podle svých skutků, si klepali na čelo. 

Bojovali zbytečný boj: „Nesahejte mi na otce!“ namísto toho, aby se zamysleli a přečetli si své 
stopy. 


Podívejme se na svoje skutečné otce a poučme se z jejich chyb i z jejich dobrých věcí. A podle 
svých stop si přečtěme svou dnešní cestu. Kdo námi hýbe? A prosme, aby nás Pravda 
osvobodila z toho, zač je dobré se stydět. Ježíš a jeho skutky - jeho kříž a vzkříšení - říkají, kde je 
Pravda. Pravda o našem hříchu a Pravda o jeho lásce.

Amen


 https://www.thegospelcoalition.org/article/david-platt-models-pray-president/4

 https://evang.at/bischof-buenker-religion-nicht-fuer-politische-zwecke-missbrauchen/?5

fbclid=IwAR2OFHwLn13hUHBhIOLpzy42tAtHgu5bIEX_SYLF-XThHg6AmVQFpSZ6HWA a nebo tady: 
https://dietagespresse.com/nach-massengebet-fuer-sebastian-kurz-jesus-tritt-aus-kirche-aus/?
fbclid=IwAR0P4-l81cUg5lF5pXGUdy6PppBYejnsEQ4VGLWfyWdkAlJVrg_7W_kp0e4
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