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Milí bratia a sestry! 

Pred nedávnom ma zaujal nasledovný text z Nového Zákona: 

„9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho 
pokrstil v Jordáne. 10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl 
otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na 
neho. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe 
mám zaľúbenie.“ 12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti 
bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a 
anjeli mu posluhovali.“ (Mk 1,9–13) 

Je to zaujímavé. Normálne by som si bol myslel, že po tom, čo 
Ježiša naplnil Duch Svätý, bude Ježiš hneď a zaraz hnaný 
k tomu, aby v sile Ducha začal mocne ohlasovať Slovo. 
Nejako tak, ako ste to možno zažili na kurze FILIP: Modlitba 
za vyliatie Ducha Svätého – a potom šup!, evanjelizovať… 

Namiesto toho Duch hnal Ježiš na púšť. Do samoty. Prečo? 
Pochopil by som púšť pred zoslaním Ducha, tých desať dní, 
ktoré apoštoli strávili pred Zoslaním vo Večeradle, prípravu 
na otvorenie sa Duchu a Jeho prijatie. Ale po prijatí…? 

Odpoveď môžeme nájsť vari u Pavla apoštola a v Jeho 
damascénskom zážitku.  

• Pavol na ceste do Damasku stretá v jedinej premáhajúcej 
skúsenosti Ježiša Krista. 

• Po príchode do Damasku čítame, že „9 Tri dni nevidel a 
nejedol, ani nepil.“ (Sk 9,9). Toto bola Pavlova púšť pred 
prijatím Ducha Svätého. Nie je to tam výslovne uvedené, ale 
je nanajvýš pravdepodobné, že to bol čas strávený v hlbokej 
modlitbe, v rozjímaní, v „trávení“ onoho ohromujúceho 
zážitku, ktorý Pavol práve zažil. 

• Potom, po troch dňoch, prichádza Ananiáš a hovorí: 
„"Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, 
keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý." 
18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu 
vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel.“ (Sk 
9,17–19). Šavol sa dá pokrstiť a príjme Ducha Svätého. Až do 
tohto okamihu to prežíva dosť podobne, ako Ježiš.  

• Ale už v nasledujúcich okamihoch sa Pavol od Ježiša 
odlišuje. Namiesto púšte a samoty, do ktorej sa uchýlil Ježiš, 
o Pavlovi čítame: „20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, 
že je Božím Synom.“ (Sk 9,20). Pavol sa hneď strmhlav pustil 
do vášnivej apoštolskej činnosti. 

• Zdá sa ale, že to nejaké veľké ovocie neprinieslo. Pavol 
rozvíril celý Damask, hrozila mu smrť, musel potajomky 
utiecť preč. Podobne musel utekať aj z Jeruzalema. Písmo 
pritom nijako neopisuje nejaké veľké pozitíva tejto Pavlovej 
snahy. Naopak, keď konečne odíde do Tarzu a tam sa na 
nejaký čas stratí v ústraní, Lukáš si v skutkoch s dávkou 

humoru vydýchne: „31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei, 
Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a 
rástla v úteche Svätého Ducha.“ (Sk 9,31). 

Ja osobne si myslím, že sa s Pavlom stalo toto: 

Pavol prijal Ducha Svätého. Táto skúsenosť v ňom vyvolala 
ohromnú citovú odozvu. Pavol bol plný nadšenia. Plný 
eufórie. Plný energie. A v sile tohto nadšenia sa vrhol do 
horúčkovitej apoštolskej činnosti. A práve v tomto bol 
problém. V tej eufórii. Pavol sa totiž zrejme nevrhol do 
apoštolskej činnosti v sile Ducha. Jednak bola skúsenosť 
Ducha pre neho úplne nová a možno ani veľmi netušil, ako 
vlastne s Duchom spolupracovať a čo všetko môže od Ducha 
očakávať. Hlavne ale, myslím si, toto nadšenie spoľahlivo 
prehlušilo akýkoľvek impulz Božieho Ducha. Pavol zo 
skúsenosti krstu v Duchu Svätom načerpal množstvo energie, 
v sile ktorej začal konať – ale ešte stále po starom. Ako 
čítame, využíval na to všetky svoje predchádzajúce 
schopnosti a zvyky zdatného farizeja: prel sa, hádal sa, 
usvedčoval, dokazoval… presne tak, ako na to bol zvyknutý 
od Gamaliela a z rabínskej školy… 

Predstavte si to na takomto dialógu medzi sebou a medzi 
Duchom Svätým: 

Duch: „Počuj, synu Boží milovaný…“ 

MY: „Ó, Aleluja! Sme Božie milované deti! Hurá! Poďme to 
ohlasovať celému svetu! Všetci to musia vedieť a spoznať! 
Usporiadame ohromnú kampaň, so spevom a s projektorom 
a s párkami a s …“ 

A vtedy sa zase ozve Duch: „Počkaj! Kam letíš? Veď som 
ešte len začal! Najprv je potrebné, aby si si vzal Bibliu…“ 

MY: „Ó, samozrejme! Biblia! To je to hlavné! Začneme čítať 
Bibliu, zriadime biblický krúžok! Hneď tu, v kostole! 
Pozveme ľudí, navaríme čaj,…“ 

Ale Duch Svätý chce stále niečo povedať: „Po čkaj ešte! 
Chcem povedať, že najprv musíš Ty…“ 

A zase do toho vpadneme MY: „Jasné! Ó, aká múdrosť! Že 
som na to zabudol! Najprv si ju musím prečítať celú ja! Ja 
somár! No samozrejme! Najlepšie bude, ak si to aj hneď 
spojím s diaľkovým štúdiom teológie v Badíne! Hneď si idem 
podať prihlášku a …“ 

A zase Duch: „Hej, hej, hamuj! Teológia teraz počká, 
teraz…“ 

A zase MY: „Jasné! To má čas! Teraz je potrebný apoštolát! 
Takže predsa len urobíme tu kampaň na námestí! Ale 
budeme na nej rozdávať Biblie od Gedeoncov!“ 



A tak ďalej… 

Jednoducho povedané: prílišné city, eufória, nadšenie – to 
všetko môže byť nebezpečné práve preto, že nás to môže 
poľahky strhnúť od Boha smerom na naše staré cesty. 
Vrhneme sa do mohutnej činnosti, makáme, snažíme sa – ale 
ovocie neprichádza. Eufória vyprchá, príde kríza, „syndróm 
vyhorenia“, pýtame sa, kde je chyba… a ono chyba bola 
v tom, že hneď na samom začiatku cesty sme namiesto 
nasledovania a načúvania Bohu bujaro a s nadšením odbočili 
na svoje vlastné cestičky a Boh zase ostal stáť kdesi bokom, 
zabudnutý. Správali sme sa jednoducho ako také mladé, 
neposedné, poskakujúce a vyvádzajúce teliatko… 

V tomto smere je zaujímavé, čo hovoria učitelia duchovného 
života napríklad v súvislosti s modlitbou. V podstate hovoria 
toto: 

• Skúsenosť Boha v kontemplatívnej modlitbe v nás 
zákonite vyvoláva city, silné a podmanivé. Nie je na tom nič 
zlé, ani nenormálne. Je to prirodzené. 

• Zlé ale je, ak sa necháme týmito citmi uniesť – čo 
znamená uniesť preč od Boha. Preto radia, aby sme tieto 
pocity nenasledovali, nepoddali sa im, ale ďalej zotrvali 
v tichu a v mlčaní kontemplácie. Nechať teda city citmi, 
nenasledovať ich, ani nepotláčať, ale ostať mimo nich 
a neprerušiť ono hlboké spojenie s Bohom. 

Ježiš v praxi urobil presne toto: Po zoslaní Ducha neprepadol 
eufórii, ale odišiel na púšť, do samoty a tam dozrel. Pretože 
ako človek aj On sa musel s Duchom učiť spolupracovať! 

To isté dodatočne urobil Pavol, keď odišiel do Tarzu. Tam 
v tichu, v ústraní a v samote zotrvával až dovtedy, kým ho 
nevyhľadal Barnabáš. Až potom sa vrátil do Antiochie 
a neskôr do Jeruzalema a len pozvoľna, po Barnabášovom 
boku, sa ponoril do apoštolskej činnosti. 

V praxi teda môžeme povedať, že na našej ceste nás čakajú 
dve púšte: 

• 1. púšť – je miestom prípravy a otvárania sa Bohu a Daru 
Ducha Svätého. To je tých desať dní vo Večeradle, tri dni 
Pavla v Damasku,… Potom príde… 

• Prijatie Ducha Svätého – a potom hneď nasleduje… 

• 2. púšť – ktorá je tentoraz miestom „spracovania“ tejto 
novej skúsenosti, miestom, kde sa učíme žiť a konať 
s Duchom, zvykáme si na Neho, nechávame sa Ním nielen 
naplniť, ale aj preniknúť. To je Ježišových štyridsať dní na 
púšti, Pavlovo ústranie v Tarze (trvalo možno aj rok),… 

A to je asi tak všetko… 

Pre mňa to ale znamená veľmi veľa. Hlavne pre prax 
modlitby. Možno to v niečom pomôže aj Vám… 

 

Váš Inky 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:    

Prijatie Ducha Svätého; Eufória a jej hrozba; Púšť; 


