Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch
Nedeľa 20. mája 2018 – 1. slávnosť svätodušná
Piesne: ES č. 171, 255
Text: J 14, 15 – 19
„15Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného
Radcu, aby bol s vami až naveky - 17Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho
nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18Neopustím vás
ako siroty, prídem k vám. 19Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja
žijem, aj vy budete žiť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kresťan je v Božom slove nespočetne veľakrát vyzývaný, aby počúval svojho Pána a aby bol
každý deň vykonávateľom Božej vôle. Učeníci videli Božieho Syna, Pána Ježiša, žili denne
v Jeho prítomnosti. Počúvali, čo im hovoril. Teraz Ježiš odchádza k Otcovi a prednáša akúsi
povzbudzujúcu rozlúčkovú reč. Učeníci sa doteraz naučili pozorne Božie slová počúvať, ale
už o chvíľu, po Ježišovom odchode, sa budú učiť, čo znamená Jeho slová napĺňať. „Ak ma
milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ (J 14, 15). Pán Ježiš ich však nádherným spôsobom
upokojuje a uisťuje, že síce teraz fyzicky odchádza, no v skutočnosti s učeníkmi zostáva. Pán
Ježiš sa tu stavia do role Príhovorcu za svojich učeníkov, za nás. On prosí Otca o to, čo je pre
nás potrebné, nevyhnutné. Vyprosuje nového Príhovorcu, Ducha Svätého, ktorý nám bude
pomáhať a oddelí nás od sveta.
Kto tu komu slúži? Často sa správame, akoby Duch Svätý bol vykonávateľom našej vôle,
našich túžob, našich predstáv. Bože, Ty o mňa stojíš, tak o mňa zápas! Daj mi Ducha Svätého,
daj mi dary Ducha, daj mi to, čo potrebujem. Pán Ježiš však hneď v úvode svojich slov
hovorí, že vykonávateľmi vôle sme tu my, keď hovorí: „Ak ma milujete, zachovávajte moje
prikázania.“ Ako druhý vykonávateľ vôle, nie našej, ale tej Božej vôle, je tu skutočne Duch
Svätý. Duch Svätý robí nie to, čo chceme my, ale to, na čo je poslaný. On je pre nás Radca,
teda niekto, kto nás vedie. On je Utešiteľ, Pomocník, Obranca, Obhajca, Advokát, všeličo
ďalšie, ale nie sluha. Buďme preto vnímaví na vedenie Ducha Svätého. Áno, prosme o Jeho
dary. Nikdy však nezabudnime, že práve Duch Svätý nám pomáha správne Krista milovať
a verne Kristovi slúžiť, aby sme Ho milovali, aby sme boli vykonávateľmi Jeho vôle a aj
týmto boli oddelení od sveta. Amen.

Modlitba:
Duchu Svätý, prichádzam k Tebe s veľkou vďakou. Ty vo mne pôsobíš, aby som môjho Pána
a Záchrancu Ježiša Krista mohol poznať, počuť a Jeho vôľu plniť. Prosím, konaj vo mne
dobré Božie dielo, aby som sa Krista nikdy nepustil. Preveď ma cez chvíle, v ktorých som
náchylný byť rovnaký ako svet. Posväť si ma, oddeľ ma od sveta, zbav ma môjho hriechu.
Pomôž mi žiť podľa Božej vôle. V mene Pána Ježiša. Amen.
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