


Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Sebeovládání Spravedlnost Pravda

Pokora Pohostinnost Naděje Odvaha



Pravda
Pravda je Boží / lež je ďáblova
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Pravda
ἀλήθεια

Pravda je Boží / lež je ďáblova

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 lži. 

Jan 8:44

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem

v Pánu. Žijte (choďte) jako děti světla -

ovoce světla (ducha) je ve veškeré dobrotě, 

spravedlnosti a pravdě - zkoumajíce, 

co se líbí Pánu, a nemějte žádnou súčast na

neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.

Efezským 5:8-11



Je pravda vždy nutná?

Exodus 1:17-20 Avšak porodní báby se bály Boha a
rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly
hochy naživu. Egyptský král si porodní báby
předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte
hochy naživu?“ Porodní báby faraónovi odvětily:
„Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné
života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“
Bůh pak těm porodním bábám prokazoval
dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.

JE LEŽ OBHAJITELNÁ?

Jsou extrémní (život ohrožující) situace, kdy zbožný

člověk zalže a podvede a není za to Bohem odsouzen. 



Příklady ze života
LEŽ JE VŠUDYPŘÍTOMNÁ A PRAVDA MÁ DOST PRÁCE

Nepravdivé 
statistiky

Lži v 
manželství

Lži dětem

Obchodní 
praktiky

Fake news

Klamavá 
reklama

Obranné 
mechanismy

Tajemství 
lidí 

Milosrdné 
lži

Lži, které jsem 
přijal za své



Co nám brání mluvit pravdu?

Napadají vás nějaké biblické příběhy které odhalují
motivaci lidí pro lži?

1) Strach (Petr zapírá, velekněží
2) Ztráta tváře, důstojnosti (velekněží)
3) Pragmatismus (hodnotíme věci podle dopadu)
4) Stud (Adam a Eva)
5) Chci vypadat dobře a vydělat na tom (Ananiáš a Safira)
6) Minimalizovat následky (utrpení)

PROČ VLASTNĚ LIDÉ LŽOU?



Proč je lež hloupá?

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým

bližním, vždyť jste údy téhož těla.

Efezským 4:25

Čím Pavel argumentuje pro pravdu?

- Mluvit pravdu kvůli komunitní identitě

- Co když by si mé tělo navzájem lhalo?

- Pokud máme být jedno tělo nemůžeme si lhát.

- Když lžu druhým v něčem lžu sám sobě

PAVLOVA ARGUMENTACE



Vyvážení

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v

Krista. On je hlava, a všecko roste z něho roste celé

tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími,

a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části

dáno.

Efezským 4:15-16

Co znamená být pravdivý v lásce?

- „není to brutální pravda za každou cenu“

- „dávat lásku viditelně najevo“

PAVLOVA ARGUMENTACE: PŘEDPOKLAD



Zaslíbení pravdy

„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“

Jan 8:32

Jak spolu souvisí pravda a svoboda?

- Vykonstruovaná lživá představa o sobě,

když si to uvědomím jsem svobodný

- Udržet lživou představu stojí spoustu

práce

- Přiznám si že jsem hříšný

-

Motivace



Životní lež

- Každý člověk má linie-života podle kterých se v

životě řídí (životní tvar/styl)

- Linie může být patologická a potom je životní-lží

„ostatní se postarají, mohu být nezodpovědný“

„nikdo se o mě nepostará, musím být soběstačný“

Alfred Adler



Shrnutí:

- Bůh je Bohem pravdy

- Ďábel je otcem lži

- Může být lež bez odsouzení

- Lež je všudypřítomná

- Pravdě brání strach a touha

- Mluvím pravdu, protože 

druhý je součástí mého těla

- Prostor pro pravdu je 

obětující se láska

- Zaslíbení pravdy 

je svoboda



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Hluk, snaha 
zaujmout a najít 

si místo

Relativizace 
pravdy a 

pragmatismus

Dobročinnost

Rozumnost
Trpělivost

Střídmost
Radost

Vděčnost
Trpělivost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pohostinnost

Zbožnost
Věrnost

Tichost

Pravda



Duch doby
Je pravda vysokou hodnotou? 

Doba post-pravdivá
Pragmatismus
Relativismus 


