
„Vedení Duchom Božím“
Suspírium:„Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky
zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má
záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne
do hlbín mora všetky naše hriechy.“ (Mik 7,18-19) Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 208.: „Vo svätodušné sviatky...“ 

Pozdrav: Ježiš  hovorí:  „Ak  totiž  neodídem,  Tešiteľ  k  vám  nepríde.  Ak  však
odídem,  pošlem  ho  k  vám.  No  keď  príde,  ukáže  svetu,  čo  je  hriech,  čo
spravodlivosť a súd.“(Jn 16,7-8) Amen. 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla
Titovi v 3. kapitole od štvrtého po šiesty verš takto:
„Ale  keď  sa  zjavila  dobrotivosť  nášho  Spasiteľa,  Boha,  a  jeho  láska  k
ľuďom,zachránil  nás  nie  pre  skutky spravodlivosti,  ktoré  sme urobili  my,  ale
podľa  svojho  milosrdenstva,  kúpeľom  znovuzrodenia  a  obnovy  v  Duchu
Svätom,ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,...“ (Tit
3,4-6) Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Žalm č. 51. 1.4-5. verše: „Môj Bože, hojný v svojej milosti...“

Vzdych: „Kto je ten muž,  čo si  obľúbil  život a miluje  dni,  v ktorých by zažil
dobro?odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! Veď Boh nás
povolal k pokoju.“(Žalm 34, 13.15., IK 7,15c ) Amen.

Lekcia: Skutky Apoštolov 2. kapitola, 37-42
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v knihe Ester v šiestej kapitole nasledovne.
„Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov:
„Muži, bratia, čo máme robiť?“Peter im povedal: „Kajajte sa a každý z vás nech
sa  nechá  pokrstiť  v  mene  Ježiša  Krista  na  odpustenie  svojich  hriechov  a
dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj
všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“A ešte mnohými inými
slovami  ich  zaprisahával  a  napomínal:  „Zachráňte  sa  z  tohto  zvráteného
pokolenia!“Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim
asi tritisíc duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu,
lámaniu chleba a modlitbám.“

Modlitba:



Ďakujeme  Ti,  Pane  náš,  že  „kým  slnko  milosti  svieti,  je  čas  na  pokánie.“
(Chválospev č. 434. 3. verš.) Darca životov, Duch pravdy a jednoty! Prosíme Ťa,
aby si  udržal svoje stvorenia.  Osloboď nás a zmier s naším Otcom, zmeň naše
myslenie  a posväť  nás.  Vyznávame  Ti,  že  sme zakrivili  Tebou  zjavenú  lásku,
nepochopili  sme nám zvestované evanjelium,  niet  potešenia,  niet  stíšenia,  niet
pokoja  tam,  kde by si  mal  prebývať Ty sám.  Bože,  od Teba sme sa  odvrátili.
Vieme, že k Tebe sa obrátiť je pre nás ťažké. Vieme, Teba opustiť, to je smrť. Príď,
Duchu Svätý a naplň nás, aby sme sa nielen prinavrátili k Tvojej vernosti, ale aj
zotrvávali v tej úprimnosti a pravde, ktorú si nám zveril. Sme boľavý ľud Tvoj,
prosíme nabodaj naše srdcia, rozkmitaj a poskrúcaj náš život, v ňom stimuluj to,
čo kleslo pod nulu. Ty Boží Svätý, Ty láska čistočistá, daruj nám vieru horčičného
semena,  aby  sme od  hlavy  po  pätu  a od  päty  po  hlavu  žili  s Tvojimi  darmi.
Prosíme Ťa, opýtaj sa nás osobne, kde sme sa narodili a ako sme bránili svoj život
a životy  našich  blížnych.  Rozsievaj  medzi  nami  Tvoje  živé  a plodné  semeno
Slova, a odstráň klam. Ty, drahý Kristus, ktorý máš moc nad vnútrom človeka,
pevne  ohraď  to,  čo  Ti  patrí.  Ty,  vzácny  priateľ  náš,  ktorý  vyslobodzuješ  zo
zaťaženia kliatby, jasne a zreteľne daj nám povel. Otvor pred nami Tvoje slovo
a Duchom Svätým predostri to, čo je v tento sviatok prvoradé, aby sme boli Tvoje
deti.  Pre  Tvoju  moc  a pokoru  Ťa  prosíme,  prijmi  nás  a požehnaj  zvestovanie
evanjelia. Amen. 
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Pieseň: Chválospev č 439: „Duchu Svätý, príď už príď...“

Vzdych: „„Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto
dňoch,“ znie výrok Hospodina. „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do
ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.“ (Jer 31,3) Amen.

Text: List apoštola Pavla Rimanom 8, 14. verš.:
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Liste  apoštola  Pavla  Rimanom v ôsmej  kapitole,
v štrnástom verši takto:
„Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.“
Toľko slov Písma Svätého     

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!

Duch Svätý obviňuje,  aby si hriešnik uvedomil,  čo zlého spáchal,  aby si

položil  otázku,  ktorá  odznela  v Jeruzaleme  pri  zoslaní  Ducha  Svätého  a po

Petrovej kázni. Svätý Duch zachytí to, čo je boľavé. Svätý Duch bodne tam, kde je



chyba  v procesore.  „Čo  robiť?“  Otázka,  ktorá  pretvára.  Otázka,  ktorá

predpokladá a žiada zmenu. A to zmenu od základov. Tu nie je dôležitý skutok,

samotná  ľudská  činnosť  ale  to,  že  Svätým Duchom  zasiahnuté  srdce  volá  po

úplnej  obnove.  Sebaskúmanie  a sebapoznanie  je  začiatkom  zmeny.  Ako  sa

môžem  stať  Božím  synom  a Pánovou  dcérou?  Otrok  hriechu  po  zvestovaní

evanjelia  sa  pýta:  Čo robiť? Na  to  má  vynikajúci  recept  Theresia  Hauserová:

„Denne nám treba povstať z hrobu našich zlých nálad, z hrobu našej rezignácie, z hrobu

našej  slabosti,  z hrobu  tvrdosti  našich  sŕdc  a z tisícok  situácií,  ktoré  poznávame  ako

nezmeniteľné z našej únavy a lenivosti.“ Život je zmena, drahý brat, milá sestra. 

Boh  však  nám nedaruje  stav  bez  hriešnosti,  ale  stav  slobodného  života

dietok Božích. Milosť, ktorá otvára dokorán možnosti, je jedinou šancou každého

márnotratného  syna  a stratenej  dcéry.  Milosť,  ktorá  svojou  slobodou  ponúka

veľkolepé  miesto  medzi  jeho  služobníkmi,  je  jedinou  zárukou  pochopenia

kresťanského sebaurčenia.  Milosť  zjavená  v Kristovi,  bude  istotne  naša  a nami

sprostredkovaná,  len  skrze  Ducha  Svätého,  Ktorý  nás  najprv  obviňuje,  ale

následne  oslobodzuje  od  hriechov.  Zmena,  vnútorná  zmena  je  podmienená

Tvojou  i mojou  otázkou.  Milý  brat  a drahá  sestra!  Dotklo  sa  ťa  to,  čo  vieš

o Ježišovi?  Si  celkom zainteresovaný/-á  do Jeho vykúpenia?  Prebodlo  ti  srdce,

zasiahlo Tvoje vnútro dobrá novina o Ježišovi Kristovi, tak sa vypytuj, spytuj sa

na vlastný život, aby si mal istotu ako guľomet. 

Apoštol Pavol však myslí na každodennú činnosť kresťana. Vedenie Ducha

Svätého znamená to, že jedine On svedčí o našom novom stave, o novom pomere

s Bohom, že On je naším Otcom a my sme jeho deti. Vedomie, že sme Božie deti,

nám garantuje jedine Duch Svätý. Božie dieťa je šťastné dieťa, lebo vie, čie je. Na

svete sa veľmi veľa vecí prihodí. Žiaľ existujú situácie, keď sa niektorí chtiac alebo

nechtiac vzdajú dieťaťa hneď po jeho narodení. Boh sa však každého z nás ujíma.

Deti Božie. „Som dieťa Božie.“ Už pri krste som počul:  „Neboj sa, veď som ťa

vykúpil, zavolal som ťa po mene, ty si môj.“ (Iz 43,1) Pri konfirmácií som počul



povzbudenie, aby som zachoval Božie synovstvo a každé svätodušné sviatky sa

môžem uistiť, že Boh ma nezanechal, nepoprel, ja nie som sirota nebies, ale  svoju

milosť  znova  a znova  sprostredkuje  v spoločenstve  Kristovom  a ja  sa  môžem

pýtať na vlastné konanie, lebo viem, čo vykonal Kristus a čím som vďaka jeho

službe. Kto si, drahý brat? Čia si, drahá sestra? Jednoduchá odpoveď znie i dnes:

Božie dieťa. Základ je Kristus. Nik nemá inú možnosť. Len skrze Krista. 

Kresťan,  dieťa  Božie  v záujme života  koná.  Jeho nové postavenie:  Dieťa

Božie ho poháňa vpred. Má radosť z bohabojnosti a z mierumilovnosti. Hojnosť

a bohatstvo v jeho dome predstavujú  Božie  príkazy.  Jeho potešením je  poznať

a naplniť nové prikázanie, ktorého obsahom je láska k blížnym. (viď. Jn 13,34-35)

Má istotu, že nikdy nie je a nebude zahanbený. Pravdu Kristovu šíri vo svojom

okolí, a nebojí sa poukázať na neresti a neduhy svojich bratov. S pokorou prijíma

i vlastné poučenie na základe Písma Svätého. Tým dokazuje, že neodcudzuje sa

vlastnému Bohu, ale že ho Duch Svätý vedie k Nemu ešte bližšie.

Duchom Božím vedení  ľudia.  Sudcovia,  proroci  Starého zákona,  učeníci

jedinečného Majstra, apoštolovia Ježiša Krista. Plnosť Ducha Svätého sa prejavila

v osobe Ježiša  Krista,  ktorý dokonale  naplnil  vôľu nebeského Otca.  Vystrojení

mečom Ducha Svätého, Slovom Božím. Vystrojení mocou z výsosti, ktorí svedčili

o Kristovi  a prinášali  ovocia  Ducha:  „lásku,  radosť,  pokoj,  zhovievavosť,

láskavosť,  dobrotu, vernosť,  miernosť,  sebaovládanie.“ (G 5,22-23a)  Aj  životy

prvých kresťanských zborov boli oázami Ducha Svätého. Okolo nich prekypovala

sebeckosť,  modlárstvo,  „pokoj“ sveta,  ale  vo vnútri  prvých cirkevných zborov

vládol  Kristus,  ktorý  viedol  svoj  ľud  Duchom  Svätým.  Naši  predkovia  viery

vedení Duchom Svätým vyznali pred svetom, Kto je obsahom ich viery. Ak bolo

potrebné, protestovali, vyjadrili svoj nesúhlas. Ak bolo potrebné, boli odhodlaní

znášať útrapy života: bičovanie, ba dokonca galeje. Sme hodnými dedičmi viery

v súčasnosti? Azda pozabudli sme na požehnanie, ktoré sme dostali pri svätom

krste? Azda pozabudli  sme na naše osobné požehnanie pri  konfirmácií?  Azda



pozabudli  sme  na  Božie  sprevádzanie  manželstvom,  pri  krste  našich  detí  a

vnúčat?  Azda  pozabudli  sme,  že  my  a naša  rodina  slúžime  Pánovi?  Azda

pozabudli sme na to, že my sme Božie deti, údy Krista a patríme do spoločenstva

Hospodinovho?  Túžime  po  tom,  aby  nás  Duch  Svätý  viedol?  Svet  i naše

spoločenstvo  potrebuje  živé  údy  Kristove,  Božie  deti.  Náš  cirkevný  zbor

potrebuje uvedomelých bratov a sestier, ktoré nezablúdia v tomto svete, ale majú

sebaurčenie, vedia čo znamená pre nich postavenie Božieho dieťaťa a sú zapálení

v Kristovej pravde a roznášajú len Jeho pokoj. Božie dieťa musí byť pripravené

konať len dobro,  lebo ho k tomu vedie Duch Svätý.  Duch Boží svedčí,  že sme

Božie deti, len my nezabúdajme na to, že z Božej milosti sme povolaní, a smieme

žiť pre Krista, ktorý nás nenechal ako siroty, ale prišiel k nám. Čo robiť? Odpoveď

je jednoduchá. Nechať sa viesť Duchom Božím, „lebo Duch Svätý vás v tej chvíli

poučí, čo máte hovoriť.“ (Lk 12,12) Čo robiť? Nechať sa viesť Duchom Božím, „lebo

kde  je  Váš  poklad,  tam bude  aj  vaše  srdce.“  (Lk  12,34)  Čo robiť?  Nechať  sa  viesť

Duchom Božím, „praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec

hľadá takýchto ctiteľov Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa

klaňať v Duchu a v pravde.“(Jn 4,23-24) Amen. 

Modlitba
„Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána,
premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána,
ktorý je Duch.“ (IIK  3,18)

„Ja som pravý vinič  a môj  Otec je  vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá
neprináša ovocie,  odrezáva,  a  každú,  ktorá prináša ovocie,  čistí,  aby prinášala
viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a
ja  vo  vás.  Podobne  ako  ratolesť  nemôže  prinášať  ovocie  sama  od  seba,  ak
nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti.
Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete
nič urobiť.“ (Jn 15,1-5)

„Stvor  mi  čisté  srdce,  Bože,  obnov vo mne pevného ducha!Neodvrhni  ma od
seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha!“ (Žalm 51,12-13)



„Ak teda  jestvuje  nejaké  povzbudenie  v  Kristovi,  ak  jestvuje  nejaká  útecha  z
lásky,  nejaké  spoločenstvo  Ducha,  nejaký  súcit  a  milosrdenstvo,dovŕšte  moju
radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ!“
(Fil 2,1-2)

„Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po
rovnej zemi.“ (Žalm 143,10)

„Ježiš odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z
Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa
narodilo  z  Ducha,  je  duch.  Nečuduj  sa,  že  som ti  povedal:  ‚Musíte  sa  znova
narodiť.‘“ (Jn 3,5-7)

„Zástupom  rozkázal  posadať  si  na  trávu,  vzal  tých  päť  chlebov  a  dve  ryby,
pozdvihol  oči  k  nebu,  dobrorečil,  lámal  a  dával  učeníkom  chleby  a  učeníci
zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa.“ (Mt 14,19-20a)

Modlitba Pánova

Ofera: „Ten, čo utláča biedneho, potupuje svojho Tvorcu, ctí ho však ten, kto sa
nad chudobným zľutúva.“ (Prís 14,3)

Požehnanie:„Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v
ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.“ (IK 2,11) Amen.

Oznamy 

Pieseň:Chválospev č. 447.: „Zošli na nás, Otče milý...“

PRIKÁZANIA NENÁSILIA
1. Denne uvažuj o učení a živote Ježišovom.
2. Vždy pamätaj na to, že nenásilie má za cieľ spravodlivosť a zmierenie, nie 

víťazstvo.
3. Choď a hovor láskavo, lebo Boh je láska.
4. Denne sa modli, aby ťa Boh použil na to, aby sa všetci ľudia stáli 

slobodnými. 
5. Obetuj osobné želania, aby všetci ľudia sa stávali slobodnými.
6. Pri styku s priateľmi i nepriateľmi dbaj vždy na slušnosť.
7. Zdržuj sa násilia v skutkoch, slovách i myšlienkach. 
8. Hľadaj spôsob slúžiť blížnemu i svetu.
9. Snaž sa byť duševne i telesne zdravý. (Martin Luther King)


