DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011

Piatok 4. týždňa

Mk 6,14-29
Pravda nás oslobodí
Učme sa oceniť hodnotu pravdy

Ani si nevieme predstaviť, aké peniaze idú na reklamu. Každý chce
predať aby zarobil, aby sa mu zvýšil zisk. Hovorí sa o umení predať sa. Ale
vieme si predstaviť, ako nám niekedy reklama klame, alebo ide na nervy. Ale
predsa, bez nej by sme sa o niektorých užitočných veciach dozvedeli ťažko.
V evanjeliu je zaujímavá veta o Herodesovi – Keď Jána Krstiteľa
„počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval“ (Mk 6,20).
Nejedná sa o toho Herodesa, ktorý chcel zabiť Ježiša, ako dieťa zo strachu
pred budúcim kráľom. Je to jeho následník na tróne. Jána dal uväzniť, ako sme
počuli pre Herodiadu, svoju švagrinú, lebo mu to vyčítal ako hriech. Ján Krstiteľ
mal pravdu, ale ako je aj teraz, tak ani vtedy sa nie každému pravda páčila. To
vie každý z nás, kto niekomu pyšnému niekedy pravdu povedal. Ján nakoniec
zomrel za pravdu, ale veľmi sa o to pričinila ženská nenávisť a mužská
namyslenosť. Herodiada, keď sa tu píše, že ho chcela dať zabiť, určite striehla
dlho a pozorne, živila v sebe nenávisť voči Jánovi, ktorý ju mohol pripraviť
pravdou o pekné miesto. Herodes bol hlupák, lebo iste bol pripitý, keď za tanec
sľuboval aj polovicu kráľovstva a iste bol a iste mu kvôli jeho namyslenosti
záležalo na mienke iných, keď prísahu porušiť nechcel. Nakoniec by sa dalo
povedať, že kvôli žene prišiel o hlavu skôr Herodes ako Ján Krstiteľ.
Aj nám je ponúkaná pravda v čítaniach, evanjeliách a kázňach. Ale
pravdu nám môže povedať ktokoľvek. Ježiš sám o sebe povedal, že je cesta
pravda a život.. A jeho nemôžeme odmietnuť. Ale ak nemôžeme odmietnuť
nikoho, kto nám povie pravdu? Veď pravda nás oslobodí. Pravda, ktorú nám
hovorí Ježiš, jeho nasledovníci ctili, zomierali za ňu. A my za ňu máme tiež
horliť. Máme ju šíriť, učiť sa ju hovoriť. Diabol sa nazýva otec lži, a my chceme
byť Kristovi, aby sme boli na večnej hostine s Kristom, a nie aby sme sa skrze
lži stali potravou diabla v pekle. Pravda je skutočná hodnota, hodnota, akej nás
učí Ježiš, keď hovorí vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie. Lebo klamstvo
ešte nikomu neprospelo, a ak sa zdá, že prospelo, je to naozaj iba zdanie.
Charles Lewis, známy spisovateľ a mysliteľ, hovorí, že je hlúpe učiť politikov
byť čestnými, spravodlivými a pravdovravnými, lebo to majú vedieť už ako malí
chlapci. Učme sa hovoriť pravdu, lebo na tom sa dá stavať spravodlivosť,
čestnosť a aj láska. Veď, ak niekoho máme radi, nebudeme mu klamať, že
vyzerá v tom oblečení skvele, keď vieme, že to nie je pravda a každý sa mu
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bude za chrbtom smiať. Keď máme niekoho radi, nebudeme mu klamať, že
môže ísť po rebríku, keď vieme že rebrík je pokazený, lebo by sa mohol zabiť.
A ak máme niekoho radi, nemôžeme ho klamať, že je všetko v poriadku, keď
vidíme že pácha hriech, lebo by nemusel prísť do neba a mali by sme zaň
zodpovednosť aj my.
Vypočujme si príbeh o rybárovi a jeho synovi. Rybár sa vrátil z lovu a sieť dal
opraviť svojmu malému synovi. Ten začal poctivo opravovať uzlíky na sieti, ale po čase
ho to prestalo baviť, uzlíky robil čoraz slabšie, voľnejšie, len aby čím skôr skončil a išiel
sa hrať s priateľmi. Na druhý deň ho však otec zobral na lov rýb. Odplavili sa s člnom na
more a rozhodili sieť. Keď ju začali vyťahovať, chlapček sa pošmykol a spadol do vody.
Otec za ním však neskočil, lebo vedel, že je v sieti, len ju ťahal rýchlejšie. Keď ju však
vytiahol, ostala v nej diera, lebo uzlíky neboli dobre zatiahnuté. Takto sa jeho syn utopil.
Doplatil na vlastné klamstvo a doplatil naň životom. Jedno klamstvo, jedna nečestnosť a
stála ho život.
Kto z vás vie, na čie klamstvo môže doplatiť? Najčastejšie na vlastné.
Reklamy nemusia klamať. Stačí, ak nepovedia celú pravdu, alebo ak
povedia iba to, čo sa im hodí. Ale my sa nechceme Ježišovi predať. My sme sa
mu už darovali, a preto hovorme a konajme, ako on chcel a učil – pravdivo.
Amen.

