
OŽIVUJÚCI DUCH

Podobenstvo o prasiatkach 

Mnohí kresťania sa správajú ako prasiatka. Vždy sa pozerajú dole a nepozerajú hore. Preto nič necítia a 
nemajú ani zážitky, ktoré im môžu poskytnúť duchovné veci. 
Ak nečakáme nijaký zážitok s Bohom, nikdy ho ani nebudeme mať. Apoštoli ich mali veľa, lebo boli 
otvorení pre pre prijatie Ducha.  Nebuďme ako prasiatko v betlehemskej jaskyni, ktoré pozeralo len na blato 
pod svojimi nohami, ale zahľaďme sa na novonarodené dieťa.

Bez Ducha Svätého si nahratý

Zabúdame na to najzákladnejšie: prosiť Boha o pomoc. Ježiš od nás žiada veľa ťažkých vecí. No my sa 
snažíme robiť všetko iba vlastnými silami. Usilujeme sa žiť sväto, ale nedarí sa nám. Usilujeme sa 
nezhrešiť, ale nejde nám to. Usilujeme sa žiť podľa požiadaviek Svätého písma, žiť evanjelium, ale 
zlyhávame. Snažíme sa byť dobrými rodičmi, dobrými deťmi,dobrými kresťanmi, ale bez úspechu.

Dôvod neúspechu: snažíme sa o to sami, vlastnými silami. Neprosíme o pomoc Ducha Svätého, aby prišiel a 
posilnil nás v tom, čo nám chýba.

Auto bez benzínu

Môžeš mať krásne auto, ale bez benzínu s ním nepohneš. Môžeš mať perfektné auto, skvelé náboženstvo, 
slávnu Cirkev, nádherné evanjelium, ale ak chýba energia, môžeme to síce mať, ale nebudeme to vedieť 
prežívať. Potrebujeme pomoc, aby sa naše auto pohlo. 
Potrebujeme Ducha Svätého, aby sme vedeli plniť to, čo od nás žiada Pán Ježiš. 

Lampa bez oleja (Podobenstvo o desiatich pannách)

Medzi pannami bolo päť vyznávačiek viery a päť nositeliek Ducha. Vyznávačky viery mali krásne lampy, 
ale chýbal im olej.Náš život môže byť krásnou lampou, ale bez oleja. 
Duch Svätý nás nemôže natrieť voňavými olejmi , kým ešte žijeme, ako starý človek, so svojou starou 
prirodzenosťou. 

"Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové." 2 Kor 5,17

Olej sa získava lisovaním

K znovuzrodeniu nemôže dôjsť bez utrpenia a bolesti. Olivy musia byť rozdrvené, ak z nich chceme získať 
olej. Ani naša prirodzenosť sa nemôže zmeniť bez utrpenia, kríža a bolestí.
Duch Svätý nás posilňuje ,aby sme k tej zmene došlo.

Duch , ktorý dáva život

Kde niet Ducha, tam je smrť, tam je chlad. Kde nie je Duch, tam môže človek poznať veľa vecí svojim 
rozumom , ale nemôže sa ich dotknúť svojim srdcom. Je márne čítať knihy o Číne. Ak máte radi Čínu, 
choďte do Číny a získajte osobnú skúsenosť. Čínske obchody nie sú najvhodnejším obrazom Číny.

Oživujúci duch

Duch Svätý oživuje to, čo nám dal Ježiš. Ježiš a kresťanstvo ti už nebude vzdialené, ale niečo osobné:

 "Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude  
hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.  On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. " Jn 
16,13-14



 
Pros o príchod Ducha v tvojom živote

Kedykoľvek prosíme Otca, aby nám zoslal Ducha Svätého , Otec vždy vypočuje našu modlitbu, lebo 
prosíme o energiu, aby sme mu vždy dokázali hovoriť "áno".

"Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého  
tým, čo ho prosia!" Lk 11,13

Pokánie a posvätenie

Po tom, čo ma Ježiš obnovil, odpustil mi hriechy a uzdravil ma, prichádza Duch Svätý, aby mi sústavne 
dodával energiu, aby som vládal a nežil telesne:

"Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho 
Ducha, ten nie je jeho." Rim 8,9

Premena a Boží dotyk

"Preto zohýnam kolená pred Otcom,  od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:  nech vám dá 
podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek." Ef 3,14-16

Náš Boh je živý

Iba mocou Ducha Svätého môžeme prežívať osobný vzťah s Bohom Otcom a reálne vidieť dosah viery na 
náš život a mať radosť z toho, že Boh je blízko:

"Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: "Abba, Otče!" 

Hriech a prebývanie Ducha Svätého v nás

Duch Svätý chce v nás prebývať. Iba hriech ho môže z nás vyhnať, lebo Duch Svätý sa s hriechom neznáša. 
Je v nás, ale nie vždy aktívne prítomný, lebo aktivita Ducha Svätého v nás závisí od nás, lebo máme slobodu 
ho prijať ,ale aj odmietnuť.

Duch, ktorý oživuje svedomie a usvedčuje z hriechu

Často ignorujeme svoje hriechy, ale Duch Svätý nám dáva svetlo, aby sme ich videli a dokázali proti nim 
bojovať. 

"A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa,  
spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. " Jn 16,8-11

Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote? (Youcat - mládežnícky katechizmus) 

"Duch Svätý ma otvára Bohu, učí ma modliť sa a pomáha mi tu byť pre druhých."  Čím viac sa otvoríme 
Duchu Svätému, tým viac môže byť učiteľom nášho života a tým skôr nás zahrnie charizmami na budovanie 
cirkvi. A tak v nás bude rásť Ovocie Ducha Svätého namiesto skutkov tela. " (Článok 120).

Oživujúci oheň

"Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť  
mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom." Mt 3,11

Popros Ježiša, nech príde s Duchom Svätým a zapáli v tebe oheň jeho prítomnosti.



Nech tvoja viera nie je na bode mrazu. Ak si teraz duchovná ľadová kryha, nech ju roztopí 
zakúsiš teplo jeho prítomnosti. 

Životodárna sila a moc Ducha

Frustrovaní apoštoli po smrti Ježiša, po jeho zmŕtvychvstaní zažili niečo, niekoho, kto ich posilnil a vyslal 
,aby hlásali Krista po celom svete. Takáto zmena príde len cez Ducha Božieho:

"ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v  
Samárii a až po samý kraj." Sk 1,8
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Súvisiace odkazy a zdroje:
Elias Vella – Keď Duch Svätý píše môj život


