
2. slávnosť svätodušná – 1.6.2020 

Funguje to aj dnes 
Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že si nás vyformoval už v živote našich rodičov a že si Boh, ktorý 
nám pomáha. Ty nás uisťuješ, aby sme sa nebáli, lebo Tvoje slovo nás občerstvuje 
a z vyprahnutej zeme našej duše robíš svojim požehnaním žriedlo svojej lásky. Daj nám aj dnes, 

prostredníctvom Tvojho slova, rásť, aby sme Ti patrili v časnosti  i večnosti. Amen. 

 

1 Jána 2:20 „Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého a viete to všetci“.  

 

Svätodušné sviatky, tak ako všetky sviatky v cirkvi, nie sú len spomienkou na 

niečo čo bolo a o čom si myslíme, že dnes sa to už stať nemôže. Ak by sme 

totiž na dielo Ducha svätého hľadeli len ako na pamiatku nejakého človeka, 

neprinieslo by nám to osoh. To, čo Duch svätý robí v nás a pri nás, čo koná 

v cirkvi aj vo svete, nám más slúžiť na to, aby sme  boli súčasťou tohto 

požehnania a že to, čo Duch Boží robil kedysi sa týka bezprostredne 

a osobne aj mňa ako jednotlivca, aj nás ako cirkvi v dnešnom modernom 

svete.  

 

O tom nám hovoria aj slová apoštola Jána, ktorý nám pripomína, že aj nám sa 

dostalo pomazania od Svätého – hovorí teda o prítomnej, nie minulej, 

skutočnosti, ktorú pôsobí Duch svätý dnes a teraz pri nás a medzi nami. To, čo 

sa stalo v minulosti neprestalo existovať, nestratilo svoju moc, ale vďaka 

činnosti Ducha Božieho je platné a aktívne aj dnes.  

 

Apoštol Ján hovorí: aj vám sa dostalo – používa tu množné číslo. To 

znamená, že sa neobracia k jednotlivcovi, ale ku všetkým v cirkvi. Hovorí tu, 

čo vlastní jednotlivec, ale iba a zásadne v spoločenstve cirkvi. Ján tu hovorí 

k nám, ku cirkvi Ježišom vykúpenej a posvätenej. K cirkvi, kde jeden bez 

druhého nemôžeme byť, pretože práve vierou v Ježiša Krista patríme k sebe.  

 

Škoda, že to nevieme v reálnom živote oceniť a to tak na strane prijímateľov 

ako aj na strane darcov. Ak by sme to, že sme jedno spoločenstvo, ocenili na 

strane prijímateľa, potom by sme sa nebáli poprosiť o pomoc, podporu, 

modlitbu. Ak by sme to, že tvoríme jedno spoločenstvo, vedeli oceniť na 

strane darcu, potom by sme sa nezdráhali pomôcť, podporiť, zastať sa, 

porozumieť, modliť sa za seba navzájom. Málo si uvedomujeme, že sme ako 

spoločenstvo zhromaždení okolo Krista a práve On nás učí pokore, pokániu, 

vzájomnému prijatiu, láske, odpusteniu a akceptovaniu toho druhého. Málo si 

uvedomujeme, že Duch svätý  medzi nami znovu tvorí spoločenstvo, v ktorom 

patríme jeden k druhému, v ktorom si uvedomujeme, že všetci sme hriešni 

a všetci žijeme vďaka Božej milosti.  



Ako cirkev totiž niečo vlastníme od samého začiatku. Nie sme ako cirkev 

prázdni. Prázdni by sme boli, keby sme boli vybudovaní na svojich vlastných, 

ľudských základoch, keby súčasťou cirkvi boli ľudia, ktorí nežijú z viery. 

Potom by aj plné kostoly boli v podstate prázdne, bohoslužby bez Krista by boli 

iba schôdzou, na ktorej máme možno všetci dobrý dojem, ale ten časom 

vyprchá. Ak by Kristus nebol medzi nami potom by sme boli  iba spolkom 

pestujúcim náboženský život, ako keď rybári spolu chytajú ryby.  

 

S Kristom je však cirkev od začiatku obdarená všetkým potrebným pre časný 

i večný život. Je naplnená radosťou, vierou, pokojom a nádejou, ktorá nie je 

založená na ničom inom, na nikom inom ako na Kristovi. V Ňom máme 

všetko, čo nám treba, lebo On je plnosť nášho bohatstva, múdrosti, On je 

naplnením našej prítomnosti i budúcnosti, On  je drahší nad všetok 

majetok tohto sveta. Duch svätý presne toto robí v cirkvi: On nám pripomína 
Krista a upozorňuje nás, že Ježiš má byť v strede našich spoločenstiev 

a stretnutí, lebo okolo Neho môžeme byť zhromaždení ako Boží ľud, 

Božie deti, ktoré v Ježišovi dosahujú plnosť všetkého pre časnosť 

i večnosť.  

 

Apoštol Ján pokračuje: dostalo sa vám pomazania od Toho Svätého – 

na prvý pohľad a nezainteresovaným sa môže zdať, že je to majetok nanič, že 

nie je dôležitý alebo že je bezcenný. Lieči snáď toto pomazanie od Svätého 

rakovinu, spája dokopy rodiny, uzdravuje zlomené srdce, poskytuje pokoj 

rozbúrenej mysli? Na čo je dobré toto pomazanie od Toho Svätého, keď nič 

z toho nerieši? 

 

Ježišov titul „Kristus“ znamená „Pomazaný“, preto čítame, že nijakom inom 

mene nenájdeme a nedosiahneme spasenie, iba v mene Ježiš Kristus a preto, 

keď apoštol Ján hovorí o pomazaní, hovorí o Kristovi. On má byť v strede 

našich životov  ako jednotlivcov, aj v strede života cirkvi. On má byť dôvodom 

prečo chodíme do kostola, prečo sa modlíme, prečo čítame Písmo. Ale ruku na 

srdce: ako často hľadáme dôvod nášho stretávania sa v kadečom inom. Tak sa 

prejavuje naša bieda, prázdnota, že nepočítame   s Pánom Ježišom, ako Tým 

Svätým a Pomazaným a prichádzame do kostola si iba oddýchnuť, alebo aby 

sme doma neboli sami, alebo pre splnenie povinností. 

 

Dôvodom a stredobodom našich stretnutí má byť Kristus, prítomný vo svojom 

slove, sviatostiach, cez svoju milosť a pôsobením Ducha svätého, ako Ten 

Ukrižovaný, zmŕtvychvstalý a nad všetkým panujúci Kráľ. Na Neho sa má 

sústrediť naša myseľ, s Ním máme počítať, Jeho oslavovať a Jeho hľadať 

v spoločenstve cirkvi a chrámu. Ak to robíme, potom sa Jeho pomazanie dotýka 



aj nás, pretože aj my sme Kristovi, veď nosíme meno „kresťan“. To znamená, 

že my prijímame pomazanie od Krista, no aj sami sa stávame pomazanými 

vďaka Kristovi. To, že prijímame pomazanie od Krista znamená, že Mu 

patríme, to, že my sami sa stávame pomazanými, znamená, že Mu slúžime. 

Jedno ani druhé nemôžeme robiť bez práce Ducha svätého v našom živote 

a spoločenstve.  

 

Je teda dôležité prosiť Pána Ježiša Krista o dar Ducha Božieho, lebo len 

On nám dá znovu novú silu, aby sme konali to, čo je hodné mena Ježiša 

Krista, aby sme vyznávali Ježiša ako svojho Spasiteľa, aby sme žili v znamení 

krstu, aby sme počuli aj rešpektovali Boží hlas, aby sme celý svoj život vkladali 

do Božích rúk ako dobrú obeť pre Jeho česť a chválu tu na zemi aj v nebesiach. 
Pomazanie od Krista nás teda uisťuje o tom, že sme Božie deti, ktorí 

prijímajú milosť, odpustenie a zmocnenie ku službe. Pomazanie od Krista 

nás vysiela ako Božích služobníkov, aby sme Kristovu lásku, pokoj 

a hodnoty neba šírili do tohto sveta. Ako jednotlivci aj ako spoločenstvo 

nášho cirkevného zboru aj celej cirkvi.  

 

Apoštol Ján pokračuje: poznáte to všetci alebo viete všetko – lenže my, 

napriek tomu, že vďaka Duchu svätému máme vyššie poznanie, radšej sa 

obraciame okolo seba a hľadáme návod na život, východisko z problémov, 

odpustenie a múdrosť pri všelijakých iných bohoch, či už sú nimi ľudia alebo 

filozofie.  

 

Samozrejme, že kresťan nevie absolútne všetko o všetkom. Vieme však  

o milostivých plánoch, ktoré má náš nebeský Otec s nami. Vieme, že sme vyšli 

z rúk nášho Stvoriteľa, že sme vykúpení z hriechov cez obeť Pána Ježiša 

Krista, vieme, že sme posvätení a že sme sa stali bratmi a sestrami prácou 

a vedením Ducha svätého. To je viac ako si vieme predstaviť. A hoci máme 

všetko, čo potrebujeme, nevedie nás to k lenivosti. Ako kresťania máme čítať, 

skúmať, hľadať, študovať, pýtať sa, pracovať. Dokonca Písmo hovorí, že – 

práve vďaka vyššiemu poznaniu – máme vyvíjať väčšie úsilie a musíme ešte 

viac skúmať Boží zámer s nami, s cirkvou, so svetom.  

 

Lenže múdrosť – akokoľvek je úžasná – nám bez Krista a bez pokory 

neprinesie nič dobré. Bez Krista nemáme nič, ak by sme aj na tomto svete mali 

všetko. Lebo Kristus je láska a tak nám to pripomína Pavol v Hymne lásky, že 

bez lásky nie sme ničím. S Kristom však dokážeme vystihnúť všetko o podstate 

života, pretože vieme o stvorení, vykúpení a posvätení, ktoré je plne závislé na 

Trojjedinom Bohu. Vierou totiž získavame Boží pohľad na všetko: vidíme 



všetko pachtenie, pýchu, domýšľavosť, hriechy, bohorúhačstvo... Na to všetko 

sa pozeráme s istotou svojej viery pokojne a vyrovnane.  

 

Lenže táto múdrosť nám neslúži pre sebecké ciele, ale práve naopak: 

vďaka tomuto poznaniu sme Pánom Bohom povolaní a vyslaní do tohto 

sveta ako svojich služobníkov. To, čo vieme o Bohu, o človeku, o svete, 

máme použiť v službe iným. K tomu sme boli pomazaní a vyzbrojení Duchom 
svätým. Poznať všetko znamená byť úplne závislí na Ježišovi ako na zdroji 

všetkej múdrosti a to v bežných situáciách života, ako aj vo výnimočných 

udalostiach. Všetky nás totiž formujú ako Božích služobníkov, ktorí 

svojimi darmi, danosťami a obdarovaním od Pána Ježiša a cez prácu Ducha 

svätého, majú meniť svet. 

 

Konanie Ducha svätého začalo v minulosti, ale pokračuje ďalej – týka sa to 

všetkých nás bez rozdielu, lebo sme pomazaní Ježišom Kristom a preto máme 

vyššie poznanie. Nech sme teda všetci spolu  Božími služobníkmi, ktorí žijú 

k Božej sláve teraz i naveky. Amen.  


