
Zoslanie sv. Ducha 

 

Keď matka objíme svojho syna, jej objatie je viditeľným a hmatateľným prejavom jej lásky voči nemu. 

Svojmu synovi ním hovorí: „Ľúbim ťa.“ Keď študent medicíny ukončí školu, diplom, ktorý dostane, je 

viditeľným a hmatateľným znakom pravdy, ktorú inak nevidno. Tento diplom všetkým hovorí: „Tento 

človek má dostatočné vzdelanie a skúsenosti na to, aby začal pracovať ako lekár.“ Na tomto obraze 

môžeme pochopiť, ako Svätý Duch účinkuje vo sviatostiach. Všetkých sedem sviatostí využíva 

viditeľné veci: vodu a olej pri krste, chlieb a víno pri Eucharistii, vkladanie rúk a myro pri 

myropomazaní. Všetko sú to viditeľné znaky, ktoré hovoria o vnútornom účinkovaní Svätého Ducha v 

našom živote. Tieto znaky sa však mocou Ducha premieňajú a skutočne uskutočňujú Božie dielo, 

ktoré naznačujú: krstná voda nás skutočne obmýva od hriechu, chlieb a víno sa skutočne stáva 

Ježišovým telom a krvou a myro v nás skutočne zapečaťuje dar Svätého Ducha. 

Predstavme si teraz, že chlapec, ktorého mama objíma, práve prežil záchvat hnevu a ešte stále je na 

svoju mamu nahnevaný. Je matkino objatie v tej chvíli menej skutočné? Alebo nehovorí tak jasne o 

matkinej láske, pretože jej syn ju nedokáže prijať? Nie. Lásku matky v ňom vidno veľmi jasne; aj keď 

nemá na jej syna až taký veľký vplyv. Svätý Augustín učil, že milosť sa vylieva vždy, pri každom udelení 

sviatosti. Takže aj keď malé dieťa počas svojho krstu spí, predsa sa z neho stáva „nové stvorenie“ (2 

Kor 5, 17). A hoci by bol kňaz, ktorý nás spovedá, sám hlboko ponorený v hriechu, predsa sú nám pri 

jeho slovách rozhrešenia naše hriechy skutočne odpustené. A hoci sme pri svätej liturgii úplne 

nesústredení, v Eucharistii prijímame samého Ježiša s jeho telom a krvou, dušou i božstvom. 

Samozrejme, existuje isté prepojenie medzi účinkami sviatosti na náš život a tým, do akej miery sme 

vnímaví a otvorení voči Pánovi. Ako učili mnohí cirkevní otcovia, účinky sviatosti môže „zablokovať“ 

stav osoby, ktorá ju prijíma. Účinky Božej milosti sú vtedy obmedzené. To znamená, že v takom 

prípade človek neprežíva milosť, ktorá je v tejto sviatosti vždy prítomná. Naša disponovanosť a naše 

postoje – či už je to naša ľahostajnosť, tvrdosť srdca, neoľutovaný a nevyznaný hriech, alebo 

nedostatok viery – pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu. V podstate je to jednoduché. Ak prichádzame na 

spoveď s hlbokým vedomím toho, že potrebujeme Božie milosrdenstvo, s väčšou 

pravdepodobnosťou toto milosrdenstvo aj zakúsime – a to takým spôsobom, ktorý nám môže 

pomôcť zmeniť sa. Ak pristupujeme k svätému prijímaniu naplnení vďačnosťou za Ježišovu smrť a 

zmŕtvychvstanie, naše srdce sa pri prijímaní povzbudí jeho láskou. Ak však Ježišovi, naopak, 

vyhradzujeme vo svojom živote len málo času, ak zotrvávame v hriechu alebo pristupujeme k 

sviatostiam ľahostajne a bez akéhokoľvek očakávania, môžeme nadobudnúť pocit, že zo sviatostí nič 

nemáme. Spomeň si na Judáša Iškariotského. Pri Poslednej večeri síce prijal Ježišovo telo a krv, no na 

jeho myseľ a rozhodovanie to nemalo žiaden vplyv. Sviatosti nie sú magické predmety. Nie sú ani ako 

aspirín, ktorý používame na utlmenie bolesti. Svätý Augustín nám opäť hovorí: „Ten, ktorý nás stvoril 

bez nás, nás bez nás nespasí.“ Sviatosti sú plné Božej milosti, ale jej účinok závisí od našej túžby po 

Bohu a od toho, nakoľko vo svojom živote plníme jeho vôľu. Boh sa nám nikdy nebude vnucovať 

nasilu. Čaká, kým mu otvoríme svoje srdce a povieme: „Pane Ježišu, potrebujem a chcem tvoju 

milosť.“ Otvorte srdcia Svätému Duchu, lebo Jemu Ježiš zveril úlohu otvoriť naše srdcia a ukázať nám, 

ako veľmi nás Boh miluje. Modlím sa, aby vám Duch otvoril oči a ukázal vám „Pánovu slávu“, aby ste 

sa tak dokázali hlbšie „premieňať na taký istý obraz“ (2 Kor 3, 18) – čiže na obraz Ježiša Krista.                           

 

o. Rastislav Baka 


