
NAPLNENÝ JEHO DUCHOM

Čím sa plníš v svojom živote? Zábava, internet, facebook, hudba, vzťahy, alkohol? Napĺňa ťa to? Je to trvalé 
naplnenie. Vedel si, že Boh chce,
aby sme sa nechali napĺňať Ním? Mnohí idú za veštkyňami a okultistami ,aby načerpali trochu vody. 
Nenašli naplnenie v kresťanstve? 

Dôvod je jasný: potrebujeme prejavy a skúsenosť s Duchom, potrebujeme vstúpiť do Božej zóny. 
Potrebujeme ľudí, ktorí svedčia o moci Ducha Svätého v ich živote. 

Človek je a bol často považovaný za dobrého kresťana, keď sa zúčastnil nedeľnej sv. omše, občas prijal 
sviatosť zmierenia a niekedy sa zúčastnil nejakého kresťanského podujatia. Ale to nie je plnosť. To čo nám 
chýba je vyliatie Ducha Svätého.

Boží dotyk - Boh nás napĺňa, je blízky

Bez moci Ducha Svätého nemožno stretnúť Ježiša. Jedine vtedy môžeme komunikovať s Bohom a 
nadviazať s ním spojenie, ak sa nás Duch Svätý dotkne svojou mocou.
V Liste Galaťanom Pavol tvrdí, že iba mocou Ducha Svätého sme schopní volať: Abba! Otče! 
"Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: "Abba, Otče!"  Gal 4,6 
Boh nám neposiela zlomok Ducha, ale celého Ducha svojho Syna.

Prúdy živej vody

Niekedy si myslíme, že je Duch Svätý v nás dostatočne prítomný, ale ak nemáme túžbu odovzdávať túto 
radosť a nádej do života iných, niečo nie je v poriadku.
Biblia hovorí, že Duch Svätý preteká, On ťa vedie k ohlasovaniu. On prúdi cez teba, vylieva sa.
"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú 
prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili." Jn 7,37-39

Boží dotyk daný každému

Joelovo proroctvo - predpovedal vyliatie Ducha na celé ľudstvo - nielen na pár vyvolených.
 Joel 3,1-2 - Joel hovorí, že niet rozdielu medzi slobodným a otrokom, medzi mužom a ženou, medzi 
starcom a mladíkom. Niet rozdielu medzi biskupom a laikom, mužom či ženou, Prisľúbený Duch Svätý 
bude daný každému. Prísľub je jednoznačný: Duch bude daný každému. 

Prečo niektorí ľudia cítia prítomnosť Ducha a iní ju necítia? 

Prečo v niektorých ľuďoch Duch pôsobí a v iných nie? Prečo sú niektorí plný chariziem a iným ľuďom 
charizmy chýbajú. Podstatné je či sa Duchu otvoríme, alebo nie. Prasiatko s príbehu o betlehemskej maštali 
nebolo menej privilegované ako ostatné zvieratká. Rozdiel bol v tom, že prasiatko sa uzavrelo. 

To, že sme naplnení bude na nás vidieť

Duch Svätý zostúpil na približne 120 ľudí vo večeradle. Neboli opitý, ale boli plný Ducha. "Títo nie sú opití,  
ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:  "V posledných dňoch,  
hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo."Sk 2,15-16 

Pripitý človek je radostný lebo do seba niečo nalial. Táto radosť je však pominuteľná a má niekedy neželané 
následky.
Človek, do ktorého sa naleje Duch Svätý je očividne premenený, čo poznať aj pri stretnutí s ním aj pri ovocí 
jeho života.



Pripravený pre Ducha vs. Otvorený pre Ducha

"Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste.  Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa 
ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli."Sk 2,1-4

Vyliatie Ducha nezávisí od našej pripravenosti, Závisí od našej otvorenosti, ale vždy zostáva darom. Ducha 
Svätého si nemôžeme zaslúžiť . 
Ak povieme, že nechceme tento dar, tak nám ho Boh nedá. Ak zatvoríme dvere, Duch nemôže vstúpiť. Ale 
Duch Svätý vždy prevyšuje našu prípravu. 

Symboly Ducha - vietor a oheň

- vietor - "tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor..."
     "Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto 
sa narodil z Ducha."  Jn 3, 8
 Nevidíme Ducha ani vietor, ale vidíme účinky ich pôsobenia - ohýbanie stromov. Keď ťa naplní Duch 
Svätý, bude pre teba akoby vetrom do
plachiet.

-oheň - "On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom." Lk 3,16  Prečo oheň? Lebo oheň rozpaľuje srdce. 
Ľahko zistíme, či je niekto naplnený  Duchom Svätým alebo nie. 
            Človek naplnený Duchom je zanietený. Človek, ktorý nie je naplnený Duchom je bez nadšenia a 
nemá odvahu šíriť blahozvesť.

Duch neprichádza na návštevu, ale prebývať

Neničíme v sebe Božiu prítomnosť?  Si nositeľom Ducha? Alebo máš neuprataný dom plný hriechov a 
nevoláš Ježiša, nech tam uprace.

"Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí.  
Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. " 1Kor 3,16-17

Byť naplnený Duchom je príkaz - vlažnosť Boh odmieta

"A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom." Ef 5,18 

Byť naplnený Duchom Sv. nie je len pozvanie, ale príkaz. Nemôžeme žiť ako Ježišovi nasledovníci, ak nie 
sme naplnení Duchom. Nemôžeme bojovať proti zlému Duchu, proti hodnotám tohoto sveta a lákadlám tela, 
ak nie sme naplnení Duchom. Nedokážeme počúvať Boží hlas, ak nie sme naplnení Duchom.  Výraz 
"naplnený Duchom Svätým" nie je totožný s výrazom "mať Ducha Svätého " Veď Ducha Svätého 
dostávame v krste a birmovaní. 
Ale sme Ním aj naplnení?

Čo znamená byť naplnení Duchom Svätým?

- Pavol používa rozkazovací spôsob, množné číslo (nie je to len pre privilegovaných), výzva je v trpnom 
rode - buďte naplnení, neklaďte Duchu prekážky, v prítomnom čase (grécky aorist) - nech vás Duch 
sústavne napĺňa.

Čo to znamená byť prakticky naplnený Duchom Svätým?

Je to ako pochopiť vtip. Môžeme povedať vtip viacerým ľuďom, ale nie všetci ho pochopia. Kresťanstvo nie 
je vtip, ale aj to mnohí nechápu. Keď mu porozumieš,
začneš si užívať život kresťana. 



"Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.  
Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho 
dedičstva vo svätých,  a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej  
sily." Ef 1,17-19

Modlitba o naplnenie Duchom

-Roztav ma - sviečku, keď zapálime sa mení na masu vosku, takisto Duch Svätý topí naše ambície, 
predstavy, plány a my mu máme povedať, aby s nimi robil ,čo on chce. Tak ako sv. Pavol cestou do 
Damašku stratil vieru, zrak, všetko - dal Bohu otázku, "čo chceš, aby som urobil?"
 
-Formuj ma - z roztopeného vosku Boh robí úplne niečo nové - Mária povedala - Hľa služobnica Pána, rob 
so mnou, čo chceš (niekedy Bohu hovoríme, čo más nami robiť.) Úlohou štetca nie je hovoriť maliarovi, čo 
má namaľovať.

-Naplň ma - mnohí žiadajú Ducha o naplnenie a pritom sú ešte stále sviecami, ešte stále sa neodovzdali 
Bohu,aby ich použil podľa svojho plánu a zámerov.

-Použi ma - Ak je v nás prítomný Duch, potom ľahko prežijeme skúsenosť s Ním a prejaví sa v nás pred 
inými ľuďmi. 

Rozdúchavať prítomnosť Ducha

Nestačí mať Ducha Svätého, jeho prítomnosť v nás treba rozdúchavať.
 "Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk." 2 
Tim 1,6

 - duchovné obnovy, ľudia bez spoločenstva, eufória bez koreňov...máš duchovnú skúsenosť, ale to nie je 
krst v Duchu Svätom

Jeden krst 

Krst v Duchu nie je druhý krst, ale oživenie nášho krstu. Človek si neperie šaty na to, aby ich odložil bokom, 
aby si ich neobliekol. 
Nestačí, aby sme boli obnovení, musíme byť aj naplnení. Musíme si obliecť Ježišove zmýšľanie. 

 - Podobenstvo o bankovom účte - máš peniaze, ale nevieš o nich - máš krst a birmovanie, ale neotvoril si 
srdce.

Ako spoznám človeka, ktorý je plný Ducha?

1. Zmena v modlitbe - skôr sa modlíme, ako odriekame modlitby
2. Zmena v láske - väčšia túžba odpúšťať a milovať ľudí bez rozdielu
3. Boh je alfou a omegou nášho života
4. Potreba spoločenstva - uvedomujeme si, že sami nemôžeme ísť dopredu, potrebujeme povzbudenie iných 
ľudí. Zároveň cítime potrebu slúžiť ľuďom
5. Láska k Cirkvi - napriek hriechom v Cirkvi, chce meniť takýto človek cirkev tak, že chce meniť najskôr 
seba. krst v Duchu premieňa naše negatívne postoje voči Cirkvi na úprimnú lásku
6. Nekladie si otázku, aký je to hriech (všedný alebo ťažký) - jeho otázka znie: "Páči sa to Bohu, alebo nie?" 
Jeho cieľom nie je nehrešiť, ale kráčať vpred vo svätosti. Už nás nevedie zákon, ale láska.
7. Rastie v ovocí Ducha - Gal 5,22-23 - láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť
8. Má záľubu v Božom slove a cíti jeho moc - Hebr 6,4-6
9. Je otvorený charizmám na budovanie cirkvi



Učenie Cirkvi o krste v Duchu Svätom

1302 Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha 
Svätého,aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc. 
1303 Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti: 

Katolícka charizmatická obnova verí, že jestvuje ďalšia skúsenosť posilnenia Duchom Svätým. Ako hovorí 
pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, "krst *Duchom Svätým nie je sviatosť, ale vzťahuje sa na 
sviatosť.....na sviatosti kresťanskej iniciácie. Krst v Duchu robí skutočnou a istým sposôbom obnovuje 
kresťanskú iniciáciu. Podstata tejto udalosti spočíva v uvoľnení existujúcich duchovných darov  ,   ktoré už 
človek dostal skrze krst a birmovanie." 

Súvisiace odkazy a zdroje:

Elias Vella – Keď Duch Svätý píše môj život

http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism_with_the_Holy_Spirit#Roman_Catholic

http://catholiccharismatic.us/ccc/articles/Cantalamessa/Cantalamessa_002.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Raniero_Cantalamessa
http://catholiccharismatic.us/ccc/articles/Cantalamessa/Cantalamessa_002.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism_with_the_Holy_Spirit

