
Skrytý humor 
Pozdrav: 
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 11, 5-7) 
5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. 
6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr. 
7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého. 
 
Píseň: 47 
 
Modlitba: 
Pane náš, tvá milosrdenství jsou nová každého dne. Děkujeme ti, že jsi nám této noci dopřál odpočinout. Nyní 
noc pominula, nastává nový den. Probuď nás, abychom očekávali na to, čím nás dnes chceš obdařit. Posiluj 
nás, abychom stačili na to, co máme vykonat. A povzbuzuj nás, abychom neuhýbali před tím, co bude obtížné. 
Dej nám sílu i odvahu postavit se proti zlu, které bude ohrožovat nás i naše bližní. A pomáhej nám končit 
tento den v jistotě, že jsme jej nepromarnili.  A i když se nám bude zdát, že nemáme zač děkovat, připomeň 
nám, že se po všechny dny smíme radovat a plesat. Ty nás přece nepřestáváš sytit svým milosrdenstvím. 
Amen. 
 
I. Čteni: (Genesis 18, 16-33) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná v 
knize Genesis, v 18, 16-33. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: 189 B 
 
Slůvko dětem: 
Zazpívat Ranní prosbu (Svítá 275). Můžeme upozornit na slova písně: „Ať možnost má vždy začít ten, koho 
zastihl pád.“ O tomto pádu, selhání, nehodě dnes budou děti mluvit. Ale po každém selhání můžeme díky 
Bohu znovu začít, to je to nejdůležitější. 
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Lk 18, 1-8) 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v evangeliu podle Lukáše, v 18 kapitole, od 1-8 verše. 
 
1 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 
2 „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 
3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ 
4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 
5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ 
6 A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! 
7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí 
prodlévá? 
8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ 

 
Milí bratři, milé sestry v Pánu Ježíši Kristu,  
 
toto podobenství se vyskytuje jenom u Lukáše a úvod, kterým začíná je neobvykle přímočarý, má 

napomenout učedníky, že  – „je třeba stále se modlit a neochabovat“. Takže: 
 
Stále se modlit: kdy a kde se modlíme? Jenom v kostele! Když prožíváme něco těžkého! Při jídle! 

Před spaním! A co to je vlastně modlitba? Modlitba je důležitá, protože je touhou po Bohu. Naše modlitby 
jsou rozhovorem s velmi blízkým přítelem, který ví nejlépe, co potřebujeme, a často nám odpovídá 
překvapivým způsobem. Hlavní myšlenka podobenství se netýká nějaké jistoty vyslyšení modlitby, nýbrž se 
soustředí na nezbytnost – stále se modlit. Víra učedníka se má projevovat především v modlení. Je to základní 
postoj věřícího člověka. Martin Luther jednou řekl: „Nemohu prožít jediný den, aniž bych se nemodlil dvě nebo 
tři hodiny. A kdybych se nemodlil jediný den, ztratil bych velikou část ohně víry.“ Musíme však uznat, že 
nevydržíme se nepřetržitě modlit. Nevydržíme ani 3h, ani 2h, ani 1h. Jenže tady jsme vybízení k tomu, 
abychom na modlitbu nezapomínali. Modlitba v malých dávkách nám neuškodí.  

 
Nikdy neochabovat: to je pro naši víru velký úkol. Vytrvalá modlitba nás učí, že nemusíme Bohu 

říkat, co potřebujeme. Spíš to jsme my, kdo se učíme více Bohu důvěřovat a otevírat se tomu, co on chce od 
nás a od našich blízkých, protože pro nás nechce nic jiného než naše dobro. Neochabovat často znamená 
neztrácet odvahu. Modlitba se může zdát jako veliká nuda, jako ztráta času, kterého je dnes málo a 
nedostatek. Modlitbu chápeme jako boj se lvy a draky. Bojujeme s vlastními slovy, větami, formulacemi.  

 
Někdy býváme netrpěliví a zdá se nám, že když Bůh naše prosby hned nesplnil, tak je vůbec neslyšel. 

Žijeme ve světě okamžitého uspokojování, okamžitě rozpustné kávy a možnosti dostat se pouhým stisknutím 
klávesy počítače kamkoli na světě! Ježíš nás však v dnešním evangeliu žádá o trpělivost: „Stále se modlete a 
neustávejte“. Naše modlitby možná nebudou vyslyšené přesně tak, jak bychom si přáli, ale určitě se naplní 
způsobem pro nás nějak prospěšným. 

 
Milí přátelé, 
a nyní jsme vztažení přímo do děje: 
Hlavní postavou podobenství je není soudce, ale vdova. V Bibli jsou vdovy spolu se sirotky 

příkladem lidí, kterým má být věnována zvláštní pozornost. Hospodin ve svém Zákoně varuje před jejich 
utlačováním (Ex 22,22) a u Izaiáše 1,17 čteme, že Hospodin od Izraele očekával, že „dopomohou k spravedlnosti 
sirotkům a zastanou se vdov“. 

 
Když tedy Pán Ježíš v tomto podobenství hovoří o vdově, znamená to již samo o sobě, že se jedná o 

potřebného člověka. Navíc se vdova dostala do zvláště obtížné situace. Není sice přímo řečeno, v čem 
těžkost spočívala, ale mohlo se jednat například o finanční záležitost. Je užitečné si uvědomit, že situace vdov 
v novozákonní době byla nesrovnatelná se současností, ve které žijeme. Situace vdov v současnosti má také 
své nesnáze a to především pro ztrátu drahé bytosti. Na druhé straně mají vdovy své sociální i právní 
zabezpečení, často nastřádané úspory, někdy vlastní nemovitost, mnohé mají vzdělání i zaměstnání.  



Toto vše ve starověku vdovy neměly. Navíc tato vdova měla odpůrce, který se proti ní proviňoval 
nějakým bezprávím a soudce stále oddaloval její spor řešit. 

 
Navzdory tomu, že se soudce jejím případem nezaměstnával, vdova mu vytrvale připomínala svůj 

spor. A není co pochybovat o tom, že její snaha byla pro něho obtížná a únavná, nemluvě o psychickém 
utrpení. Ona se však nevzdávala. Neměla jinou možnost vyřešit svoji nesnáz, nežli prostřednictvím soudce! 

Interakce mezi soudcem a vdovou je živá, psychologicky uvěřitelná a je v ní skrytý humor. Jestliže i 
tak opovrženíhodný člověk jako tento soudce může být naléháním přiměn k spravedlivému jednání, oč 
ochotněji pak odpoví milující a štědrý Bůh na naše potřeby, když mu je předložíme? 

 
Charakteristika soudce v podobenství zní: „Boha se nebál a z lidí si nic nedělal.“ Jak tragická až 

provokativní charakteristika člověka, který měl naplňovat poslání a dbát o spravedlnost ve společnosti. To 
byl snad ten nejhorší druh člověka-soudce, jaký může existovat – žádný soucit. Na jeho charakteristice je 
však ještě významnější poukaz na nedbání své odpovědnosti před Pánem Bohem. Vždyť od vztahu ke 
Stvořiteli se potom odvíjí i správný vztah k člověku. 

 
Jestliže měl tento soudce v případě vdovy učinit spravedlnosti zadost, činil tak jen proto, že mu byla 

neodbytnost vdovy na obtíž. Dokonce se obával přímo jejího násilí – „nakonec mě umoří.‘“ Soudce se zastává 
vdovy z egoistických důvodů.  

Na pozadí tohoto podobenství se ozřejmuje protiklad mezi soudcem a Pánem Bohem. Pán Ježíš 
podotýká: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, 
kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ 

 
Pán Ježíš se na rozdíl od stále odkládajícího soudce zastane svých vyvolených. Hospodin nebude svoji 

pomoc odkládat. Má však ve své moci správný čas. Pán Bůh má na zřeteli nejen nás, ale celý svět.  
 
Poslední věta podobenství nám potvrzuje eschatologický záměr podobenství. Zjevuje nám totiž velice 

překvapující skutečnost: nedostatek víry věřících v posledních dnech. Závěrečný verš ukazuje, že 
vytrvalost v modlitbě není možná bez víry. Čteme: „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ To, že 
budou na světě věřící i v době druhého příchodu Pána Ježíše Krista, je dokládáno na mnoha místech Bible. 
Nakonec je to potvrzováno i naším podobenstvím.  

Jak je to tedy s oním nedostatkem víry na světě? Vdova v našem podobenství měla – usilovnou víru, 
vytrvalou v modlitbách. Naše vytrvalá modlitba nemění Boží mysl. Modlitba posiluje naši touhu po Bohu, 
modlitba mění a připravuje naše srdce. Vytrvalá modlitba vdovy v Ježíšově podobenství může být vzorem i 
naší modlitby. V modlitbě se mohu před Boha postavit bez masky, jaký/á jsem. Bůh mě stejně zná a je 
spravedlivý. Tak tomu tedy bude před druhým příchodem Syna Božího. 

 
Jsi mým útočištěm, Pane. Dávej mi sílu, když ochabuji, a důvěru, že když se k tobě s důvěrou obrátím, 

odpovíš mi. Amen 
 
Píseň: 627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky:  
 
Přímluvná modlitba:  
Bože náš. Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření, když přírodu víc drancujeme, než abychom 
ji chránili, a rozséváme znečištění a zkázu namísto krásy. Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen 
svůj prospěch na úkor přírody a na úkor chudých.  
Prosíme za osamocené lidi, vdovy a sirotky, aby si nás učil jak se o ně starat. Povzbuzuj nás k práci s nimi. 
Prosíme za mír ve světě, především v Sírii a Hongkongu, spravedlivě rozhodni o vyřešení těchto situacích. 
Prosíme za rodiny, aby se společně učili vést s Tebou rozhovor. 
Prosíme za náš sbor, abychom se přimlouvali jeden za druhého, abychom se nesli na modlitbách, abychom se 
navzájem povzbuzovali. 
Přimlouváme se za politiky, soudce i policisty, aby dbali na právo a spravedlnost a zastávali se zvláště 
bezmocných a odstrkovaných. Hospodine, náš Bože a Otče, ať tvá spravedlnost naplní všechny končiny země. 
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. Dobrý Pane, vyslyš naši modlitbu. 
 
A společně ještě voláme…  
 
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i 
sláva na věky. Amen 
 
Píseň: S 319 
                                                        
Posláni: (Iz 41, 10) 
10 Neboj se, vždyť Hospodin je s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě. Dodá ti odvahu, pomocí ti bude, bude tě podpírat 
pravicí své spravedlnosti. 
 
Požehnáni: (Ef 6,23-24) 
23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 
24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Amen 
 
Píseň: 163 


