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Zamyslenia na týždeň po 1. slávnosti svätodušnej  

 

Nedeľa 15. mája 2016 – 1. slávnosť svätodušná 

360 rokov od Prešovskej synody piatich slobodných miest  

Text: Sk 2, 36 – 38 
36Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, 

ktorého ste vy ukrižovali. 37Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným 

apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? 38I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás 

dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 

Piesne: ES č. 165, 181 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Po Vianociach a Veľkej noci svätíme dnes ďalšie krásne a významné sviatky – Zoslanie Ducha 

Svätého na apoštolov, čiže Turíce. V tieto sviatky zdôrazňujeme moc a silu Ducha Svätého, 

vyznávajúc s apoštolom Jánom: „Duch je, ktorý obživuje…“ (J 6, 63a) Zájdime v myšlienkach 

k tomu dňu, keď sa zrodila cirkev a prvý cirkevný zbor v Jeruzaleme, a všimnime si pôsobenie 

Ducha pravdy a Jeho ovocie. Pred nami stoja učeníci, obyčajní ľudia. Koľko Ježišovej lásky, 

vyučovania, napomínania i karhania sa im dostalo! Keď prišlo na lámanie chleba, Judáš zradí, 

Peter zaprie, ostatní sa rozutekajú a skryjú, lebo ich premohol strach. Pod dotykom Ducha 

Svätého sa z nič neznamenajúcich rybárov a ustráchaných ľudí stali smelí, otvorení a nebojácni 

vyznávači Ježiša Krista. Peter verejne vystúpi a jeho kázeň je živým dôkazom toho, ako pôsobí 

Duch Svätý. Povie ľuďom do očí pravdu o Ježišovi: Vy ste Ho zamordovali, vy ste ukrižovali 

Ježiša Krista! Aká iná je táto reč a jej priamosť v porovnaní s tou našou rečou dnes, keď sa 

k jednotlivcom či zástupom poslucháčov obraciame s lichôtkami, zaobalenými slovami, aby sme 

si ich získali, aby sme nikoho nepopudili, neurazili, nikoho sa nedotkli. Áno, Peter povie tvrdé 

slová, ale je v nich volanie do svedomia! Veď ide o všetko, ide o život! V takýchto slovách je 

výzva: Zobuďte sa, nešťastníci, a pozrite sa, koho ste vlastne zamordovali a čo ste tým urobili! 

Jeho otvorenosť, úprimnosť a priamosť spôsobená Duchom Svätým priniesla svoje ovocie. Ono 

sa zrodilo v húfe tých, ktorí jeho slová počuli, dali sa na pokánie a uverili v Ježiša Krista. My 

pôsobíme neraz tak, ako by sme sa práve takého ovocia Ducha Svätého obávali. Cirkev sa zrodila 

z moci a pravdy Ducha Svätého. To ovocie vidíme aj v zotrvávaní v chráme, spoločných 

modlitbách, oslave Boha, v jednomyseľnosti. Dnešní kresťania z chrámov utekajú. V prvej cirkvi 

vládla jednomyseľnosť, láska a svornosť. Dnes medzi sebou často vidíme duchovnú pýchu, 

rozvrat, hnev, výsmech a neporozumenie. Tam Pán pridával každým dňom cirkvi nových členov 

– a dnes sme svedkami, ako nám každým dňom členovia cirkvi ubúdajú. 

Pôsobenie Ducha Svätého v ľudských srdciach prinieslo krásne ovocie aj v čase reformácie a my 

z toho ovocia dodnes žijeme. Moc Ducha Svätého bola prítomná aj na Prešovskej synode piatich 

slobodných miest v roku 1656, ktorej 360. výročie si v tomto roku pripomíname. Kajajme sa 

a prijmime dar Ducha Svätého; oboje potrebujeme my aj naša drahá cirkev. Amen. 

Modlitba: 
Drahý náš Bože, aj my potrebujeme pokánie a prijatie Ducha Svätého. Ďakujeme Ti preto za 

zoslanie Ducha Svätého. Pomôž nám otvoriť aj naše srdcia pre Jeho blahodarné pôsobenie. Len 

Duch Svätý v nás je zárukou toho, že budeme žiť v úprimnom a ustavičnom pokání a prinášať 

ovocie pravého kresťanského života. Amen. 
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