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AI Niektorí z nás počuli alebo čítali diela od Anthony de Saint
Exupéryho. Tento spisovateľ okrem iného tiež napísal toto: „Pravda,
ako viete, je to, čo zjednodušuje svet, a nie to, čo vytvára chaos.“
KE Ježiš tesne pred svojím návratom k Otcovi sa okrem iného za nás
modlí takto: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.“
DI Čo má Ježiš na mysli, ak hovorí o posväcujúcej pravde? Pravda
zostáva nad nami a pred nami - a v tom je naša nádej uprostred klamu
a lži. A aj keď je s nami, nikdy nie sme jej vlastníkmi, ale len jej
služobníkmi. Preto je treba ju hľadať, nie vytvárať, podriaďovať sa jej,
nie ju manipulovať alebo vytvárať alternatívne pravdy. Skrátka byť pod
ňou, nie nad ňou. Potom smieme dúfať v jej víťazstvo a podieľať sa
na nej tak, že sa v pravej pokore zaradíme medzi jej vyznávačov.
Prečo máme byť poslušní pravde? To nám osvetľuje už Starý zákon,
ktorý sa zamýšľa nad pravdou skôr ako nad niečím, čo je
predpokladom spoľahlivosti človeka, než ako nad súhrnom faktov z
určitej oblasti. Spoľahlivosť je základnou vlastnosťou Boha Písma
Svätého, ktorý sa tým odlišuje od nespoľahlivých bohov pohanských.
Časový rozmer pravdy je v biblickom myslení veľmi dôležitý. Pravda
je to, čo sa aj naďalej osvedčí alebo sa bude osvedčovať ako pevné
a spoľahlivé. Pravda sa potvrdzuje činom, ktorý ukazuje, že slovo
Božie je pravdivé a spoľahlivé.
PAR Problémom človeka od prvotného pádu je to, že ľahko upadá do
omylu, nechá sa vmanipulovať do klamstiev. Však mi Boh nejako
odpustí. Však sa nejako dostanem do neba. Však to nejako dopadne.
Najčastejším klamstvom však býva presvedčenie, že pravda je
relatívna. Spomeňme si na Piláta, ktorý sa pýta Ježiša: „Čo je
pravda?“ Ježiš neodpovedá, lebo otázka je nesprávna. Keby sa Pilát
spýtal: „Kto je pravda?“, určite by Ježiš odpovedal: „Ja som cesta,
pravda a život.“ Ako teda hľadať pravdu? Odpoveďou je nám aj tento
čas modlitby novény k Duchu Svätému. V nej sa modlíme aj za dar
pravdy. A toto je veľmi dôležité. Krásne nás v tom povzbudzuje aj
tento príbeh.
MY V istej židovskej dedine existovala jedna prastará tradícia. Keď
obyvateľom hrozilo nejaké nebezpečenstvo alebo nešťastie, celá
dedina sa vypravila za rabínom a prosila ho, aby sa modlil za

odvrátenie nebezpečenstva. Tajomstvo modlitby spočívalo v tom, že
rabín musel ísť na určité posvätné miesto v lese, musel tam zapáliť
posvätné svetlo a pomodliť sa špeciálnou modlitbu. Tradícia
potvrdzuje, že nešťastie bolo vždy zažehnané. Lenže roky ubiehali a
rabín zomrel. Na jeho miesto nastúpil mladý rabín. Keď sa blížilo opäť
nejaké nešťastie, ľudia za ním prišli s prosbou, aby sa šiel pomodliť
na posvätné miesto, zapálil posvätné svetlo a pomodlil sa špeciálnu
modlitbu. Mladý rabín ale túto špeciálnu modlitbu nepoznal. Išiel teda
do lesa na to správne miesto, zapálil posvätné svetlo a modlil sa:
"Bože, odpusť mi, ale nepoznám tú správnu posvätnú modlitbu.
Môžeš mi aj napriek tomu pomôcť? "A Boh odpovedal: "Áno, aj keď
sa nepomodlíš špeciálnou modlitbu, tak vám pomôžem." Po mnohých
rokoch rabín zomrel a na jeho miesto nastúpil mladý rabín. Ten
nielenže nepoznal tú správnu modlitbu, ale nevedel ani zapáliť
posvätné svetlo. Keď za ním prišli dedinčania s prosbou o pomoc,
pretože hrozilo nejaké nebezpečenstvo, rabín sa vydal do lesa. Začal
sa modliť týmito slovami: "Bože, neviem ani špeciálnu modlitbu, ani
neviem zapáliť posvätné svetlo. Pomôžeš mi aj napriek tomu?" A Boh
odpovedal: "Aj tak vám pomôžem." Rabín po rokoch odišiel na
večnosť a na jeho miesto nastúpil ďalší mladý rabín. Ten už nepoznal
ani špeciálnu modlitbu, nevedel zapáliť posvätné svetlo, ani nepoznal
to správne miesto. Keď sa modlil, pretože opäť prišli ľudia s prosbou
o pomoc, tak sa pýtal Boha: "Bože, neviem kde je to správne miesto,
ako zapáliť posvätné svetlo a ako znie tá správna modlitba. Čo mám
robiť?" A Boh mu odpovedal: "Len sa modli." A Boh opäť nešťastie od
dediny odvrátil.
ADE Tento židovský príbeh v sebe skrýva hlboké ponaučenie. Na čom
skutočne záleží, to je človek, ktorý sa pravidelne modlí a je plný Ducha
Svätého a takto hľadá pravdu. Taký človek objavuje Božiu pravdu a
moc. Potrebujeme teda ľudí, ktorí sa budú modliť, objavovať a slúžiť
pravde. To je veľká výzva pre nás všetkých! A nakoniec dodám
zaujímavé slová českého humoristu Miroslava Horníčka, ktorý raz
povedal: „Pravda je len jedna. Klamári majú viac alternatív.“ Amen.

