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2. slávnosť vätodušná: Ovocie ducha (5. 6. 2017 Levice)
Žalm 51, 12 – 14
Srdce čisté stvor mi ó Bože a obnov vo mne ducha pevného! Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho
svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!
Bratia a sestry
Včerajší deň bol takou veľkou slávnosťou, počas ktorej sme si pripomínali zoslanie Ducha Svätého na
učeníkov v Jeruzaleme. Deti vystupovali so svojím programom. Zároveň sme pristupovali k sviatosti
večere Pánovej a prijímali Božiu milosť.
Dnešný deň je trochu iný. V občianskom kalendári je označený ako bežný pracovný deň. Ľudia išli do
zamestnania a väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že dnes je 2. slávnosť svätodušná, ktorú svätíme aj na
týchto večerných službách Božích. Je to zároveň svedectvom skutočnosti, že tento svet Ducha
Svätého nemá, pretože sa nachádza pod mocou toho zlého. Preto si ani tento svet nemôže
pripomínať dnešný sviatok.
Pripomínajú si ho iba kresťania, pre ktorých je osoba a dielo Ducha Svätého tak veľmi dôležitá. Je
v tom ukrytá aj taká určitá symbolika. Duch Svätý nie je dôležitý iba počas slávnostnej nálady. Jeho
dielo je pre nás potrebné aj počas bežných dní v kalendárnom roku.
Dnešný biblický text, ktorý som prečítal v úvode, tiež hovorí o jednom takom bežnom pracovnom dni.
Napísal ho kráľ Dávid po tom, ako scudzoložil s Batšebou. Bola to žena, ktorá sa mu zapáčila, preto sa
s ňou vyspal a ona otehotnela. Nakoniec nechal Dávid jej manžela zavraždiť, aby si ju mohol zobrať za
manželku. Skrátka bolo to strašné.
Nakoniec si však uvedomil ťarchu svojho činu. Uvedomil si, že spravil niečo strašné. Ako trest od Pána
Boha dieťa, ktoré počal, zomrelo. Dokázal si predstaviť svoj život, ako sa bude uberať ďalej? Vždy,
keď si ľahne k Batšebe do postele, musí niesť výčitky svedomia: „Ja som ten, ktorý som zavraždil jej
muža. Kvôli mne naše dieťa zomrelo.“ Keď Boh trestá hriechy rodičov práve na ich deťoch, je to pre
rodičov najbolestnejšie. Keď sa pozerajú na svoje dieťa, ktoré od malička vychovali, ako sa správa
nevďačne. Ako si nič v živote naváži, ako sa pre to dieťa musia stále viac a viac trápiť. Je veľa spovedí
rodičov, ktoré svedčia o takýchto situáciách.
Takto musel svedčiť Dávid o niekoľko desaťročí aj o svojich synoch, ktorých nedokázal poriadne
vychovať. Mal s nimi iba trápenie, pretože si nič nevážili. Nedokázal na nich byť prísny a tak vyrástli
z nich deformované charaktery. Dospelo to všetko až tak ďaleko, keď sa jeho syn Absolón postavil
proti nemu a chcel mu zobrať kráľovstvo.
Dávid sa teda po hriechu s Batšebou modlí slovami 51. žalmu, ktorý sám zložil. Táto Dávidova
modlitba sa môže stať aj našou svätodušnou modlitbou, ak poznáme slabé stránky svojho života. Ak
ich v modlitbách prinášame pred Božiu tvár a prosíme Pána Boha o čisté srdce.
Srdce čisté stvor mi ó Bože. Každý kto sa modlí tieto slová, si uvedomuje svoj život taký aký je a to až
do hĺbky svojho srdca. Pretože Pán Ježiš hovorí, že zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha
a pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka (Mk 7, 21 – 23).
V biblickom spôsobe vyjadrovania znamená srdce ten najvnútornejší ľudský svet človeka, centrum
myslenia a jeho osobnosti. Skrátka, je to najvnútornejšie jadro naše bytosti. Koľkokrát človek počuje
ako keby vo svojom vnútri slová: „Pozri sa na ženu, či muža svojho známeho, nestála by za hriech?
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Pozri sa na svojho suseda, aký je vulgárny ku všetkým okolo seba. Treba ho ohovoriť pred množstvom
ľudí. Pozri sa na kolegu v práci, privlastni si jeho úspech, vyšplhaj sa po jeho chrbte a prihrej si
polievočku pred svojím šéfom.“ Kde sa v nás berú takéto a im podobné myšlienky?
Naše ľudské srdcia sú niekedy tvrdšie ako skala a neradi si uvedomujú, že nie sú čisté. Niekedy máme
srdcia, ktoré sa rýchlo zapália za Božie veci a potom veľmi rýchlo zhasnú. Koľko je aj v dnešnej dobe
zúfalých a zlomených sŕdc. Koľkí ľudia žijú v depresii, do ktorej ich dostali ďalší ľudia v práci. Alebo
niekedy do takéhoto stavu človeka dokáže dohnať aj vlastná rodina.
Aké je tvoje srdce brat a sestra? Naše srdce je skrátka zvrátené od narodenia, je poškvrnené
hriechom. Preto by sa každý kresťan mal denne modliť slová Dávidovej modlitby: Srdce čisté stvor mi
ó Bože.
Ako sa dá špinavé srdce očistiť? Niekto sa snaží robiť dobré skutky, iný sa angažuje v nejakej politickej
strane, ďalší študuje množstvo kníh v ktorých hľadá šťastný návod na život. Ale ťaživý pocit našich vín
nám tento jed môže zo srdca zobrať Pán Ježiš prostredníctvom moci Ducha Svätého v nás.
Srdce čisté stvor mi ó Bože. Každý kto sa takto modlí bude uzdravený, pretože Boh vidí až na dno
nášho srdca. Ak uvidí v nás úprimnú túžbu po zmene a Božom odpustení, potom zahladí naše hriechy
a nebude ich už viac spomínať. Tvorenie nových, nevinných a čistých sŕdc je každodennou úlohou
Ducha Svätého v našom živote.
Prečo je teda potrebné očisťovať si každého dňa naše srdce? Je to z toho dôvodu, pretože srdce je
hybnou silou našich myšlienok a činov. Pán Ježiš hovorí, že z plnosti srdca hovoria ústa. A naše
slovenské príslovie prízvukuje, že vtáka poznať po perí a človeka po reči.
Čo si človek nosí vo svojom srdci, to dáva svojimi ústami na povrch. Ak niekto rád podvádza svojho
manželského partnera. Ak niekto holduje alkoholu. Ak sa z človeka sypú nadávky, či iné dvojzmyselné
vulgárne reči, ide o neodpustené hriechy, o špinavé srdcia. Jedná sa o nešťastných ľudí, aj keď
navonok vystupujú sebavedomo.
Čisté srdce sa prejavuje v čistých rečiach. Pre kresťana by malo byť samozrejmosťou, že nenadáva,
nehovorí škaredo. Pretože Duch Svätý očisťuje naše slová od klamstva, dvojzmyselných rečí
a pokrytectva. Ide to úplne prirodzene, kresťan nemusí šíriť a hovoriť takéto reči a fámy. Nemá k
tomu vnútornú potrebu. Skrátka Duch Svätý ho vedie v živote iným smerom.
Čisté srdce sa prejavuje aj v čistých skutkoch. Čisté srdce koná medzi ľuďmi skutky lásky, koná
všemožné dobro. Čo cítia druhí ľudia z tvojho života? Plynie z neho láska, alebo ťa ostatní ľudia radšej
zďaleka obídu?
Dávid ďalej hovorí: Srdce čisté stvor mi ó Bože a obnov vo mne ducha pevného. Čisté srdce nie je
ľahké zachovať dlho čistým. K tomu, aby sme to dokázali je potrebný čistý duch. Jedná sa o naše
vnútorné cítenie, ktoré nebude kolísať medzi dobrým a zlým. Naša viera, ktorá premáha svet a ktorá
nerobí žiadne kompromisy so zlom.
Všetci potrebujeme takého pevného ducha, lebo každý z nás vie, ako ľahko a rýchlo sa môžeme
vyčerpať vo svojom živote s Kristom. Každý kto sa takto každodenne modlí Dávidovu modlitbu,
dostane aj ďalší dar Ducha Svätého, ktorým je radosť: Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom
poslušnosti podopri ma. V našom svete je veľa radovánok, ale málo radosti. Ľudia robia rôzne
rodinné, či firemné oslavy – párty, len sa nevedia pritom vnútorne radovať. Je to preto, lebo ozajstná
radosť je možná iba tam, kde sa človek môže oslobodiť od svojich hriechov.
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Nech nás teda Duch Boží vedie aj do ďalších dní, aby náš život bol stále naplnený Jeho darmi, Jeho
ovocím. Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia a dcéry Božie.
Amen.

