
„Rozumiem Božiemu slovu...“ 

Suspírium: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý 

seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa 

vôle Boha, nášho Otca.“ (G 1,3-4) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 206: „Vo sviatky svätodušné…“  

Pozdrav: „Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach! 

Chváľte ho, […] pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, 

mládenci a panny, starí i mladí! Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno 

je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom.“ (Ž 148,1-2a, 11-13) Amen.   

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána 

v 3. kapitole od siedmeho po deviaty verš takto: 

„Nečuduj sa, že som ti povedal: ‚Musíte sa znova narodiť.‘ Vietor veje, kam chce; 

počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto 

sa narodil z Ducha.“ Na to mu Nikodém odpovedal: „Ako sa to môže stať?“ (Jn 3,7-

9) Amen. Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Chválospev č. 445: „Duchu Svätý, príď, naplň nás…“  

Pozdrav: „Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho 

budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy.“ (IKrn 28,9) 

Amen.   

 

Lekcia: Skutky apoštolov 2. kapitola, 1-13   

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Skutkov apoštolov v druhej kapitole 

v prvých trinástich veršoch:  

„Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol 

z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 

Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul 

jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch 

dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých 

národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo 

každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v úžase si medzi 

sebou hovorili: „Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že 

každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi a 

Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a 

Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj 

prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích 



veciach svojím jazykom.“ Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: „Čo 

to má znamenať?“ Iní si však robili posmešky a hovorili: „Opití sú z mladého 

vína.“ 

 

Modlitba: 

Márne sa namáhame, Bože Otče náš nebeský skrze Ježiša Krista, ak Ty nedáš 

porozumieť Tvojim skutkom, nikto nevie pochopiť, čo si vykonal za nás, namiesto 

nás a pre nás. Sme úbožiaci tohto sveta, ak nás nenavštívi Duch Boží, Ktorý nám 

vznecuje evanjelium života. Ďakujeme, že Ty si na nás nezabudol. My sme Ťa 

zavrhli, my sme Ťa prenasledovali, my sme Tvojou silou a láskou opovrhovali, 

a dnes zrazu badáme, že už sú svätodušné sviatky, ktoré nám, bojazlivým 

učeníkom, zvestujú pokoj, mohutnú lásku a štedrú vernosť. Ty si Duch, Preveľký 

Boh, a my k Tebe pristupujeme ako neživé kosti, aby si nás napojil, oživil, vrátil 

späť do vlastného lona, kde  v skutočnosti patríme. Daruj nám dnes svojho Ducha, 

aby nás prebral k novému životu, aby sme pochopili Tvoje veľké veci, Bože náš. 

Prísľub nám – prosíme – Ducha rozvážnosti, aby sme v pokore mohli prijať Tvoje 

živé slovo a povzbudiť sa tými skutkami, ktoré si vykonal Ty sám. Pre meno nášho 

Vykupiteľa a Spasiteľa, „Ktorý nás nenechal ako siroty“ (Jn 14,18), vypočuj našu 

modlitbu. Amen.  

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

 

Pieseň: Chválospev č. 437: „Ó, Ty Duchu Svätý, čo si z jasu nebeského…“  

Biblický text: Skutky apoštolov 2, 11b 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Knihe skutkov apoštolov v druhej kapitole v 

jedenástom verši:  

„...my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom.“ 

Toľko slov Písma Svätého      

 

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

Komunikatívnosť je dnes obrovská flexibilná schopnosť človeka. Ten, kto sa 

zarozpráva, kto nájde spoločné koníčky, kto vie zareagovať na rôzne myšlienky a 

námety v spoločnosti, disponuje s neobyčajnými možnosťami. Má lepšie pracovné 

podmienky. Má viac výhod, lebo pozná cesty a chodníčky úľav a zliav. Má viac 

kontaktov a priateľov. Má viac, lebo dostal viac. Dnes náš turičný biblický text 

upriamuje pozornosť na blahodarný účinok Ducha Svätého, a to na porozumenie 



Slova Božieho. Na to, že čo národy počuli, to pochopili a prijali. Boli udivení z toho, 

čo počuli a čomu porozumeli. 

V súčasnosti s nami to je naopak. Žiak je zhrozený zo zadania úloh, ktorým 

nerozumie. Postupy jednotlivých zadaní sú komplikované a nezrozumiteľné. 

Podriadený v práci častokrát nepochopí pointu a zmysel tímovej práce. Manželia 

si nerozumejú a ich ciele sa rozchádzajú. Deti v domácnostiach sú nepochopené 

a častokrát zutekajú svojím rovesníkom. Nerozumnosť a nechápavosť nás 

charakterizuje na celej čiare, a to aj pri čítaní Božieho slova. Ako keby v našej rannej 

tichej hodine sa vynárala otázka Filipa k eunuchovi: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ 

(Sk 8,30) Nadšení si zoberieme do ruky Písmo Sväté, nadšení si sadneme pred svoj 

mobil a si vyhľadáme on-line Bibliu, alebo vlastnú aplikáciu Písma Svätého, a po 

prečítaní zistíme, že tomu nerozumieme. Je to ťažké a zdĺhavé. Sme zahalení do 

vlastného života, a je i nám skrytá tá pravda, z ktorej vyviera život. Hľadíme sami 

pred seba a hľadáme odpoveď na otázku: „Čo mi tým dnes ráno Boh chce 

povedať?“ Chystáme sa do života, do každodennosti, do práce, do školy, na 

univerzitu, k nemocničným lôžkam a nerozumieme Božiemu slovu a to nás 

vyvedie z miery, to nás rozčúli a to nás znepokojuje. Na Prvé svätodušné sviatky 

všetci prítomní boli v rozpakoch, že pochopili Božie veci. A to tie veľké. Nie je tie 

malé, ale ti veľké veci. Pochopili a porozumeli Božiemu slovu. Pochopili Božiu 

lásku. Zomkli sa a vyjadrili svoj úžas nad Božími vecami. My všetci, teda všetci 

prítomní sme dostali dar Ducha Svätého a porozumeli počutému slovu. Čítať, 

počúvať, porozumieť a konať Božie Slovo.   

Viete koľko sa modlíme za to, my duchovní, aby vo Vašich srdciach Božie Slovo 

prinieslo úrodu? Predtým ako vstúpime pred Božiu tvár v kancelárii voláme na 

Ducha Svätého, aby Slovo Božie bolo živé a účinné, aby Boh prehovoril skrze 

našich slabých slov. Aby to všetko bolo silné, a predsa nie my sme boli v centre 

diania, ale v nás pôsobiaci Duch Boží, Ktorý skutočne uspôsobí Slovo Božie. Aby 

vzrástlo to horčičné semienko, to naše, to cenné, to častokrát zúfalé. Aby prinieslo 



úrodu: „niektoré tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.“ (Mk 

4,8) Apoštol Peter nebol čerstvým absolventom jazykových kurzov, ale rečnil. Jeho 

ľudské schopnosti neboli komunikatívnosť a flexibilita, ale práve činnosť a aktivita 

Ducha lásky a útechy. Počujeme Lukášovo svedectvo o cirkvi, o tom, kto sme, ako 

sme sa dopracovali k tomu, akí sme. Bez Ducha Svätého to nepôjde. Bez Boha 

Ducha Svätého ničomu neporozumieme.    

Svedectvo Lukáša o prvých svätodušných sviatkoch je zjavné a jasné: My všetci. 

My všetci počujeme, ale i rozumieme, a tomu sa divíme. Tu badať to, že o čom 

apoštol Peter podal svedectvo nie je blud. To nie je klam. To nie je omyl. To nie je 

pochybenie, o čom apoštol Peter reční. To je živé a účinné. To sú veľké Božie veci. 

To je milosť. To je dobrota Božia. To je vernosť Pánova. To je sila Kristova. To je. To 

funguje. Kto tento zástup poráta? Kto tento zástup oživí? Kto tento svet zachová?   

Duch Svätý mi dá porozumieť Božie slovo. I my všetci môžeme byť udivení 

a zhrození z toho, že Boh nás ako hlboko miluje vo svojom Synovi a Duchom 

milosti nám zjavuje intenzitu tejto lásky. Porozumieť. Nie atrament na listoch 

Písma Svätého, nie vyrieknuté slová, „ale Duchom živého Boha, nie na kamenných 

tabuliach, ale na tabuliach ľudských sŕdc“ (IIK 3,3) je zapísané to „Slovo, ktoré sa 

stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. (viď Jn 1) Údiv, 

úžas, rozpaky, že mne to bolo zverené. Údiv z vlastnej spásy. Ja som to osobne 

dostal. Je to moje. Je to pre mňa a o mne. Úžas z našej záchovy ako sa o tom 

zmieňuje Margita Figuli v Troch gaštanových koňoch. Rozpaky z vlastného 

vykúpenia. Je to po našom. Je to pre nás a o nás. To sú skutočné Turíce. To sú 

ozajstné Svätodušné sviatky, keď pochopíme Božie veľké veci a to nás nie vydesí, 

ale napĺňa úžasom a údivom, že ma Boh láskavo prijal, zoči-voči ma postavil pred 

Seba, On ma objal, On ma podržal, On ma vyliečil, On ma upokojil, On ma 

zneškodnil, On ma zrovnoprávnil so spravodlivými, On ma... Stále On a nikdy ja. 

Jazyky ohňa, Duch Boží a horúca slza pokánia, ktorá mi steká po tvári, že všetko 

a pre celý svet, a v ňom i pre mňa, i za mňa. Plný milosti a pravdy, je náš Pán 



Kristus. Neslýchaná milosť, porozumená, do sŕdc vštiepená opatera Pánova. – to je 

zmysel Turíc. „My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a 

Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, 

prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi...“ my bratislavčania, 

my, kalvíni, a zrazu v srdci bodnutie. Jazyky z ohňa, ktoré nepália, jas z neba, že 

Kristus je s nami. Chválospev zo sŕdc, že ja som spasený. Chválospev z každých 

úst, že my sme vykúpení. Božia pomoc je naša a patrí nám. Letnice prišli, milosti je 

čas. Cirkev Kristova zomkni sa, a hlásaj mocne s Petrom i dnes: „Prišiel Paraklét, 

Ktorý Slovo rozsieva a vznecuje ju v našich srdciach.“ Nech v našom živote i dnes 

počuť najväčšie volanie ako ozvenu každý deň: „Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, 

v nás!“ Jazyky z ohňa: oni otvárajú srdcia. Amen.   

Modlitba: 

„Či sú medzi ničotnými modlami národov také, ktoré dávajú dážď? Alebo dajú 

nebesia pŕšky? Či nie si to ty, Hospodin, Bože náš? V teba dúfame, lebo ty si utvoril 

toto všetko.“ (Jer 14,22) 

 

„Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv 

zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti.“ (Žid 10,29) 

 

Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci 

ľudia boli spasení a spoznali pravdu.“ (1Tim 2,3-4) 

 

„Plesajte, zrúcaniny Jeruzalema, spoločne sa radujte, lebo Hospodin potešil svoj 

ľud, vykúpil Jeruzalem.“ (Iz 52,9) 

 

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo 

skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Ef 2,8-9) 

 

„Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? (Mt 7,16)  

 

„Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. (Iz 50,5).“ 

 

„Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“ 

(Jn 6,63)  

 



„Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne 

oddaní. Nerozvážne si v tom postupoval, lebo odteraz budeš musieť bojovať.“ 

(IIKrón 16,9a)  Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody.“ (Prís 3,9)  

 

Požehnanie: „Hospodin povedal: „Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou.“ 

(IMojž 11,6) 

  

Pieseň: Chválospev č. 439:1: „Duchu Svätý, príď už príď, žehnaj ma a veď...“ 
 

Zlatica Oravcová: Veľká cena 

Vrch Olivový. Cesta je vyznačná. 

Z nádeje a z viery veniec spletený. 

Do bielych oblakov vtlačené sú mená. 

Tých, čo modlili sa do brieždenia… 

V záhonoch túžby je mnoho kvetiny! 

 

Nový Jeruzalem. Zrieť už jeho veže. 

A brán perlové? Tie sú dokorán! 

Pán Ježiš, Víťaz, čo Gologotu prešiel, 

Kajúcich si vedie z mora na pobrežie… 

Ko netúžil by vojsť do tých večných brán?! 

 

Jas pozlátil hory Olivovej stráne, 

Do neba pozerá učeníkov rad, 

Ku hradbám zlatým sú pozdvihnuté dlane… 

Istota v srdciach: „Ty miluješ nás, Pane, 

Ty si náš život, Tys' prepevný náš hrad!“ 

 

Vrch Olivový. Cesta je vyznačená. 

Vlajka Lásky vlaje na štíte najvyššom. 

Nesmierne veľká je vykúpenia cena!!! 

Do bielych kamienkov vyryté sú mená 

Tých, čo vykročili s Pánom Ježišom… 


