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Jeden rabín byl v neshodě s ostatními jedenácti staršími z federace židovských obcí. Proto
svolali konferenci, aby jeho záležitost vyřešili. Po dlouhých debatách, které nikam nevedly,
president rozhodl, že se bude hlasovat a že rozhodne většina. A skutečně: výsledek byl 11:1.
President tedy říká: „Rabi, máme většinu, 11 hlasů proti tvému jedinému.“ Rabi zůstal stát,
třásl se spravedlivým hněvem a řekl: „Myslíte si, že když máte většinu, máte také pravdu?
Vyzývám Svatého Izraele, aby nám dal znamení, že pravdu mám já a vy se mýlíte!“ A najednou
se objevily mohutné hromy a blesky, konferenční stůl se rozlomil v půli, místnost zahalil oblak
a všichni starší padli na zem. Jenom Rabi zůstal stál vzpřímen, s úsměvem na rtech. President
se opatrně postaví a říká: „O.K. 11:2, ale stále máme většinu!“
My lidé holt někdy nechápeme, nechceme vidět a pochopit. Také proto nám chce Ježíš poslat
Ducha Svatého – Ducha Pravdy. Evangelista Jan zde volí nebiblické slovo „PARAKLET“ a užívá
ho ve svém evangeliu 5x. „Paraklet“ znamená „přímluvce“, jako byli patriarchové, proroci,
andělé a učitelé. Ale může také znamenat pomocník, ukazatel cesty a prostředník pravdy,
advokát a utěšitel.
Jak poznáme jeho působení, že to je on, Duch Svatý?
Když najednou v těžkých chvílích dostanu útěchu do srdce, i když sám trpím, ba dokonce jsem
schopen útěchu i darovat dál, tak je to určitě dílo Ducha Svatého.
Nejjistějším znamením Ducha je určitě láska. Tam, kde je a panuje, tam je určitě Duch Boží,
Duch Ježíše Krista: přemáhá nepřátelství, staví mosty, léčí rány a přináší trpělivost. Někteří lidé
Božího Ducha vnímají jako vnitřní kompas, jako přítele, který radí, pomáhá, který je jednoduše
přítomen.
Pro Ježíše je Paraklet také „Duchem pravdy“. Přislíbil ho všem, kteří se ke Kristu přiznají. To je
pro nás útěchou i vzpruhou. Pravdu chápeme jako shodu tvrzení se skutečností. Biblicky je
pravda spojena víc s osobou, je její vlastností. Znamená spolehlivost, věrnost, pevnost. Takový
je především Bůh. Pravdivý člověk je podle Bible rovný a spolehlivý, ne vrtkavý a náladový.
Ježíš slibuje Ducha Pravdy. Kdo jej přijme a nechá se jím vést, na tom se bude dát stavět, ten
se stane pro druhé útěchou a oporou, skutečným přítelem.
Kolik pravdy potřebuje člověk? Kolik jí snese? Celou? Pravda je „nosná konstanta v dějinách
lidstva“. (Safranski) Jistě také lež, naivita a zaslepení, ale i touha po pravdě je nepotlačitelná.
Člověk potřebuje pravdu. Nejenom její vlastnění, ale potřebuje ji jako setkání i jako
odporování, potřebuje s ní kráčet. S Boží pravdou kráčí ruku v ruce jeho láska. My k pravdě
a lásce potřebujeme ještě pokoru, abychom nežili „uvěznění ve svých vlastních obrazech
a představách“, ale byli lidmi, kteří se připravují k přijetí Ducha Božího, který nás uvádí do celé
pravdy.
Pak se nebudu bát prohrát s Bohem hlasování, protože budu vědět, že i v mé prohře mi Bůh
připravil osvobození.

