DUCH SVATÝ
V NÁS PŮSOBÍ
POKOJ, LÁSKU
A RADOST
Ježíš mluvil o mnoha věcech, ale vždycky se
to nakonec týkalo třech klíčových slov: pokoje,
lásky a radosti.
O pokoji Ježíš řekl, že nám jej nedává tak, jako
jej dává svět. O lásce řekl mnohokrát, že je
přikázáním vůči Bohu a bližnímu. Ježíš o lásce říká
ale i něco nového. Říká nejenom „mějte se rádi“,
ale „zůstaňte v mé lásce“. To je křesťanské
povolání: „zůstávat v lásce Boží“! Znamená to
dýchat a žít z onoho kyslíku, žít z onoho vzduchu zůstávat v Boží lásce. A jaká je Jeho láska? „Jako
Otec miloval mne, tak jsem já miloval vás.“ (Jan
15,9). Znamená to tedy, že vztah lásky mezi
Ježíšem a Otcem je i vztahem lásky mezi Ním
a námi. A nám nabízí, abychom v této lásce
zůstávali. Láska nepřichází ze světa, ale od Boha.

Radost je jakýmsi znakem křesťana. Křesťan
bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocen.
Jiná možnost není. Radost je pečeť křesťana.
I v bolestech, souženích a pronásledováních.
Pokoj, láska a radost – tři klíčová slova, která
nám zanechává Ježíš. A kdo působí tento pokoj,
tuto lásku i radost? Duch svatý! Velký neznámý
našeho života. On je darem, který nám dává pokoj,
učí nás lásce a naplňuje radostí. Kdo z nás se
modlí k Duchu svatému?
Kéž nám Bůh daruje milost vždycky opatrovat
Ducha svatého v nás. Onoho Ducha, který nás učí
mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá nám pokoj.
Zpracováno podle promluvy
papeže Františka 22.5.2014.
Redakčně zkráceno a upraveno.

Boží láska je vylita do našich srdcí skrze
Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5)
Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání. (Gal 5,22)
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží
ve vás přebývá? (1 Kor 3,16)
Dejme se Duchem řídit! (Gal 5,25)
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