
„Tak kde je ten váš Boh, v ktorého veríte? 
Ukážte mi Ho!! Ja mám totiž rozum, dokážem 
myslieť a viem, že žiadny Boh nejestvuje, lebo Ho 
nikto nikdy nevidel! Ani ja, ani vy!“ 

Poznáte autora týchto viet? Nebudem vás trá-
piť prípadným hádaním, takto nejako som to po-
vedal mojej mame a starej mame ja, keď som mal 
asi 14 rokov a oni ma volali do kostola. Mal som 
vtedy „svoj“ rozum, rozum ako špongia nasiaknutý 
vodou pochybností a nevery, ktoré som hltal vo 
vtedy socialistickej škole a tiež od mojich duchovne 
ľahostajných kamarátov. 

Áno, bol som vo veku, keď sa mladí ľudia na 
konfirmačnej príprave dozvedajú základy o Pánu 
Bohu a mnohí sa práve vtedy rozhodujú pre vieru. 
Ja som si na svoje rozhodnutie musel ešte nejaký 
ten rok počkať. 

No a vtedy som vyriekol moje osudné slová, 
ktoré mi potom moja mama často, kým ešte žila, 
pripomínala s vďačnosťou, že som z toho vyrástol. 

Kto sa skoro vo svojom živote rozhodne pre 
Pána Ježiša, má ako bonus roky naviac prežité s 
Ním. Naopak, kto si vstup do Božieho kráľovstva 
odložil na neskôr, vlastne okráda sám seba o čas, v 
ktorom už mohol spoznávať hodnotu spoločenstva 
s inými bratmi a sestrami. O to menej bude poznať 
aj samotného Pána Ježiša a vo svojej starobe bude 
na rozdiel od ostatných kresťanov iba nováčikom 
vo viere. Ale lepšie byť na konci radu zachráne-
ných, ako tam nebyť vôbec. 

Veď ešte horšie je s tými, ktorí vo svojej nabra-
tej tvrdohlavosti ostávajú. Škodia sami sebe, keď 
vypadávajú z Božej milosti a Jeho spasenia a sú 
ohrozením aj pre svojich najbližších, najmä pre 
svoje deti. 

Milí priatelia, tieto dva dni kresťanská cirkev 
slávi už niekedy od svojho počiatku ako pamiatku 
zoslania Svätého Ducha a teda aj založenia Ježišo-
vej cirkvi. Bez Ducha by cirkvi nebolo, učeníci by sa 
stále trochu ustráchaní skrývali pred svetom v 
strachu o svoj život a o svoje rodiny. Lenže Duch 
svätý učeníkov zmenil, dosiahol v ich životoch veľ-
ké zmeny. 

Viete, ťažko sa žije so zlou povahou. Ak máte 
vo svojej blízkosti niekoho takého, kto má zlú po-
vahu, tak si vo svojom okolí vysluhujete poľutova-
nie. Ak máte vy takú povahu – výbušnú, zlostnú, 

Duch premieňa 
Ján 14,28-29: „Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že 
idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. 29 Už teraz som vám povedal, skôr, ako by sa to stalo, aby ste uverili, 
keď sa to stane.“ 

nervóznu a neviem ešte akú – tak vaše okolie trpí. A 
ak sa vám podarilo vstúpiť do manželstva, tak často 
býva, že váš manželský partner sa vlastne obetoval 
pre život s vami. Je to strašné, čo hovorím, ale je to 
tak. Žiť s takým človekom je naraz utrpenie aj obeť. 

Učeníci, ktorí sa predtým báli vôbec ísť na Golgo-
tu, keď tam zomieral ich Majster a Pán, títo istí uče-
níci, ktorí sa na druhý deň po Golgote skrývali pred 
svetom zo strachu pred veľkňazom a jeho vojakmi, 
títo istí mužovia (a aj ženy), ktorí po odchode svojho 
Vzkrieseného Učiteľa zostali rozčarovaní vo svojom 
živote stáť nevediac, čo bude ďalej, títo sa po zos-
túpení Svätého Ducha celkom zmenili. Ich ustrá-
chanosť, ich uzavretosť sa nadobro otočili. 

Peter vyšiel pred zástup a s odvahou dokázal 
zástupu do očí povedať: „To vy ste ukrižovali Ježiša 
Krista!“ (Sk 2,36) Keď by vás niekto obvinil z vraždy 
nejakého človeka, celkom iste by vás to nenechalo 
ľahostajnými. Ani jeho poslucháčov to nenechalo 
apatickými. Práve naopak! Vtedy tam, na tom ná-
mestí, uverili stovky, ba tisícky ľudí, ktorých sa od-
vážna Petrova reč dotkla! 

Duch Svätý robí takéto zmeny v živote človeka. 
Zmenil Petra, zmenil tie zástupy ľudí v Jeruzaleme. 
Celkom iste vie zmeniť aj tie naše nepríjemné pova-
hy, ak také máme. On mení človeka skrz naskrz. 
Dáva nový život. 

Keď Pán Ježiš rozprával svojim učeníkom do-
predu tajomné slová o Duchu, ktorého ešte len 
plánoval poslať, že On, Ježiš od nich odíde k Otcovi, 
ale vráti sa - na aký návrat myslel? Na ten pri 
vzkriesení? Alebo na konci vekov? Keďže celá kapi-
tola rozpráva o tom, ako Boh Otec pošle Ducha svä-
tého, nie je to práve narážka na nám dobre známe 
trojičné učenie a že teda v Duchu svätom sa vráti 
Ježiš sám? Prečo nie? 

A potom, keď sa tak stalo a Duch svätý prišiel, 
mnohí v Neho, v Ježiša ako Spasiteľa uverili. 

Prajem aj vám, aby ste aj vy uverili a verili. Tak, 
ako zmenil učeníkov v Jeruzaleme a po nich celé zá-
stupy, tak z môjho detského naivného presvedčenia 
o tom, že Boha niet, zmenil aj mňa. A mám z toho 
veľkú radosť. 

Nech tento istý Svätý Duch mení mysle mno-
hých našich súčasníkov a premieňa ich srdcia, aby 
aj oni žili život nový, bohabojný, život, ktorý má 
svoju dobrú večnosť, svoj zmysel! Amen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. slávnosť svätodušná - 24.5.2021 - ecav.rankovce.sk 



 

Modlitba: Svätý Bože Trojjediný nám známy v Duchu Svätom! V tieto dni si spolu s celou 
kresťanskou cirkvou pripomíname zoslanie Svätého Ducha na tento svet a s tým spojený aj 
vznik našej, kresťanskej cirkvi. Po Jeho zoslaní sa odhodlanie učeníkov menilo, zo skrývajú-
cich sa čakateľov na to, čo má prísť, sa stali odvážni kazatelia a buriči svedomia, čo priviedlo 
mnohých k zmene myslenia a rozhodnutiu pripojiť sa na Tvoju stranu. Tvoj Svätý Duch od-
vtedy mocne pôsobí v Tvojej cirkvi, aj v našom, slovenskom prostredí a aj na území, kde žijú 
členovia nášho cirkevného zboru. Ďakujeme za všetky tie zázračné premeny sŕdc mnohých 
ľudí, keď sa odvrátili od zlej cesty a pod Tvojím vedením sa rozhodli robiť veľa pre svoje spa-
senie, pre spasenie svojich blízkych, ale aj pre Božie kráľovstvo už v tomto svete. Prosíme, 
pomôž aj našej viere či neviere tak, aby sme boli podobne odvážni a ochotní byť svetlom sve-
ta tam, kde je tma názorov a soľou zeme tam, kde treba prinášať oživenie a farbu do čierno-
bielej sivosti beznádejného života v tomto svete. Amen. 

 


