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Pondelok 9. mája 2016 

Text: J 16, 5 – 15 
5Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6Ale že som 

vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby 

som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8A keď 

príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9o hriechu, že neveria vo mňa; 10o 

spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11a o súde, že knieža tohto sveta je už 

odsúdené. 12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch 

pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo 

počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude 

zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude 

zvestovať vám. 

Piesne: ES č. 255, 161 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Prečo je dôležité, že Ježiš Kristus odišiel k Otcovi? Preto, aby poslal Radcu, Ducha pravdy. 

Prečo? Aby nás − ako hovorí 8. verš − poučil o hriechu, spravodlivosti a o súde. Sú to tri tri 

dôležité témy, o ktorých by sme mali uvažovať. Práca Ducha Svätého spočívala: 

1. v usvedčovaní z hriechu. V 9. verši sa hovorí: „o hriechu, že neveria vo mňa.“ V J 15, 22 Pán 

Ježiš opisuje hriech svojich odporcov: „Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by 

hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.“ Videli Ho, počuli Ho rozprávať veľké veci 

Božie, sledovali zázraky a divy, a napriek tomu neuverili. Nepodobáme sa niekedy na nich? 

Veľakrát môžeme okolo seba počuť ľudí hovoriť, že veria v Boha. No keď vidíme, ako v živote 

konajú, pýtame sa, kde je ich viera. Tieto otázky sa týkajú aj mňa samého, keď pociťujem, ako 

ma Duch Svätý usvedčuje z môjho konania a zmýšľania. Čo je viera? Viera je osobný vzťah so 

živým Pánom Bohom skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. Je to Boží dar; 

2. v spravodlivosti. Ježiš hovorí: „… o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.“ 

Apoštol Peter vedený Duchom Svätým o tejto spravodlivosti píše: „Pretože aj Kristus umrel raz 

za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ (1Pt 3, 18) Toto je pre 

každého veriaceho veľmi dôležitá pravda! Iba skrze Ducha Svätého môžeme pochopiť a prijať, že 

hriešneho človeka, ktorý ľutuje svoje hriechy, vyzná ich, kajá sa a prijíma odpustenie, Boží Syn 

Ježiš Kristus privádza k Bohu. Robí tak zo svojej spravodlivosti, ktorú získal smrťou na kríži. 

Vďaka Bohu za tú milosť! 

3. v súde. Ježiš hovorí: „… a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Skrze Ducha Svätého 

si uvedomuje Božiu moc a pôsobenie vo svete. Totiž, že Boh je silnejší ako diabol. Duch Svätý 

povzbudzuje a upevňuje tým, že osvedčuje satanovu porážku na kríži. Pokračuje aj ďalej 

a poukazuje na súčasný Boží súd nad svetom. „Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej 

bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde…“ (R 1, 18 − 32) Netreba 

zabúdať ani na budúci súd celého ľudstva. „Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so 

svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt 16, 27) Keď toto vieme, 

prijímajme Božie pravdy, nechajme sa viesť Duchom Svätým a kráčajme v Kristových šľapajach. 

Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane, ďakujeme Ti za pravdy z Tvojho slova. Sme vďační, keď si uvedomujeme, akú 

pomoc a radu máme v Duchu Svätom. Pane, prosíme, veď nás svojimi pravdami a pomáhaj nám 

skrze Radcu uplatňovať Tvoju vôľu medzi nami aj vo svete. Daj, aby sme boli verní a pevní vo 

viere. V mene Ježiša Krista. Amen. 
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