Nedeľa po Vstúpení 2015
Text: Ján 14, 16-20, 25-27
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože
Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. 19
Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť.
26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám
hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a
nestrachuje!

Milí bratia a sestry! Myslím si, že viacerí z nás sme už niekedy boli súčasťou súdneho sporu.
Keď som bol ešte kaplánom, súdili sme sa kvôli reštitučným nárokom. Boli sme (ja aj s mojím
principálom) na krajskom odvolacom súde v Košiciach. Žiadali sme o vrátenie budovy. Právnici,
s ktorými sme veci konzultovali i naša právna zástupkyňa tvrdili, že to bude jednoznačne v náš
prospech. Dôkazový materiál sme mali nazhromaždený, ale stalo sa niečo, čo nás veľmi zaskočilo.
Nedostavila sa naša obhajkyňa – právna zástupkyňa, preto sme boli nútení sa obhajovať sami.
Človek by sa aj obhajoval, keby rozumel právnym frázam, ktoré na nás začal chŕliť sudkyňa
a právnik nášho odporcu. Dokonca ani rozsudku sme poriadne nerozumeli. Výsledok bol prekvapivý,
Sudkyňa vysvetlila, že súd náš nárok uznal za relevantný, ale vrátenie majetku sa nemôže uskutočniť,
pretože vraj formálna žaloba bola zle napísaná. Vtedy sme pochopili, prečo tá naša právna zástupkyňa
neprišla.
Pri súdnych sporoch je dôležité nielen byť v práve, ale mať aj dobrého obhajcu.
Keď sa Pán Ježiš lúči so svojimi učeníkmi, hovorí, že im pošle obhajcu, ktorého budú veľmi potrebovať.
Používa právnické slovo... Hovorí o tom, že ho pošle OTEC. Ten obhajca bude nielen nejakou silou, ale
osobou, ktorá bude konať v prospech nás.
Krátke jazykové okienko: Gréčtina má tri rody ako slovenčina. Duch je v gréčtine stredného rodu – TO
DUCH, ale keď Ján prekladá Ježišove slová do gréčtiny, používa mužský rod – hovorí ako o osobe -TEN
DUCH. Je to určite preto, že sám Ježiš hovoril o Duchu ako o osobe.Ježiš hovorí, že On odíde, ale TEN
DUCH od Otca bude poslaný. Neopustím vás ako siroty, ale prídem k vám. Verše: 19: ešte máličko
a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Nejakým zvláštnym spôsobom budú môcť byť učeníci
neustále s Kristom skrze túto tajomnú osobu.
Kto je tou tajomnou osobou? Ježiš HO nazýva aj radcom, utešiteľom, obhajcom, zástancom. Toto
množstvo prekladov hovorí o tom, že ten pôvodný výraz má množstvo významov a nedá sa vyjadriť len
jedným slovom. Je to slovíčko PARAKLÉTOS.
Parakaleó znamená – ísť popri s cieľom podporovať...
Pri utešiteľovi si pomyslíme na niekoho, kto nás drží za ruku, keď sme smutní a zlomení.
Pri radcovi máme pred sebou toho, kto nás počúva a potom nám v zložitej situácii poradí ako ďalej.
Mohli by sme povedať dnes terapeut...
Keď počúvame o pomocníkovi môžeme si predstaviť niekoho , kto vstúpi do nášho snaženia, keď sme
vyčerpaní a nevládzeme ďalej..
Viaceré preklady používajú právnické slovo – OBHAJCA, ktoré používame pre právnych
zástupcov. Ježiš hovorí o niekom, kto je na našej strane. Nie je tu len preto, aby nás utešil
a uchlácholil, ale aby nám povedal veci, ktoré nás posunú dopredu. To, čo nám hovorí Boh skrze
Ducha Svätého sa nám môže zdať občas aj tvrdé a náročné, ale hovorí to preto, aby pomohol nášmu
prípadu.
Pán Ježiš Ducha Svätého nazýva iným obhajcom. Otázka je - Kto je teda ten PRVÝ obhajca – ten
prvý radca? V liste Jánovom máme odpoveď: Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u OTCA, JEžIšA
KRISTA – SPRAVODLIVéHO.

Ježiš zomrel za naše hriechy. On na tom Božom tribunáli hovorí v prospech nás. On je tým prvým
obhajcom. Ak by sme sedeli na súde ako obvinení, potrebujeme brilantného obhajcu, ktorý vypracuje
našu obhajobu.
Už som na začiatku spomínal prípad, keď sme prehrali súd, aj keď sme boli v práve. Neviem,
akoby to dopadlo, ak by sme boli vinní a mali ešte zlého obhajcu...
Kým náš nepriateľ môže na nás kydať, môžeme vedieť, že máme super obhajcu.
Náš obhajca nehovorí: tento nebol až taký zlý, pretože dôkazy svedčia a aj budú svedčiť v náš
neprospech. Náš obhajca nepovie: takto sa to nestalo, ale aj za tohto bolo zaplatené a on s tým žil, on
to prijal.
Ježiš je na našej strane. My môžeme Bohu povedať: Otče prijmi ma kvôli tomu, čo spravil Ježiš.
Tou úlohou toho prvého obhajcu_ Krista je povedať pred Otcom: Pozri na to, čo som vykonal, prijmi ho
kvôli mne.
Čo je teda úlohou toho druhého obhajcu?
Ježiš pred svojou smrťou pozerá na tých 12 mužov. Po troch rokoch, ešte stále vôbec nerozumejú
Kristovej ceste – sú úplne mimo. Oni majú premeniť tento svet Kristovým posolstvom, ale oni sú ešte
stále egoistický, ustráchaní, túžiaci po dôležitosti. Stále nemajú poriadnu predstavu o tom, ako veľmi ich
Ježiš miluje, čo Ho tá láska a záchrana bude stáť. Nič z toho nevidia.
Ak by som bol na mieste Kristovom, asi by som bol úplne zúfalý. On však vie, že Duch svätý príde
a pripomenie im všetko, čo je potrebné a hlavne – zmení ich. V plnosti im ukáže Kristovu lásku a čo pre
nich urobil.
Kým ten prvý obhajca – Kristus - hovorí k Bohu za nás, ten druhý obhajca a pomocník hovorí k nám.
Ukazuje a pripomína nám náš hriech, ale zároveň Kristovu obeť a Božie milosrdenstvo.
Učeníci chodili s Ježišom 3 roky, ale stále ho poriadne nepoznali, kým neodišiel a kým neprišiel Duch
Svätý.Možno ste si aj vy povedali, aké úžasné by bolo žiť v Ježišovej dobe, stretnúť ho, a vidieť Jeho
zázraky na vlastné oči. Jeho učeníci tú príležitosť mali, ale uverili, až keď odišiel. Až vtedy si uvedomili,
aký obrovský dar od Neho dostali.
Predstavte si, že ste miliardár. V peňaženke máte 3 - 10 eurové bankovky. Zaplatíte v obchode 10 eurovkou. Neskôr
v kaviarni opäť siahneš do peňaženky a zistíš, že tam máš len jednu. A tak rozmýšľate: Buď som dal omylom predavačke,
alebo mi musela tá druhá vypadnúť. Čo ako miliardár spravíš. Rozčúliš sa? Pokazí ti to zvyšok dňa?? Pôjdeš sa vadiť do
obchodu, alebo na políciu. Asi nie, pokrčíš ramenami. Prišiel som o 10 eur. No a čo. Som príliš bohatý, aby som sa zaoberal
takouto stratou.

Tento týždeň ťa možno niekto nepríjemne kritizoval, alebo ťa niekto sklamal, či podrazil. Možno
ste urobili zlý nákup, nakúpili ste nevýhodne, alebo sa vám pokazilo auto, alebo vás horný sused
vytopil. To sú straty: majetku, dobrého mena, alebo dobrej nálady. Čo s tým ako kresťania spravíme.
Pokazí nám jeden nezdar, podraz alebo neúspech radosť zo života??? Budeme hromžiť na ľudí, a na
Pána Boha, prevracať sa na posteli a nebudeme kvôli tomu v noci spať. Ak áno, potom si
neuvedomujeme akí sme bohatí. Prečo si to neuvedomujeme??? Pretože nepočúvatme toho druhého
radcu, či obhajcu, pretože ten Ti hovorí: priateľu, si nekonečne Bohatý v Bohu. Aj keby si v očiach
celého sveta vyzeral ako podvodník, klamár alebo neschopný človek. V Kristovi si duchovným
miliardárom. Nemusíš byť smutný kvôli „10 eurám“.
Počúvaj viacej obhajcu – Ducha svätého, ten si robí svoju prácu skrze prostriedky milosti – čítanie
Písma, Večeru Pánovu, modlitbu i spoločenstvo.
Ak ho nevnímame, je to pre nás obrovská strata. Zabúdame , akí bohatí sme. Prichádzame v živote
o veľkú radosť, pohodu a pokoj. Buďme vďační za oboch – vnímajme ich slová a náš život bude oveľa
radostnejší a naplnený pokojom.
Amen!

