
      VI. neděle velikonoční 

Sk 8,5-8.14-17 
1Pt 3,15-18 
Jan 14,15-21 

… vy ve mně jako já ve vás. 

Jan 14,20 

„Svět ho nevidí a nezná, ale vy ho znáte, neboť přebývá ve vás“ (srv.: Jan 14,17). Ježíš v těchto verších mluví o Duchu, o Přímluvci, te-
dy o Pomocníku, který nám připomíná všechno, co Ježíš řekl (srv.: Jan 14,26), který nás uvádí do celé pravdy (srv.: Jan 16,13). Duch je 
ten, který nám všechno pomáhá vidět v celistvosti. A to dnes opravdu potřebujeme: potřebujeme pomoct, abychom dokázali číst ty tzv. 
velké dějiny světa, ale zvláště ty své „malé“ osobní dějiny, svůj osobní životní příběh v celistvosti, tedy ve světle víry. Tehdy totiž to, co 
se mi děje, to, co prožívám, dostává nový smysl, hlubší; vidím tak svůj život v perspektivě Božího plánu, v perspektivě spásy, Boží lásky k 
člověku. A pokud je tomu opravdu tak, pokud se mi právě v obtížích dostává této pomoci, tohoto nového „zraku“, pak to znamená, že 
právě těžkost, obtíž, krize se může stát neobyčejnou příležitostí!  
 

A že tomu tak opravdu bývá, nám v prvním čtení potvrzuje Filip, který kvůli pronásledování první křesťanské komunity utíká do Samař-
ska, k tehdejším heretikům, které se i sám Ježíš několikrát snažil získat, a činí tam zázraky. Útěk se stává příležitostí k hlásání evangelia 
a k obrácení nových učedníků! Co kdybychom si v té dnešní těžké situaci naší církve přestali naříkat? Co kdybychom přestali hledat vnější 
nepřátele a těžkosti s pomocí Ducha - Přímluvce proměnili v příležitost? Co kdybychom byli jednoduše Církví, tedy těmi, kdo s radostí 
hlásají Ježíše Krista, co kdybychom hleděli méně na formu a struktury, zjednodušili jazyk…? Třeba bychom tak mohli udělat zkušenost 
podobnou té Filipově. A co kdybychom i svou osobní těžkou situaci uchopili s pomocí Ducha - Přímluvce jako příležitost? Možná příležitost 
k odpuštění, k omluvě, k novému začátku…? I my bychom tak možná zakusili něco z toho, co prožil Filip. Pod jednou podmínkou ovšem…  

 

Musíme zůstávat v lásce, protože jen láska je schopná proměňovat. Sedmkrát v těchto sedmi krátkých verších Ježíš zdůrazňuje své přání 
přebývat v nás, být s námi spojen; užívá slova, která označují blízkost, setkání: milovat, zůstávat ve vás, přebývat, vy ve mně, já ve 
vás… Ježíš hledá vztah ke mně, chce ve mně být. Jeho láska se projevuje přebýváním. A to je skvělé, protože to znamená, že to, že 
jsem milován, nezáleží na mně, ale na něm, jeho přítomnost ve mně si nemusím vydobývat, ta už je dána, je uvnitř mě. Mohu říct Bohu 
„ne“, ale Bůh nemůže říct „ne“ mně! Na mně tedy je, abych této lásce řekl ano, abych se jí nechával proměňovat, protože láska  promě-
ňuje, člověk se stává tím, co miluje. Jen tak budu moci i v těžkosti zahlédnout naději, jen tak se i krize může proměnit v příležitost. 
 

 

„Bůh je radost. Bůh je radost, protože je láska. Bůh je radost a tento Bůh je ve mně.“  

o. Mario Borzaga, omi 


