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6. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – středa 7. velikonočního týdne 

 Sk 20,28-38; Ž 68; J 17,11b-19 

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno 

jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo 

z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) 

ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze 

světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze svě-

ta, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem 

je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ 

 Radost evangelia – Evangelii Gaudium: V. Duchem vedení hlasatelé evangelia 

Motivace k novému misijnímu rozmachu 

c) Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha – 2. část (278–280) 

Mít víru znamená též věřit v Něho, věřit, že 

On nás opravdu miluje, že je živý, že může 

tajemně zasáhnout, že nás neopustí, že 

svou mocí a svou nekonečnou tvořivostí 

vytěží ze zla dobro. Znamená to věřit, že On 

vítězně kráčí dějinami spolu s těmi, kteří 

„jsou s ním – jeho povolaní, vyvolení a věrní“ 

(Zj 17,14). Věříme evangeliu, které praví, že 

Boží království je přítomné ve světě a tu a 

tam se různými způsoby rozvíjí: jako malé 

sémě, které může vyrůst a stát se velkou rost-

linou (srov. Mt 13,31-32), jako špetka kvasu, 

která prokvasí celé těsto (srov. Mt 13,33), a 

jako dobré zrno, které roste mezi plevelem 

(srov. Mt 13,24-30) a může nás vždycky pří-

jemně překvapit. Je přítomno, znovu přichází, 

zápasí, aby znovu vykvetlo. Kristovo vzkří-

šení vždy vzbuzuje zárodky tohoto nového 

světa. I když jsou odříznuty, znovu vzklíčí, protože Pánovo vzkříšení již proniklo do skrytého tkaniva těchto dějin a 

Ježíš nevstal z mrtvých marně. Nezůstávejme na okraji této cesty živé naděje! 

Ne vždycky vidíme tyto zárodky, a proto potřebujeme vnitřní jistotu, tedy přesvědčení, že Bůh může působit za 

jakýchkoli okolností, i uprostřed zdánlivých neúspěchů, protože „poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 

4,7). Tato jistota je tím, co se nazývá „smysl pro tajemství“. Znamená to s jistotou vědět, že ten, kdo se z lásky 

obětuje a dává Bohu, bude určitě plodný (srov. Jan 15,5) Tato plodnost je často neviditelná, neuchopitelná, ne-

zúčtovatelná. Člověk si je dobře vědom, že jeho život přinese plody, ale nenárokuje si vědět jak ani kde, ani kdy. 

Má jistotu, že nebude ztraceno nic z jeho skutků vykonaných z lásky, žádná z jeho upřímných starostí o druhé, 

žádný skutek lásky k Bohu, žádné velkodušné úsilí, žádná trpělivost přinášející bolest. To všechno proudí světem 

jako životní síla. Někdy se nám zdá, že jsme svou námahou nedosáhli žádného výsledku, avšak poslání není ob-

chod či podnikatelský projekt ani humanitární organizace, není to podívaná, abychom si pak spočítali, kolik lidí se 

jí účastnilo díky naší reklamě. Je něčím mnohem hlubším, co uniká každému měření. Možná Pán využije našeho 

vynaloženého úsilí, aby vylil své požehnání na jiném místě světa, kam se nikdy nedostaneme. Duch Svatý působí, 

jak chce a kde chce. My se zcela odevzdáváme, ale nedožadujeme se viditelných výsledků. Víme pouze, že naše 

sebedarování je potřebné. Naučme se uprostřed svého tvořivého a velkorysého odevzdání odpočívat v něžné ná-

ruči Otcově. Kráčejme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu úsilí dal plodnost on tak, jak chce.  

K tomu, abychom si uchovali živou misijní horlivost, je potřebná rozhodná důvěra v Ducha Svatého, protože on 

„nám přichází na pomoc v naší slabosti“ (Řím 8,26). Taková velkorysá důvěra se však musí živit, a proto ho musí-

me ustavičně vzývat. On nás může uzdravit ze všeho, co oslabuje naše misijní úsilí. Je pravdou, že z této důvěry 

v neviditelné můžeme mít určitou závrať. Je to, jako bychom se ponořili do moře a nevěděli, co nás potká. Sám 

jsem to mnohokrát zakusil. Nicméně není větší svobody než nechat se vést Duchem, zříct se veškerých výpočtů 

a snahy všechno ovládat a dovolit, aby nás on osvěcoval, vedl, orientoval a posouval tam, kam si on přeje. On 

dobře ví, co je v každé době a v každé chvíli třeba. To znamená být tajemným způsobem plodnými. 
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 K zamyšlení a ke sdílení 

Podle čeho hodnotím plodnost svého křesťanského života a poslání? 

Jak reaguji ve chvílích či obdobích lidských „neúspěchů“? 

Věřím, že Duch Svatý má moc proměnit můj život, jako proměnil život apoštolů? Prosím ho o to? 

 MODLITBA 

Setrvej ve chvíli osobní či společné modlitby nad předcházejícími otázkami. Pozvi Ducha Svatého do svých „úspě-

chů“ i „neúspěchů“.  Na závěr můžeš připojit následující modlitbu: 

Přijď, Duchu Otce a Syna, 

Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly. 

Přijď, tajemný jásote v slzách světa, 

vítězný živote ve smrti země, 

Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, 

lásko, která se vylila do našich srdcí. 

Přicházej denně, stále znovu a více. 

Miluji tě, protože jsi láska sama. 

Děkuji ti, oživovateli. 

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, 

protože jsme jeho vlastnictvím. 

Neopouštěj mne ani v boji života, 

ani na konci, až mne všechno opustí. 

Přijď, Duchu svatý! 


