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Pondelok 5. júna 2017 – 2. slávnosť svätodušná 

Piesne: ES 273, 175 

Text: Ef 4, 11 – 16 

„... ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V jednom príbehu sa hovorí: Docent Leo Buscaglia raz vyhlásil súťaž o najláskavejšie dieťa. 

Mnohí rodičia prihlásili svoje podarené ratolesti, deti svojich najlepších kamarátov. Víťazom sa 

nakoniec stal štvorročný chlapec. Jeho susedovi, bol to starší pán, zomrela prednedávnom 

manželka. Keď raz tento chlapec videl, ako sused vo vedľajšom dvore plače, vybral sa k nemu. 

Mama, ktorá chlapca spozorovala na susedovom dvore, sa najprv preľakla, ale keď uvidela, že 

chlapec vyliezol susedovi na kolená a spokojne tam sedí, uspokojila sa. Keď sa chlapec vrátil 

domov, opýtala sa ho: „Čo si to tam rozprával pánu susedovi?“ Malý chlapec odpovedal: „Nič, 

len som mu pomáhal plakať.“ Takýmto spôsobom sa budujú medziľudské vzťahy. Snažiť sa 

chápať a načúvať, usilovať sa spolucítiť a porozumieť. Toto potrebujeme ako bratia a sestry vo 

viere. A pomôcť nám v tom môže ten najpovolanejší – Pán Ježiš Kristus. Apoštol Pavel 

upriamuje našu pozornosť na to, že sa máme navzájom budovať ako telo Kristovo – každý tým 

darom, ktorý od Pána Boha dostal, a máme to robiť v pravde a láske. Keď sa pozeráme na svet 

okolo nás, zistíme, že pravdy a lásky akosi ubúda. Keď pôjdeme do toho najvnútornejšieho 

mikrosveta človeka, zistíme smutnú skutočnosť, že pravda a láska sa akosi vytrácajú aj zo života 

každého z nás. A duchovné dary? Nepoužívame ich často len na to, aby vyniklo naše ego a aby 

sme budovali len samých seba? Potrebujeme pomoc zhora. Potrebujeme Ducha Kristovho, ktorý 

by v nás odhaľoval všetko hriešne, zlé a sebecké, čo bráni budovaniu nášho vzťahu s Ním aj 

s blížnymi. Ježiš hovorí: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi , ak len nie 

skrze mňa.“ Potrebujeme Toho, ktorý je Láska a Pravda, aby sme boli z Jeho milosti schopní 

prinášať ovocie Ducha Svätého aj v budovaní vzťahov v neraz ubolenom a zranenom tele 

Kristovom. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa za to, že si Pravda a Láska, ktorá zasahuje do 

ľudských životov a mení ich. Neraz si svedkom toho, ako si navzájom spôsobujeme mnohé 

zranenia a bolesti. Odpusť nám, prosíme, že naše egá s ich chorými snahami sa derú do popredia 

namiesto toho, aby si vynikol Ty a vládol v našich životoch. Prosíme Ťa, aby si sa Duchom 

Svätým dotýkal našich sŕdc a myslí a premieňal ich na svoj obraz. Prosíme o to, aby sa náš život 

nepodobal stromu, ktorý nemá žiadne ovocie. Amen.  
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