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Piatok 13. mája 2016 

Text: J 7, 37 – 39 
37V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije 

sa. 38Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. 39A to povedal o 

Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pretože 

Ježiš nebol ešte oslávený. 

Piesne: ES č. 273, 252 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V posledný deň radostných slávností (sukkot – čas vinobrania a zbierania úrody aj pripomenutie 

putovania púšťou) zvolal Ježiš v jeruzalemskom chráme a upútal na seba všetku pozornosť: „Ak 

niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ My dnes netrpíme smädom v tom telesnom slova 

zmysle, aj keď sú na zemi miesta, kde je voda vzácna a ľudia bez nej hynú. No Ježiš pozýva 

k prameňu každého, kto žízni a prahne po pravom zmysle života – po jeho naplnení. Ak však 

očakávame naplnenie života od vecí, zážitkov či ľudských vzťahov, budeme skôr či neskôr 

sklamaní. V skutočnosti máme smäd, ktorý je oveľa hlbší. To, čo nám chýba, nie je nový 

televízor, pracovný úspech, najnovší typ mobilného telefónu, ale zmysluplný životný cieľ. Nič 

z toho nás neuspokojí a nenaplní. Ani rodina, ani najnovší model počítača, ani akademický titul, 

ani peniaze. Všetci sa bojíme tej prázdnoty, ktorá nás obklopuje, a snažíme sa ju niečím prekryť 

a nahradiť. Až keď sa stretneme s Ježišom a otvorí nám oči, spoznáme, že sa dá žiť aj pre niečo 

iné. S tým, kto uverí v Ježiša, sa stane zázrak a z jeho vnútra potečú prúdy živej vody – prúdy 

lásky, prúdy rozdávania, prúdy pomoci, prúdy radosti, prúdy pokoja, prúdy viery… Duch Svätý 

uvedie do pohybu to, čo človek z vlastnej vôle nie je schopný urobiť. To hovoril o Duchu, 

ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho… Ján krásne vystihol, čo sa stane s človekom, ktorý 

uverí v Ježiša a prijme dar Ducha Svätého. Stane sa s ním obrovská zmena. On spôsobí, že 

človek je Božou láskou naplnený až po okraj a vylieva ju bez rozdielu na všetky strany. Je ako 

vodopád, cez ktorý pretekajú prúdy Božej priazne.  

Stojíme pred slávnosťami svätodušných sviatkov. Prosme nanovo o Ducha Svätého. Nechajme 

pritekať prúdy Božích darov a nechajme ich aj odtekať. Čím viac dobrého rozdáme svojim 

blížnym, tým viac dobrého od Pána Boha znova prijmeme. Čím viac otvoríme svoje srdce 

a venujeme čas službe Bohu a blížnym, tým viac nového času a lásky od Pána Boha dostaneme. 

Nechajme odtekať požehnanie a dary Ducha a staňme sa prameňom lásky pre iných. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši, vylej aj na mňa svoj nebeský dážď. Daj i mne živej vody, aby som cítila v sebe 

prameň, z ktorého prúdi sila pre môj život. Tak ako tečie voda, nech do mňa tečie Tvoj Duch, 

ktorý by ma udržal pri prameni, z ktorého by odtekalo veľa dobrého, veľa Tvojej lásky, darov 

a radosti. Amen. 
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