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Pondelok 16. mája 2016 

2. slávnosť svätodušná 

Text: Ž 104, 24 – 31 
24Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva. 
25Tu more veľké, šírošíre; tam hemženia je bez počtu i živočíchov malých s veľkými. 26Tam lode 

plavia sa, tam Leviatan, čo si ho stvoril, by sa hrával v ňom. 27Všetko to očakáva od Teba, aby si 

im načas dával pokrm. 28Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami. 
29Keď skrývaš svoju tvár, ľakajú sa; keď odnímaš im ducha, skonávajú a vracajú sa do prachu. 
30Keď svojho Ducha vysielaš, sú stvorené; tak obnovuješ povrch zeme. 31Naveky sláva 

Hospodinovi! Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel!  

Piesne: ES č. 171, 179 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Milí bratia a milé sestry, päťdesiatdňové obdobie po Veľkej noci nám uzatvárajú svätodušné 

sviatky, ktoré nám pripomínajú udalosti zoslania Ducha Svätého. Ústrednou témou svätodušných 

sviatkov je tretia osoba Svätej Trojice – Duch Svätý, ktorý zohráva v živote každého veriaceho 

dôležitú úlohu. On aj pri každom jednom z nás uvádza veci do pohybu. Aj v živote nás kresťanov 

pôsobí ako životodarná sila. Hospodin skrze Ducha Svätého nás udržuje pri živote. Udržuje nás 

pri tom duchovnom, ale rovnako aj pri tom telesnom, ako sme to počuli z prečítaných veršov 104. 

žalmu. Žalmista píše aj o odňatí Ducha Svätého, čím nás upozorňuje, že prítomnosť Božieho 

Ducha nie je samozrejmosť, a práve preto by sme o ňu mali neustále prosiť, ale i za Neho ďako-

vať, veď pôsobí pri nás a v nás skutočne veľké veci. Odňatie Ducha Svätého má za príčinu 

skonanie, nie však skonanie telesné, ale to duchovné. Zostáva telo, ktoré už neprináša ovocie 

Ducha Svätého. Varujme sa takéhoto „bezduchého života“, života bez pôsobenia Ducha Svätého 

v nás. Varujme sa pôsobeniu iných duchov, duchov tohto sveta, v našom živote. Ako je to 

možné? Prosba o prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého by sa mala nachádzať v našich 

modlitbách. Nesmieme zabúdať vo viere v Ježiša Krista prosiť aj o ten veľký dar, ktorý je nám 

zasľúbený v Duchu Svätom. Veď aj slová žalmistu sú slovami modlitby, v ktorej žalmista hovorí, 

aký to je rozdiel, ak Duch Boží nepôsobí a ak pôsobí. Žalmista píše: „Keď svojho Ducha 

vysielaš, sú stvorené; tak obnovuješ povrch zeme. Naveky sláva Hospodinovi! Nech sa raduje 

Hospodin zo svojich diel!“ Dôsledkom pôsobenia Ducha Svätého v nás je aj usvedčovanie nás 

z hriechov, no i privádzanie k pravému pokániu. To znamená, že zabraňujeme tomu starému 

Adamovi v nás, aby dostal priestor, ktorý, naopak, získava nový Adam, ktorým je Ježiš Kristus. 

Duch Svätý nám, Kristovým učeníkom, ukazuje najmä to, čo je najväčší hriech sveta: 

odmietnutie Ježiša Krista, ktorý je veľkou ponukou záchrany a života večného v kráľovstve 

Božom. Ak si toto mocné dielo Ducha Svätého v nás a pri nás uvedomujeme, smieme spolu so 

žalmistom volať: „Naveky sláva Hospodinovi! Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel!“ Amen. 

Modlitba: 
Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za dar Ducha Svätého, ktorým si založil cirkev a až dodnes ju 

zachovávaš. Zhromažďuješ nás okolo svojho svätého slova, dávaš nám schopnosť poznať 

veľkosť svojej lásky a milosrdenstva, vierou prijať dielo vykúpenia a spásy. Prosíme Ťa, dávaj 

nám i naďalej dar Ducha Svätého, ktorý by nás naplnil opravdivou radosťou a istotou spasenia. 

Prosíme, učiň to pre zásluhy svojho milého Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. 

Mgr. Anna Debnárová, duchovná správkyňa v Teologickom domove ECAV pri EBF UK (BAS) 

 


