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Plný Ducha svätého 
Pane Ježiši, narodený Boží Syn, Ty, ktorý si sa stal človekom a tak si nám ukázal, aký je náš 
nebeský Otec láskavý, skloň sa k nám so svojim slovom aj v túto chvíľu a naplň naše vyprahnuté 
srdcia vierou v Tvoju prítomnosť, láskou, ktorá nikdy nekončí a nádejou v splnenie Tvojich 

zasľúbení. Do Tvojej milosti sa porúčame. 

 

Lukáš 4:1-2a „Ježiš, plný Ducha svätého, vrátil sa od Jordána a Duch Ho 

vodil po púšti 40 dní, kde Ho diabol pokúšal“. 

Skutky 7:54-56 „Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale 

on, plný Ducha svätého, vzhliadol k nebesám, videl Božiu slávu a Ježiša stáť na 

pravici Božej a riekol: ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na 

pravici Božej“.  

 

Prežili sme dva intenzívne dni. A život sa pomaly vracia do normálu. Veď to 

poznáte: dni, keď je všetko fajn a dni, keď je všetko na figu. Situácie, ktoré 

s prehľadom zvládame a potom prídu tie, na ktoré nestačíme. Ľudia, ktorí sú 

k nám milí a láskaví a potom stretneme takých, ktorých by bolo lepšie zavrieť 

na samotku. Sme spokojní s našou prácou a žneme ovocie  snahy a potom príde 

čas, keď sa nám nič nedarí a máme pocit, že je všetko zbytočné. To je život. 

Spleť mnohých dobrých aj zlých vecí. A niekde medzitým sa z nás stávajú 

osobnosti, rieši sa naša viera a buduje budúcnosť.  

 

Dnešný deň, v ktorom svieti meno Śtefan, nám približuje jeden taký, celkom 

obyčajný a predsa v mnohom výnimočný životný príbeh. Príbeh, ktorý sa 

opakuje v existencii mnohých ľudí a takisto aj v živote Božieho Syna a nášho 

Pána Ježiša Krista.  

 

1. plný Ducha. Každý z nás nosí niečo podstatné vo svojom vnútri. Je tým 

„naplnený“. Niekto zlobou, ďalší láskou, niekto beznádejou a ďalší nádejou 

atď. Dnes sa o Štefanovi, aj Pánovi Ježišovi dozvedáme, že oni sami, ich život 

bol plný Ducha. O Ježišovi sa tak konštatuje po krste svätom a o Štefanovi 

v súvislosti s jeho životnou úlohou diakona. Vyjadruje sa tým ich vzťah tak 

k Pánu Bohu, ako aj k ľuďom a životu ako takému. Boli naplnení Duchom 

Božím a teda napojení na Boha, v dôvere voči Nemu a poslušnosti Jeho zákona. 

Boli závislí na Hospodinovej vôli a oddaní Jemu a Jeho cestám celým svojim 

srdcom.  

 

Keby nás dnes niekto mal ohodnotiť, akú charakteristickú črtu by nám pripísal? 

Sme aj my naplnení Duchom Božím? Je pre nás vzťah s Pánom Bohom na 

prvom mieste? Dávame priestor konaniu Ducha svätého v nás? Ak to tak je, 



potom sa vyberáme cestou poslušnosti voči Pánovi a cestou služby 

a obetavosti voči ľuďom. A to nielen cez vianočné sviatky, nielen vo 

výnimočných chvíľach, ale každý deň, za každých okolností.  

 

Duch svätý má na nás vplyv a ak sme Ho prijali do svojho života, potom sme 

Ním naplnení tak, že patríme Pánovi vo všedný i sviatočný deň. A čo je 

dôležité: je to na nás vidieť a ľudia okolo nás to môžu vnímať.  

 

Štefan, Ježiš a my máme spoločné  

2. pokušenie.  Po určitom období požehnania, radosti, spokojnosti a istoty, že 

sme naplnení láskou a pokojom od Pána Boha, zvykne prísť obdobie, ktoré si 

vyžaduje obrovské množstvo našich síl. Telesných, duševných aj sily viery. 

Občas to trvá veľmi dlho  a niekedy zas rýchlo prejde ten čas, kedy sa 

stretávame so zlom cez ľudí, udalosti, vlastné postoje. Štefan aj Ježiš čas 

pokušenia zažili intenzívne. Ježiš bol na púšti pokúšaný samotným diablom cez 

ponuky, ktoré sa neodmietajú, ale jedine ich odmietnutie môže zachrániť pre 

večnosť. Štefan bol zas vystavený pokúšaniu a zlu cez Židov, ktorí ho chceli 

najprv iba preorientovať vo viere, no nakoniec sa rozhodli ho umučiť, pretože 

hovoril veci, ktoré oni počuť nechceli. Diabol má skutočne rôzne formy, ako 

dostať človeka do svojho osídla a motivovať ho, aby podľahol pokušeniu, ktoré 

dobré vyzerá. Ale obaja: Ježiš aj Štefan boli pevní vo viere a poznajúc Božie 

slovo odolali pokušeniu, hoci ich to oboch nakoniec stálo život.  

 
Aj my sme pokúšaní. Inak ako oni dvaja čo sa týka formy, ale podstata 

pokušenia zostáva rovnaká. Sme pokúšaní nadradiť telo a telesné potešenie 

Božej starostlivosti. Sme lákaní nadradiť pozemskú chvíľkovú slávu a zábavu 

nad Božiu slávu a spasenie večnosti. Sme pokúšaní žiť pre seba, podliehať len 

svojej vôli a byť sami sebe pánmi namiesto toho, aby sme sa podriadili 

Hospodinovi. Sme lákaní, aby sme nepotrebovali Boha, aby sme sa za Neho 

hanbili a už vôbec nie, aby sme sa pre vieru obetovali či stali sa svedkami. 

Namiesto toho, aby sme celým svojim životom slúžili a velebili Pána Ježiša.  

 

Pokušenie tu bolo a vždy bude. Ide iba o to, aký postoj v ňom zaujmeme. Ježiš 

aj Štefan nám ukazujú, že s Pánom Bohom zvládneme akýkoľvek nátlak, ak 

budeme poznávať Božie slovo a každé pokušenie prekonáme v pokore 

a dôvere voči Pánovi.  

 

Štefan aj Ježiš videli 

3. otvorené nebo. Vianočné sviatky nám pripomínajú, že v Kristovi nám 

Pán Boh otvára dvere svojho priestoru, miesta, ktoré patrí zatiaľ výhradne 

Jemu. No Ježiš je prísľubom, nádejou, že tam raz môžeme byť aj my. Štefan aj 



Ježiš o tom nielen počúvali, oni to aj videli. Ježiš vtedy, keď po pokúšaní prišli 

za Ním anjeli a posilňovali Ho, prinášali Mu nebeskú útechu a nádej večnosti 

bez diabla a zla. Štefan videl otvorené nebo vtedy, keď ho kameňovali jeho 

protivníci. Vtedy, keď okolnosti na svete neboli priaznivé, keď na nich 

negatívne vplývali duchovné mocnosti aj ľudia nepoznajúci pravdu, zatvrdení 

voči Božiemu volaniu, vtedy jedinou útechou boli nebeské výšiny. Aj v tých 

najťažších časoch mali tí dvaja posilu z neba.  

 

Ako je to s nami? Rátame s tým, že aj keď je pokušenie od diabla veľké a nad 

naše sily, aj keď nás ľudia nemajú radi či nás nenávidia a kvôli viere v Pána 

Ježiša nás ponižujú, posmievajú sa nám, rátame s tým, že je tu ešte nádej neba. 
Že nám nemôžu uškodiť ani duchovné ani telesné mocnosti natoľko, že 

by sme stratili večnosť, ak je naša dôvera založená na Kristovi.  

 

Nebo sa na Vianoce otvorilo pre každého z nás. Kto chce prísť za nebeským 

Otcom môže a nikto, kto chce byť spasený, nebude odmietnutí. Kiežby toto 

tvorilo základný kameň nášho života na tejto zemi. Nie sme totiž stvorení pre 

tento svet hriechu, ale pre svet v Božej blízkosti.  

 

Naša osobnosť, viera a charakter sa budujú cez naplnenie Duchom Božím, cez 

prekonávanie pokušení a cez nádej na otvorené nebesia, skrze Pána Ježiša 

Krista. Amen.  


