
Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch  
 

Pondelok 21. mája 2018 - 2. slávnosť svätodušná 

Piesne: ES č. 169, 173 

Text: Ez 11, 14 – 20 

„14Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: 15Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a 

o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hospodina, nám je daná 

táto krajina do vlastníctva. 16Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Vskutku, ja som ich 

zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za 

krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Potom 

vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; 

dám vám pôdu Izraela. 18Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 

19Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce 

z ich tela a vložím im srdce mäsité, 20aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali 

moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Svätodušné sviatky, často neprávom prehliadnuté, upriamujú našu pozornosť a duchovný zrak 

na činnosť Boha Ducha Svätého v tomto svete a v našich životoch. Podobne sa stáva, že 

zabúdame na to, že náš Boh je Pánom všetkého, a teda je Pánom aj nad dejinami. Toto sa 

mnohokrát zdôrazňuje v Písme svätom, najmä v Starej zmluve. Skrze Ducha Svätého sa dejú 

veci nielen v ľudskom srdci, nielen v individuálnom živote jednotlivcov, ale aj v kontexte 

širších, až celosvetových rozmerov. Je to Božia vôľa a Jeho svätá prozreteľnosť, ktorá určuje, 

v akom smere sa bude hýbať história. Podobne ako navrátil Izraelcov z babylonského otroctva 

a dal im späť krajinu zasľúbenú, aj my máme očakávať zasiahnutie premocnej Božej ruky. 

Prosiť, aby aj spomedzi nás odstránil všetky „mrzké a ohavné modly“. Teda všetko to, čo nám 

bráni čisto a úprimne slúžiť jedinému živému a pravému Bohu. A to ako z nášho srdca, tak aj 

z našej spoločnosti, aby sme chodili podľa Jeho svätých ustanovení a zachovávali a plnili 

Jeho sväté nariadenia, zachovávali a plnili Jeho svätý zákon. Ten nás ochraňuje, aby sme si 

neublížili na duši. Lebo jedine ak prijmeme skrze Ducha Svätého Jeho vôľu ako našu vôľu, ak 

stotožníme naše zmýšľanie s Jeho zmýšľaním, môžeme budovať kráľovstvo nebeské už 

v tomto svete. Potom dostaneme „srdce mäsité“. Náš Pán a Spasiteľ nám ukázal, ako 

nasledovať Božiu vôľu, ako plniť Otcove prikázania. A my máme Ducha Svätého od nášho 

Krstu svätého, tak môžeme v Boha veriť a Krista nasledovať. Lebo keď Duch koná cez nás, 



potom vidno i ovocie Ducha v našom živote. A keď je toto ovocie vidno na živote celého 

spoločenstva, potom môžeme vidieť i rast nebeského kráľovstva. Podľa ovocia možno 

poznať, aký Duch je v nás. Komu patríme a komu slúžime. Aby sme v skutočnosti boli Jeho 

ľudom a On aby bol naším Bohom. Amen. 

 

Modlitba:  

Bože Duchu Svätý, obnov naše srdcia, aby boli ochotné plniť Otcovu vôľu. Nech cez nás 

obnovuje tento svet. Nech na našich životoch vidno Jeho moc. Nech pre naše dobré skutky 

ľudia uverili v Teba. Očisti nás a uspôsob pre konanie nášho poslania. Ovocie nášho konania 

nech svedčí o Tvojej veľkosti a moci. Buď naším Bohom a my budeme Tvojím verným 

ľudom. Amen. 
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