
5.pôstna – 7.4.2019 (Pašie) 

Pravda 

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od  Boha Otca. 

 

Ján 18:37c-38a Ježiš povedal: „Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát 

Mu odpovedal: čo je pravda?“. 

 

Páči sa mi výrok, ktorý vystihuje skutočnosť: všetci chceme, aby nám hovorili 

pravdu. Ale ak nám ju povedia, urážame sa. Je to pravdepodobne preto, že na 

pravdu máme iné meradlá, iné názory, máme iné očakávania, vnímame pravdu 

z rozdielnych uhlov pohľadu. Pravdupovediac je pravda skutočne relatívna 

v tomto svete a preto sa o jednej univerzálnej veľmi ťažko hovorí. V živote 

totiž často neexistuje iba pravda a lož, ale iba iné uhly pohľadu. Ako keď jeden 

vidí 6 a druhý 9  - môžu sa hádať koľko chcú, aj tak majú obaja pravdu. 

V živote sú však aj chvíle, keď sa dvaja hádajú, presvedčení, že majú pravdu, 

no ani jeden z nich ju nemá.  

 

Určite ste už použili aj spojenie „mám pravdu“. Čo toto spojenie však 

hovorí? Že ju vyslovujeme, že je pravdivý náš postoj v živote alebo že tú 

pravdu vlastníme? Ak by niekto z nás vlastnil pravdu, pravdepodobne by bol najbohatším 
človekom na zemi. My by sme k nemu chodili po rady pred ťažkými rozhodnutiami, prišli by 
sme sa informovať o svojej budúcnosti, hľadali by sme u neho zmysel života. Taký človek sa však 
nenarodil, ktorý by mohol o sebe povedať, že má pravdu, že ju vlastní a že má právo ju vnucovať 
iným. Sú však ľudia, ktorí vám za peniaze – pomocou kariet, gúľ, myšlienok a rôznymi inými 
technikami – vedia povedať „pravdu“ o vašom živote. Bohatnú na skutočnosti, že každý z nás 

po pravde, z hĺbky srdca, túži.  

 

Či  sa nám to totiž páči, každý deň tohto pozemského života s pravdou 

narábame  a je pre nás dôležitá. Musíme sa pozrieť pravde priamo do očí, aby 
sme svoj život nežili v nejakej ilúzii, ale pravdivo a skutočne. Hoci nájsť 

pravdu nie je vždy radosťou a potešením. Niekedy nás pravda – o nás, 

o ľuďoch, o živote – zabolí na tom najcitlivejšom mieste, pretože zistíme, že 

nie je všetko tak, ako sme si mysleli, bývame sklamaní a hľadíme priamo do očí 

nielen pravde, ale aj hriechu či už nás alebo hriechu našich blížnych. Pravda 

teda často bolí až tak, že niekedy si povieme: radšej keby som to nevedela 

a ďalej si žila v tej sladkej ilúzii, že je všetko v poriadku, radšej keby som žila 

v klamstve, ktoré až tak nebolí, ako teraz žiť v pravde, ktorá ničí, trápi, 

ubližuje. Napriek tomu sa odvažujem tvrdiť, že pravda je vždy lepšia ako lož. 

S pravdou si človek vždy dokáže poradiť, hoci to dlho trvá a je to ťažké, ale 

s klamstvom si poradiť nevieme, pretože ono robí náš život nereálnym  

a s tým sa ťažko žije, ťažko k tomu zaujať postoj.  



Ježiš o sebe v Jánovom evanjeliu hovorí, že On je Pravda. Nielen že On MÁ 

pravdu, ale On sám tou Pravdou je. Je zdrojom, pôvodcom, prameňom aj 

realizátorom pravdy. Preto nám po svojom odchode z tohto sveta poslal Ducha 
pravdy, ktorý nás uvedie do všetkej pravdy. To nám pekne ukazuje, že kto 

chce mať pravdu, kto sa ňou chce nechať viesť a formovať, musí ísť tam, 

odkiaľ ona vychádza – musí ísť k Ježišovi Kristovi. Samozrejme, že tu 

nehovoríme o Ježišovi ako o pravde, ktorá vyrieši spor či to číslo je 6 alebo 9, 

ale hovoríme tu o pravde, ako životnom štýle, ako o živote s Bohom, v rámci 

Jeho pravidiel. Ale ak sa naučíme fungovať v Pravde Ježiša Krista, ak pôjdeme 

životom s Ním ako Pravdou, potom pre nás nebude ťažké aj v maličkostiach 

a pozemských sporoch vidieť, vnímať pravdu, stáť na nej a presadzovať ju. 

A to aj napriek tomu, že nie je vždy príjemná. To si však vyžaduje zmenu 

myslenia.  

 

Pilát Ježišovi položil otázku: čo je pravda? – nebola to otázka filozofie či 

náboženstva, bola to otázka nepochopenia Kristovho diela. Pilát totiž stál pred 

dvomi verziami „pravdy“ – každý z tých, ktorí ju pred panovníkom 

reprezentovali, boli presvedčení, že oni sú tí, ktorí majú pravdu  a preto sa 

všetko musí konať podľa nich. Na jednej strane tu boli Ježišovi žalobcovia, 

ktorí Ho obvinili, že je zločincom a že chcel vyvolať vzburu a narušiť všetky 

pravidlá fungovania židov a Rimanov, že chcel zničiť pravdu, na ktorej to 

doteraz všetko ako tak fungovalo. Na strane druhej je tu Ježiš, ktorý hovorí, 

že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a že On má vyššie ambície a ciele, ako 

iba narušiť krehkú pravdu fungovania týchto dvoch národov, že On chce, aby 

všetko fungovalo podľa pravdy Božích plánov, zámerov  a podľa pravdy Božej 

lásky. A teraz si Pilát musí vybrať. Je to človek zo sveta a preto – hoci o tom 

nie je celkom presvedčený – si vyberá pravdu ľudí tohto sveta. On predsa nie 

je schopný, bez viery v Krista, pochopiť nebeskú pravdu. Vie, že Ježiš nie je 

zločincom, ale zároveň nedokáže akceptovať Jeho skutočné postavenie a tak 

ponúka rozhodnutie: kde je pravda – ľudu. A oni si vyberajú svoju pravdu, 

o ktorej sú presvedčení, že je jediným správnym životným postojom.  

 

Tento text o pravde nás, milí priatelia, učí niekoľko skutočností: 

Pravda je dôležitá – v pozemskom živote, ale aj čo sa týka večnosti. Čo by 

to bol za život, ak by nám v ňom vôbec o pravdu nešlo? Potom by neexistovali 

žiadne správne veci a reakcie. Potom by neexistovali žiadni hrdinovia ani 

správni ľudia. Ak by pravda nebola dôležitá, boli by zbytočné všetky zmarené 

a zničené životy tých, ktorí sa pre pravdu dokázali aj obetovať.  

 

Bez pravdy nie je možné konať pokánie – ak sa nedokážeme  v pravde 

pozrieť na Božie slovo a čítame v ňom iba to, čo nás chváli, nemôžeme uznať 



svoje chyby. Ak sa nedokážeme pravdivo pozrieť na svoj život, nedokážeme 

ani vnímať a určiť, v čom je náš problém hriechu. Preto je dôležité uvedomiť si 

pravdu o nás samých, o našom hriechu a zle, ktoré v každom z nás je. Pravda 

nás oslobodzuje, pretože vynáša na povrch to, čo nás ťaží a zároveň prináša 

Boží pokoj a odpustenie do našich duší. 

 

Pravda nie je relatívna, je ňou Kristus – v tomto svete, vďaka hriechu, 

pravda relatívna je, ale ak sa napojíme na Krista ako Pravdu, ak s Ním 

stotožníme svoj život, potom budeme vedieť rozlišovať aj pravdu v bežnom 

živote, budeme vedieť posúdiť, čo je fakt a čo je klamstvo. Bez Krista sa 

nedokážeme naučiť žiť pravdu, hľadať pravdu, konať pravdu... S Kristom, 

ktorý je Pravda, sme však pripravení ku správnym postojom voči pravde a lži aj 

v tomto svete.  

 

Buďme nositeľmi pravdy Ježiša Krista – k tomu sme pozvaní, aby sme 

v slobode, ktorú získavame v Ježišovi Kristovi ako Pravde, boli tiež svedkami 

pravdy o ľudskom hriechu, o nemožnosti zachrániť sa pre večnosť z našich síl, 

pravdy o Bohu, ktorý nás miluje, o tom, že spasenie pochádza jedine z Krista 

a že sme závislí na práci Ducha pravdy v nás. Nechajme sa motivovať Ježišom 

Kristom ku pravdivému a skutočnému životu bez klamstva a pretvárky, aby 

sme tak Božieho Syna niesli do tohto sveta ako jedinú večne platnú pravdu. 

 

Modlime sa, aby sme teraz dokázali pravdivo hľadieť na náš život, hľadať 

Pravdu Ježiša Krista a v Ňom odpustenie a nádej a aby sme touto Jeho pravdou 

žili tu na tomto svete až kým nepoznáme Jeho ako Pravdu tam, kde budeme 

slobodní. Amen.  


