
2.slávnosť svätodušná – 24.5.2021 – Bude to iné 
Duchu Svätý, zostúp na nás v túto chvíľu a pomôž nám počúvať ušami aj srdcom slovo nášho Boha. Daj nám rozumieť tomu, čo nám chceš 
povedať, každému z nás osobitne do života. Ale pomôž nám aj vykonať to, k čomu nás Božie slovo zaväzuje a čo nám predkladá ako spôsob 

časného života. Ďakujeme Ti, Boží Duchu, že vďaka Tebe môžeme mať otvorené srdce a počuť hlas, ktorý nás k sebe volá. Amen.  

 

Skutky apoštolov 2:17-21 „V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí a vaši synovia 

a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich 

služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha a budú prorokovať. A urobím zázraky hore na 

nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a dymovú paru. Slnko  sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde 

veľký a slávny deň Pánov. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený“.  

 

Viete ako idú biblické knihy NZ za sebou? Čo nasleduje po evanjeliách? Kniha Skutky apoštolov. Hovorí o tom, 

ako Duch Svätý, zoslaný Otcom a Synom, koná s ľuďmi a pri ľuďoch veľké veci. Od zoslania Duchom, cez 

zvestovanie evanjelia v Ježišovi Kristovi až po zázračné skutky, sa nesie chvála Božieho mena a milosti pre nás 

ľudí. Dejú sa tam napr. takéto divy: smrť tých, ktorí klamú Božiemu Duchu, uzdravovanie, vzkriesenia, poznávanie ľudí, Duch  Svätý 
ukazoval cestu aj zabraňoval v ceste apoštolom, menil srdcia mnohých ľudí a pridával v cirkvi veriacich, zázračné otváranie väzenia, záchrana 

z búrky či napadnutia zmijou a pod. Môžeme prvotnej cirkvi iba závidieť, čo všetko zažili a čím všetkým prešli 

v počiatkoch kresťanstva.  

 

Otázka znie: dejú sa rovnaké veci aj dnes? Môžeme aj my rátať so zázrakmi? Je možné, aby bolo dnešné zvestovanie 

evanjelia sprevádzané podobnými prejavmi ako vtedy?  

 

Možno sme si už len odvykli alebo neprikladáme dôraz na takéto prejavy alebo sa ich bojíme či považujeme za niečo 

nebezpečné. Pravda je však taká, že sa dnes sa zázraky a prejavy Ducha dejú prevažne na miestach, kde sa šíri 

kresťanská viera vo veľkej miere – Afrika, moslimské krajiny, Čína. Tam sú ľudia otvorení zázrakom, často na nich 

závislí a s vierou, ktorá hovorí o tom, že Boh má moc konať aj netradičné veci.  

 

Písmo hovorí, že Boh vyleje svojho Ducha na všetkých ľudí bez rozdielu. Kým predtým Ho dostávali ľudia povolaní 

na určitú službu, po Letniciach  je daná prítomnosť Ducha absolútne každému, v zmysle: každému, kto je na to 

pripravený, bez ohľadu na postavenie, národ, vek. Slovo „vylejem“ nám pripomína taký riadny lejak, ktorý je 

symbolom hojnosti Ducha, ktorého nám Pán Ježiš dáva. Nie je to len prehánka či mrholenie, je to obrovský dar, ktorý 

sa nedá zrátať. To znamená, že Duch je pripravený žiť v nás a konať veľké veci. Ak sa tak nedeje, problém 

nebude na Božej, ale na našej strane.  

 

Peter vo svojej reči, keď cituje proroka Joéla, pripomína, že Ten Duch bol vyliaty a tým pádom neodvolateľný. Ak 

niečo rozlejete, nedá sa to dať znovu dokopy, tak ako to bolo. A keďže je to dar, my vieme, že dar sa nevracia, že sa 

s ním zaobchádza  zodpovedne a slušne. Presne tak je to s Duchom Božím aj pri nás. Dostali sme Ho, vrátiť Ho 

nemôžeme, ale mali by sme s Ním nakladať správnym spôsobom. Ak sa moc Ducha neobjavuje v našom živote, 

potom Mu asi nedovoľujeme konať v nás a pri nás.  

 

Pre prijatie Ducha musíme splniť určité duchovné podmienky, ale nemusíme mať  nijaké spoločenské postavenie: 
synovia, dcéry, mládenci, starci, služobníci a služobníčky. Duchovnou podmienkou musí byť naša otvorenosť 

a túžba dať sa do Jeho služieb a dovoliť Mu cez nás pracovať Jemu primeraným spôsobom.  

 

Úlohou všetkých, ktorí boli naplnení Duchom, je prorokovať. Máme dvojakú rovinu prorokovania. Prvá rovina je, 

keď proroctvo chápeme ako  hovorenie toho, čo Boh chce povedať, zvestovať, ako sa nám dáva poznať. Je to 

všeobecná rovina zvestovania evanjelia pre všetkých ľudí. V tomto prípade sme prorokmi absolútne všetci. Sme 

k tomu povolaní a zaviazaní. Boh sa nám dáva poznať cez slovo a našou úlohou je pod vplyvom Ducha Božieho toto 

slovo zvestovať ďalej. Druhá rovina je, keď proroctvo naozaj chápeme ako zvestovanie budúcich udalostí v živote 

konkrétnych ľudí alebo v živote sveta. Tento dar nemá každý kresťan, ale ak sme napojení na Ducha Svätého, On nám 

môže pomôcť poznať viac, vidieť a vnímať viac ako ostatným. Nie preto, aby sme sa povyšovali, ale preto, aby sme 
týmto darom slúžili iným. Každý jeden z nás je teda povolaný počúvať Boží hlas, prijať od Ducha porozumenie 

a tak zvestovať to, čo Pán Boh chce povedať ľuďom – či už všeobecne alebo konkrétne.  

 

Peter cituje z Joélovho proroctva aj dosť zvláštny úsek o znameniach na nebi aj na zemi. Ide tu o znamenia, ktoré 

začali už na Veľký Piatok, keď nastalo zatmenie slnka, zemetrasenie a pod. Alebo tu môže ísť aj o znamenia, 

ktoré Ježiš vložil do svojich predpovedí blížiaceho sa konca. Takisto tu môže opisovať reálne prírodné pohromy, 

ale môže to byť aj metafora pre politické, sociálne dianie, ktoré sa bude konať na celom svete. Aj jedno aj druhé je 

typickým znakom posledných dní tohto sveta. A v časovom úseku medzitým: medzi zoslaním Ducha a príchodom 

Ježiša Krista, je každému ponúknutá šanca a príležitosť vybrať si, akým spôsobom prežije tento život a ako sa postaví 



k otázke o spasení. Každý si môže vybrať ako zareaguje na kázané evanjelium s tým, že tu platí zasľúbenie: „každý, 

kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený“. Teraz je teda čas milosti, ktorý Pán Ježiš ponúka každému človeku. 

Zároveň je však dôležité využiť práve daný moment a deň na vieru, pretože budúcnosť je neistá a my nevieme, či nám 
bude z Božej milosti dopriate žiť ďalej. Nikto z nás sa nesmie spoliehať na zajtrajšok, viera je záležitosťou 

dneška. Preto musíme vzývať meno Pána – spoliehať sa na Neho, veriť Mu, modliť sa k Nemu, čítať si Bibliu 

atď. – už dnes a teraz. Ale aj toto je iba práca Ducha Božieho v nás.  

 

Hoci nejako zvlášť nevenujeme Duchu Svätému pozornosť, v podstate bez Neho – ako kresťania v nedele aj v bežné 

dni – nevieme existovať. Potrebujeme Ho všetci bez rozdielu a Pán Boh nám Ho aj všetkým dáva. Potrebujeme 

Ho, aby sme mohli prorokovať – hovoriť o Pánovi Ježišovi a rozumieť životu. Potrebujeme Ho, aby sme mohli 

veriť a vzývať Božie meno pravdivo a správne. Ducha Božieho potrebujeme aj vtedy, keď sa dejú rôzne 

znamenia a úkazy na nebi či na zemi, aby sme obstáli a vo viere vytrvali.  

 

Mali by sme Duchu Svätého venovať viac pozornosti. Možno by sme mohli začať tým, že sa k Nemu budeme 

častejšie modliť. Amen.  

 


