2. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – sobota po 6. neděli velikonoční
 MODLITBA
Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho
do své modlitby…
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho
pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 DUCH PRAVDY PROTI LŽI
 Jan 16,13-14
Ale až přijde On, Duch pravdy,
uvede vás do celé pravdy. On
totiž nebude mluvit sám ze
sebe, ale bude mluvit to, co
uslyší, a oznámí vám, co má
přijít. On mě oslaví, protože
z mého vezme a vám to oznámí.



K zamyšlení

Lidský duch nemůže obsáhnout
celou Boží pravdu. Kdyby se mu
nedostalo pomoci, zůstal by
zcela ve tmě. Znovu a znovu potřebujeme pomoc Ducha Svatého, abychom dokázali jít cestou pravdy.
„Není tato pravda také pravdou o nás samotných, o naší slabosti a hříšnosti? Pravda o našich vzpourách,
o křehkosti člověka? Pravda o skutečné hodnotě skutků a života? Pravda o vztazích, pravda o tom, jak dokážeme být zlí na naše bližní? Pravda o tom, jak nás vidí a jak se na nás dívá Bůh?
Může to být někdy i pravda nepříjemná, provokující a bolestivá. A tato pravda se nám nelíbí. Takovou pravdu nechceme. Stavíme se proti ní přetvářkou, utíkáme před ní, lžeme sami sobě. Raději ohlušíme své uši i
své nitro, abychom tato slova pravdy nemuseli vůbec zaslechnout. Proroky, kteří nám slova pravdy říkají,
odmítáme. A tak se stává, že toužíme po Utěšiteli, ale netoužíme po pravdě.“ (podle R. Bergmana)

 Prosby
Prosme o Ducha pravdy:
Přijď Duchu Svatý, abychom poznali pravdu.








Ježíšovo poselství je nám předáváno lidskými slovy. Bez pomoci Ducha Svatého bychom mu nemohli
porozumět. Přijď…
Křesťané jsou po staleté rozdělení. Bez pomoci Ducha nemohou znovu najít jednotu. Přijď…
Mnoho lidí se pokouší dát životu smysl bez Krista. Bez pomoci Ducha nemůžeme žít plným životem.
Přijď…
Do našich přetvářek, útěků a sebeohlušování, kdy nechceme pravdivě poznat sebe sama: Přijď…
Do našich falešných představ o Bohu a Božím království: Přijď…
Do nepravdivosti a lží v našich vzájemných vztazích: Přijď…
atd.

Duchu Svatý, toužíme po svobodě, toužíme být Božími syny a dcerami. Ale svoboda bez pravdy neexistuje.
Bez pravdy existuje jen iluze a otroctví. Přijď Duchu Svatý, Přijď Duchu Pravdy, Přijď Duchu Osvoboditeli.
Amen.

