
6. PÔSTNA NEDEĽA – KVETNÁ.  
(29.3.2015) 

„Hospodinov Služobník Pravdy.“ 
 
 
 
Oznamy: 
 
1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok od 15:00 hod. v zborovej 
miestnosti. Po nej nasleduje biblická hodina 2.kvartálu od 18:0 ho. 
 

2.  Mládež sa v stredu o 19:00 hod. stretne na svojej biblickej hodine 
v zborovej miestnosti. 
 

3. Spevokol budúci týždeň nenacvičuje .  
 

4. Budúci piatok sa nevyučuje náboženstvo, nie je  príprava 
konfirmandov, ani stretnutie dorastu .  
 

5. Bohoslužby budúci „Veľký týždeň“ sú nasledovne: 
  

 Št 17:00 Zelený štvrtok – SB s VP 
 Pia 17:00 Veľký piatok - pašiové SB  
 Ne   9:30 1.slávnosť veľkonočná – SB s VP  
 Po  9:30 2.slávnosť veľkonočná – SB  
 

Pašiové Služby Božie na Veľký Piatok budú navyše s obrazovou prezentáciou 
pašiových textov. 
 

6. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšie číslo Evanjelického 
posla spod Tatier, ako aj ďalšiu literatúru (napr. 2.vydanie knihy ku 
o Histórii Slovenského ev. a.v. cirkevného zboru v Prahe). 
 

 
 
 
 
Blahoželania: 
Tento týždeň spomedzi členov nášho zboru narodeniny oslavovali: XXX 
Všetkým želáme Božie požehnanie a milostivé sprevádzanie Hospodinom 
v ďalších dňoch života.  A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa 
rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. (List Rímskym 8:28) 
 
 
 
Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za...  
... požehnanie veľkonočných sviatkov 

 
 
 
Poďakovania: 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo 
výške 2048,- Kč.  
Srdečne ďakujem aj za milodary na zakúpenie a montáž umývačky riadu do 
kuchynky  v zborovej miestnosti – ses. Vrškovej, ktorá venovala 1000,- Kč 
a rodine Čopovej, ktorá preplatila montáž 736,- Kč. 
Veľmi pekne ďakujem hudobnému telesu za dnešné vystúpenie pred 
začiatkom Služieb Božích a ses. presbyterke Nadi Pagáčovej a br. 
presbyterovi Michalovi Dzetkuličovi za čítanie pašiových textov.  
Zvlášť by som chcela poďakovať všetkým, ktorí včerajší voľný deň venovali 
upratovaniu v kostole. Bolo nás spolu 15 z troch pražských zborov. 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. nedeľa pôstna - Kvetná (V Jirchářích, 29.3.2015) 
 
Text: Jn 18:37b   

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som 
vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 
 
Téma: Čo je pravda? 
 
Suspírium: 
 
 

Sestry a bratia v Kristovi Ježišovi! 
 
Prečítanými pašiovými textami sme sa pomyselne dostali do 

vládnej budovy rímskeho prokurátora v Jeruzaleme a sme svedkami 
Ježišovho vypočúvania Pontským Pilátom. Ten od Neho požaduje 
priznanie k obvineniu, že sa vyhlásil za židovského kráľa. Kultúrna 
a náboženská podmienenosť tohto prípadu Piláta nezaujíma a zjavne jej 
nerozumie, čo sa ukáže počas výsluchu. Na čo je však ucho strážcu 
rímskeho mieru citlivé, je slovo kráľ. Nejaký samozvaný kráľ? Hrozba 
pre Rím. Tú treba potlačiť, zlikvidovať. Keď však Ježiš vyzná, že Jeho 
kráľovstvo nie je z tohoto sveta, Pilát si pravdepodobne vydýchne, hoci 
nechápe. A tak môže rozhodne pred židovskými predstavenými 
vyhlásiť: „Ja nenachádzam na Ňom viny.“ 

 
Synoptici vyzdvihli do popredia Ježišovu zvesť o príchode 

Božieho kráľovstva. Kráľovstva, ktoré sa nechce presadiť násilím, 
žiadnou politickou ani vojenskou mocou. To nie je ani potrebné, pretože 
Kristova vláda v ňom má poverenie zhora, od „Otca nebies“. A tak 
z Jánovho hľadiska zaostrené na osobu Ježiša vidíme Ho vo svetle 
výroku: Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som 
vydal svedectvo pravde. 

 
Skôr vojensky než filozoficky založený Pilát, zarazený zvláštnou 

výpoveďou, vyslovuje otázku, ktorou vošiel navždy do dejín: Čo je 
pravda? A nezmenenú otázku si kladú ľudia dodnes. Skeptik si len 
povzdychne, agnostik kapitulujúc pokrúti hlavou. A totalitný politický 
ideológ nadšene vystúpi pred dav so zaručenými argumentmi a istotou. 
Matematik zas oveľa opatrnejšie a precíznejšie vyjadruje skutočnosť 
pomocou čísel a výrazov obyčajnému laikovi dosť vzdialených. 

Predstavitelia ostatných exaktných prírodných vied skutočnosť 
odhaľujú, overujú a dokazujú experimentálne. Na konci všetkých 
dôležitých úžasných objavov je však vždy ďalšia zamknutá komnata 
a unavené či pokorné zistenie: Viem, že nič neviem.  

 
Biblia nie je vedecká kniha ani filozofický traktát. Je to kniha 

náboženská, kniha vyznaní a svedectiev, vrcholom ktorých je práve to 
Kristom vydané svedectvo pravde. My, Kristovi nasledovníci, máme 
právo a výsadu toto svedectvo počuť a poznať. Zamyslime sa nad ním 
spoločne aj dnes. Môžeme tak urobiť aj pomocou napríklad 
nasledujúcich troch otázok. 

 
1.Akú pravdu má Pán Ježiš na mysli? 
2.Aké vydal On sám svedectvo tejto pravde? 
3.Ako má byť Jeho pravda prijímaná? 
 
Najprv sa teda pozrime, o akú pravdu Ježišovi Kristovi ide. 

Počas výsluchu Pilátovi objasňoval, že Jeho kráľovstvo nie je z tohoto 
sveta. Celkom prirodzene nám z toho plynie, že ani pravda Ním 
dosvedčovaná nie je z tohoto sveta. To znamená, že nie je z porušeného, 
hriešneho človeka. Nie je výplodom ľudského rozumu a mudrovania, 
beztak obmedzeného, kedy každý môže povedať, že má svoju pravdu.  

 
Tá Ježišova pravda je zhora „od Otca svetiel a pravdy“. Tu 

Nová zmluva nadväzuje na Mojžiša a prorokov v Starej zmluve a žalmy, 
kde je pravda vykreslená ako svetlo Božieho zjavenia. Ide tu o jasne 
zjavené Božiemu ľudu Hospodinovo slovo, Jeho mocné skutky, súdy 
i milosrdenstvo. Pravda je teda jasne spojená s Hospodinom. Napovedá 
tomu aj hebrejský výraz pre pravdu emet, ktorý má základ v slove áman 
(odtiaľ aj naše „amen“) znamenajúce byť istý, stály, spoľahlivý a verný. 
Presne takto vnímal izraelský ľud svojho Boha.  

 
Nová zmluva prináša evanjelium, radostné doznanie, že 

Hospodinova pravda sa stala telom. A práve evanjelista Ján o tom svedčí 
od samého začiatku svojej knihy, kde počujeme: Slovo stalo sa telom, 
prebývalo medzi nami...bolo plné milosti a pravdy...Lebo zákon daný bol 
skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. A neskôr 
už z Ježišových úst počujeme: Ja som cesta i pravda i život. Ježiš 
Kristus prichádza ako zjavovateľ Boha, ktorého nikto nikdy nevidel a 



ako osvedčovateľ Božieho kráľovstva pravdy, ktorá nie je z tohoto 
sveta, ale sa doň prelamuje. 

 
A tu stojíme pred našou druhou otázkou: Aké vydal Ježiš Kristus 

sám svedectvo tejto pravde? Ako ju dosvedčil? Môžeme odpovedať 
celkom jednoducho a dokonca jednou vetou: Hovorí o tom celá Nová 
zmluva. Podáva nám tú časť a tie momenty z Ježišovho života, ktorými 
ukazuje na to najdôležitejšie – svedectvo pravde. V grécky písaných 
textoch Novej zmluvy je pravda vyjadrená slovom alétheia, čo znamená 
neskrytý, nezatajený.  

 
Ježiš Kristus odkrýval tajomstvá Božej pravdy rôznym 

spôsobom. Provokatívne v polemikách so židovskými učencami 
a čelnými predstaviteľmi, oveľa jednoduchšie zas v príbehoch či 
podobenstvách obyčajným ľuďom a čo–to vysvetľujúco svojim 
učeníkom. Alebo dokonca bez slov veľavravnými uzdraveniami či 
inými divmi. Grécky svedectvo - martyrium nám napovedá najjasnejší 
spôsob, akým nakoniec Ježiš odhalil a ukázal pravdu, o ktorú Mu celý 
život šlo. Svojím umučením a smrťou na kríži. Následne Mu sám Boh 
dosvedčil, keď Ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych.  

 
Po vzkriesení a jasnejšie po zoslaní Ducha pravdy sa učeníkom 

Ježišovo svedectvo stalo zjavným. Až potom sa im úplne otvorili oči, 
uši a ústa, aby túto zvesť mohli niesť ďalej, ďalším ľuďom. Aby sme 
toto svedectvo pravde mohli počuť i my. Ale... 
 
 Tu stojíme pred našou treťou otázkou. Ako máme prijímať túto 
Ježišovu pravdu? Ježišova odpoveď: Každý, kto je z pravdy, počuje môj 
hlas, má akoby dvojaký charakter – vymedzujúci, ale aj vyzývajúci. 
 
 Skutočne nie každý počuje Ježišov hlas, Jeho volanie. Nie každý 
Ho chce počuť. Ani dnes tomu nie je inak ako za Jeho pozemského 
života. Vidíme to podľa počtu ľudí, ktorí sa k Nemu hlásia a snažia sa 
Ho nasledovať. Ale ani oficiálne štatistiky o percentuálnom zastúpení 
kresťanov v tej-ktorej krajine nie sú presné. Presne sú to len tí, ktorí sú 
ochotní si priznať, akí naozaj sú. Najmä pred sebou a aj pred Bohom, 
prípadne pred druhými ľuďmi. Priznať si, že vôbec nie som dokonalý 
a bezchybný, že ubližujem druhým i sebe, často nechránim, ale ničím 
a som ľahostajný. Priznať si, že si to občas ani nechcem priznať, lebo 
ma to potom trápi či hnevá a to nemám rád. Neviem si s tým nijako 

rady, neviem sa z toho dostať. Biblia to nazýva hriech. Keď sme ochotní 
kapitulovať pred Bohom, vtedy počujeme ten Kristov hlas, to Ježišovo 
volanie. 
 
 Vtedy sa Jeho slová stávajú pozvaním. Pozvaním poznať pravdu. 
O svete, o stvorení, ktoré je tak krásne a veľké a dokonalé, že ho nie 
sme schopní úplne obsiahnuť. Ale môžeme ho objavovať a obdivovať. 
A najmä chrániť. Môžeme poznať pravdu o svete i o sebe, aj tam, kde 
vidíme skazu, porušenie a ničenie. Poznať, že je to zlé, že je to proti 
zámeru Stvoriteľa. A môžeme poznať aj to úžasné a oslobodzujúce 
zistenie, že nás v tom Pán Boh napospas nenechá, ale nám dáva šancu 
nového života vo večnosti. Vďaka obeti Jeho Syna, ak Ho vyznáme ako 
svojho Pána a Spasiteľa, tak ako to urobil učeník Peter: Pane, ku komu 
pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si 
Kristus, ten Svätý Boží. 

Amen.   
 


