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BoŽanska pomoč
Evangelij po Janezu 14,15–16.23b–26
15
»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil Očeta in
dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj.
Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k
njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda,
ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
25
To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh,
ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem
vam povedal.«
Ostala berila: Apostolska dela 2,1–11; Psalm 104,1.24.29–31.34;
Pismo Rimljanom 8,8–17.

LECTIO:
Vračamo se k odlomku, ki smo ga brali pred dvema tednoma, skupaj z vrsticama
15–16 nekoliko prej v istem poglavju. Gre za nauk, ki je tako pomemben, da ga Jezus
ponovi. S tem svojim prvim učencem pomaga, da bi si ga zapomnili in po njem
živeli. Danes imamo tudi mi ponovno priložnost, da razmislimo o pomembnosti
teh Jezusovih besed.
Jezus pričakuje od učencev, da ga ljubijo. To je na videz preprosto in tudi mi
pogosto brez pomisleka odgovarjamo pritrdilno. Toda Jezus jasno pokaže, da
ljubiti njega pomeni več kakor zgolj besede. Ljubezen ima za Jezusa zelo praktične
posledice in se kaže v poslušnosti njegovim zapovedim.
Jezus nadaljuje s presenetljivo obljubo za vsakogar, ki ga posluša. Oba, Oče
in Jezus, bosta prišla in živela z njim. Jezus ne pojasni natančno, kakšno bo to
sobivanje, a gotovo gre za zelo poseben in intimen odnos.
Jezus poudari, da te besede ne prihajajo od njega. Ta nauk prihaja naravnost od
Boga Očeta, kar seveda velja za vse Jezusove besede.
Jezus govori o tolažniku oziroma pomočniku, ki ga predstavi v osebi Svetega
Duha. Ko ljudje poglabljajo svoj odnos z Jezusom in Očetom, včasih pozabijo na
Svetega Duha. Toda on ima v našem odnosu z Jezusom pomembno vlogo. V tem
odlomku se Sveti Duh razodeva kot učitelj in pomočnik učencev; spominja jih na
Jezusov nauk in jim pomaga, da ga razumejo in po njem živijo.
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Morda je Sveti Duh v nekem drugem smislu tudi Jezusov pomočnik. Zdaj, ko se
je Jezus vrnil k Očetu, Sveti Duh v nas nadaljuje delo, ki ga je Jezus začel v življenju
prvih učencev.
Prav to Jezus ponovi učencem, namreč da bo prosil Očeta, naj pošlje Svetega
Duha, da jim bo pomagal, ko se bo on sam vrnil v nebesa. Obljubi, da bo Sveti Duh
za vedno ostal z njimi.

MEDITATIO:
Razmisli o vlogi Boga Očeta v tem odlomku.
Katere Jezusove besede se te še posebej dotaknejo?
Kako se odzivaš na povezavo ljubezni s poslušnostjo?
Ali se ti zdi, da je nekaterim Jezusovim naukom težko slediti? Kaj lahko glede
tega ukreneš?
Razmisli o pomembnosti Svetega Duha v tvojem vsakdanjem življenju. Preberi
Pismo Rimljanom 8,1–17. Premisli, kaj ti te vrstice pomenijo.

ORATIO:
Danes se spominjamo, kako se je na Binkoštni dan Sveti Duh dramatično izlil
na prve učence. V molitvi počasi preberi Apostolska dela 2,1–11 in se zahvali
Bogu, ker nam je poslal Svetega Duha, našega pomočnika.
Vsak dan v tem tednu prosi Svetega Duha, naj te znova napolni in ti pomaga
živeti, kakor ugaja Jezusu. Le s pomočjo Svetega Duha lahko poslušno ljubimo
Jezusa in mu služimo.

CONTEMPLATIO:
»Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli
duha posinovljenja, v katerem kličemo: ›Aba, Oče!‹« (Pismo Rimljanom 8,15)
Premišljuj, kakšna neverjetna milost je, da smemo klicati Vsemogočnega Boga
za svojega Očeta, in kaj pomeni, da smo njegovi otroci.
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