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Razodevanje resnice
Evangelij po Janezu 16,12–15
12
»Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. 13 Ko pa pride on, Duh
resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo
povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. 14 On bo mene poveličal,
ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. 15 Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam
rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Ostala berila: Pregovori 8,22–31; Psalm 8,2.4–9; Pismo Rimljanom 5,1–5.

LECTIO:
Smo sredi Jezusovega govora svojim učencem ob zadnji večerji. Jezus jim ima
veliko povedati, da bi jih pripravil na boleče dogodke, ki bodo sledili.
V ospredju je še vedno Sveti Duh. Jezus tukaj učencem pojasnjuje vlogo Svetega
Duha z naslednjimi izrazi: on je »Duh resnice«, ki jih bo »uvedel v vso resnico« in
»bo oznanjal prihodnje reči« (vrstica 13).
Ob tej priložnosti bi Jezus lahko o tem, kaj se bo zgodilo, učencem povedal
mnogo več, a se zaveda, da vsega še ne bi mogli dojeti. Zato jim rajši predstavi
delovanje Svetega Duha, ki prihaja za njim. Po Jezusovem vstajenju jim bo Sveti
Duh pomagal razumeti, kar je potrebno, da bi lahko živeli v skupnosti z Bogom, in
jim bo dal moči, da bodo to resnično zmogli (Apostolska dela 1,8).
Jezus še bolj pojasni odnos med Svetim Duhom, Očetom in seboj. Sveti Duh nas
vodi ter nam pomaga razumeti in uvideti resnico o Bogu. Tako poveličuje Očeta in
Sina. Tri osebe v Sveti Trojici so popolnoma eno.

MEDITATIO:

Kako bi se počutil, če bi nekomu dal darilo, ta pa se zanj ne bi zmenil? Smo tudi
mi kdaj krivi tega, da spregledamo in nam je vseeno za ta dragoceni Božji dar?
Česa se iz današnjega evangelija lahko naučimo o notranjem življenju Svete
Trojice?

ORATIO:
»… Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan«
(Pismo Rimljanom 5,5).
Zahvali se Bogu za ljubezen do tebe in za dar Svetega Duha, ki ti ga daje. Prosi
Boga, da bi bolj cenil njegovo ljubezen in da bi jo bil pripravljen deliti z ljudmi
okrog sebe.
Si v molitvi ali ob prebiranju Svetega pisma kdaj začutil, kako ti Sveti Duh
odkriva nekaj novega? Prosi Boga, naj se to zgodi tudi ta teden.

CONTEMPLATIO:
Si se že kdaj počutil majhnega, ko si se zazrl v neskončno nebo, morje ali
pokrajino?
Preživi nekaj časa s psalmistom! Ali ni čudovito, da stvarnik vesolja skrbi zate
in zame?
»Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih utrdil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga malo nižjega od Boga,
s slavo in častjo si ga ovenčal.
Dal si mu oblast nad deli svojih rok,
vse si položil pod njegove noge.« (Psalm 8,4–7)

Razmišljaj o nazivu »Duh resnice«. Gre za resnico o Bogu. Kaj ti to pomeni?
Ali v svojem življenju danes še vedno potrebujemo delovanje Svetega Duha?
Česa nas odlomek uči o tem, kako nam Sveti Duh pomaga?

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

© 2013 United Bible Societies & Društvo Svetopisemska družba Slovenije

