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                                                               AKO VNÍMAŤ DUCHA SVÄTĚHO 
Dnes by som chcel rozprávať o tom, ako prijať duchovné pravdy, vyučenie, ale aj usvedčenie a Božie vedenie 
skrze jeho Svätého Ducha. Keď sa začne vyučovanie, myslíme si, že musíme začať prijímať v hlave. A to nie je 
pravda. Samozrejme, potrebujeme svoj rozum, aby sme chápali, ale potrebujeme pochopiť, ako máme prijať 
Božie slová do svojho ducha. Duchovné pravdy potrebujeme uchopiť duchovným spôsobom. 

Uvedomujete si, že Boží Duch je vo vás? Duch Boží sa nás dotýka vo vnútri našej bytosti. Ak sa modlíš a zažívaš 
jeho prítomnosť, tak ju prežívaš vo svojom vnútri, nie v hlave. Ak Ho necháte pôsobiť, zistíte, že vychádza 
zvnútra. 

Pretože Písmo hovorí, že prúdy živej vody (a to hovorí o Duchu Svätom) budú vychádzať z vášho vnútorného 
človeka (Jn 7, 37 – 39).  

 
Boh nás stvoril tak, že máme telo, dušu a ducha.  
Duša je tvorená z 3 častí: 
• vôľa, 
• myseľ,  
• emócie. 
Aj náš duch je tvorený 3 časťami: 
Časť nášho ducha môže uchovávať nadprirodzené poznanie. Časť nášho ducha má funkciu svedomia a časť má 
funkciu spojenia. Každá autorita je duchovná a prichádza automaticky od Boha.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ktorou časťou našej bytosti zažívame Božiu autoritu? Čo je tým vstupným miestom, cez ktoré sme uschopnení 
počuť Boží hlas? Je to naše svedomie a pokračuje pôsobením na našu vôľu. Spomeňte si, keď vás Boh usvedčí 
z hriechu, máte možnosť voľby. Poslúchnem alebo nie?  
 
Vysvetľujúci príklad: 
Predstavte si situáciu, že ste niekoho urazili. Vaše svedomie vám pod vplyvom Svätého Ducha povie, aby ste sa 
tomu človeku ospravedlnili. Dotyčného človeka uvidíte na svätej omši a poviete si, že je správne tomuto človeku 
ospravedlniť sa. Počkáte, kým sa omša skončí, chcete ísť za ním, lebo Boh vás usvedčil a chcete dať tieto veci 
do poriadku. Práve v tej chvíli, keď k nemu chcete pristúpiť, sa začne rozprávať s niekým iným. Čakáte, pokiaľ 
skončí, a potom chcete ísť za ním, ale on opäť hovorí s niekým iným. Čo sa vtedy deje vo vašom vnútri? Hovorí k 
vám taký malý hlas: „Možno je teraz zaneprázdnený, teraz potrebuje hovoriť s inými ľuďmi. V skutočnosti to ani 
nebola až taká veľká vec, možno by som mal počkať do budúceho týždňa, nabudúce sa s ním porozprávam.“ 
Takže idete domov. Príde ďalší týždeň, znova tá istá osoba – a čo sa deje? Práve keď s ňou chcete hovoriť, zasa 
hovorí s niekým iným a opäť k nám hovorí ten malý, tichý hlas: „Možno by som mal na to zabudnúť, možno keď 
ho nabudúce uvidím, urobím iba pre neho niečo pekné, možno mu pošlem nejakú peknú pohľadnicu... niečo na 
povzbudenie.“ Idete preč, prídete domov a na celú vec úplne zabudnete.  
 
Čo sa vtedy deje?  
Nepriateľ sa pokúša odviesť vás od uposlúchnutia Božej vôle. Duch Svätý hovorí k vášmu svedomiu. Svedomie 
vás  vyzýva k skutku. Vaša vôľa by vás mala aktivizovať k vykonaniu tohto skutku. My však skutok odkladáme, 
odkladáme, až nakoniec nič neurobíme. 
 
Čím rýchlejšie, aktuálnejšie poslúchame Božiu vôľu, tým viac milosti je k dispozícii na jej vykonanie. Čím dlhšie 
čakáme, tým menej milostí je k dispozícii. Začínate vyjednávať a potom to už nikdy neurobíte. To je jeden 
z prvých spôsobov, ako Boh dáva svoju autoritu do našich životov. Lebo ak neposlúchaš Boha v týchto malých 
veciach, nemôžeš čakať, že Boh ťa poverí väčšími. My sme ľudia návyku. Keď sa ráno zobudím, nemusím už 
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rozmýšľať nad tým, ako si mám obliecť tričko. Neskúšam, ktorý je pravý rukáv, ktorý ľavý... Už to viem 
automaticky. Tak isto je to aj s autoritou.  
 
Ak sa budeme učiť okamžite nasledovať Božiu vôľu, stane sa nám to zvykom. Potrebujeme si uvedomiť, 
že do akej  miery sa dostaneme pod nadvládu Ducha Svätého, takou istou mierou nám bude Božia 
autorita daná do života.  
 
Čo robí svet? 
Svet sa nám pokúša dať iný obraz o autorite. Prichádza cez myseľ, keď sa nás ľudia pokúšajú presvedčiť na 
mentálnej úrovni, že máme urobiť určitú vec. Počúvame takto cez myseľ. Myseľ aktivuje logiku. Logika spolu s 
mysľou sa môže postaviť proti svedomiu, cez ktoré prehovára Duch Svätý. 
Niektorí z nás sa naučili spochybňovať tento hlas a hľadať ospravedlnenie. Začneme znižovať dôležitosť tohto 
Božieho hlasu a sami seba presviedčame, že to nie je až také zlé. To je často dôvod, prečo minieme vedenie 
Duchom Svätým. Lebo sotva začne Boh hovoriť, začneme o tom polemizovať. Chcem vám povedať, že keď Boh 
hovorí, neznie to často veľmi rozumne. Už si niekedy počul, ako k tebe hovorí Boh?  
 
Príklad: 
Máš posledných 100 Sk a Boh ti hovorí: „Daruj ich tejto osobe.“ A čo urobíš? Povieš si: „Choď odo mňa, satan!  
To nemôže byť Boh. On je logický, on by ma nikdy nežiadal o posledných 100 korún.“  
Kameňom úrazu je, že Boha sa snažíme poznať iba svojou mysľou. Ak sa naučíme spoznávať Boha skrze svojho 
ducha, vo svojom svedomí a ak sa naučíme podľa toho aktuálne konať, budeme poslušní. Poslušnosť Božím 
slovám nám prinesie  Božiu autoritu. 
 
Nový zvyk 
Na začiatku som vás prosil, aby ste prijímali vyučovanie duchom, aby ste neprepli na myseľ. Ak počúvate 
mysľou,  rozmýšľate, či je to dobré vyučovanie alebo nie. Porozmýšľate a potom sa rozhodujete. Namiesto toho, 
aby sme počúvali Ducha Svätého, rozhodujeme sa, či sa nám to páči alebo nie. Potrebujeme si vybudovať nový 
zvyk. Zvyk „duchovného počúvania“. Keď počúvame kázeň, vyučovanie, vnuknutie, mali by sme aktivizovať 
ducha.  
 
Nedostatok vodcov 
Nepočúvanie Svätého Ducha a nepodriadenie sa jeho autorite je dôvod nedostatku vodcov. 
Preto sme vo veľkom procese hľadania vodcov v cirkvi. Koľkí z vás ste súčasťou komunít, spoločenstiev alebo 
modlitebných skupiniek, kde je nedostatok vodcov? Možno máte vodcu, ale je to s ním ťažké. Prečo? Lebo my sa 
rozhodujeme, či máme radi vedenie alebo nie! Keď počujeme to, čo vedúci od nás žiada, aby sme robili, 
namiesto toho, aby sme počúvali usvedčovanie Ducha Svätého, rozmýšľame nad tým: „On mi hovorí, aby som sa 
viac modlil. Ja poznám toho chlapa. Viem, ako málo sa modlí on. Prečo by mi mal práve on hovoriť, koľko sa 
mám modliť ja?“ Začíname  posudzovať svojou mysľou a úplne stratíme  miesto, kde k nám hovorí Duch Svätý. 
My teda rozhodujeme, kto je vodca a kto nie je. Nepriznávame autoritu a nepodriaďujeme sa. 
Som na Slovensku viac rokov a jedna z vecí, ktoré som sa  tu naučil, je, že v tejto krajine je veľmi veľa politických 
strán. Nepoznám nijakú inú  krajinu, ktorá by mala toľko politických strán. Cestoval som po svete, bol som v 25 
krajinách, kde som hlásal Božie slovo, a toto je prvá krajina na svete, kde je toľko politických strán. Čo to 
znamená? To, že všetci fungujeme na tomto princípe. Každý vieme, ako robiť veci, a my sa rozhodujeme,  čo 
chceme a nikdy sme sa nenaučili podriadiť sa autorite Božieho Ducha. To isté  zaznamenávame aj v Cirkvi. 
Budúci vodca vzniká, utvára sa v prostredí podriaďovania sa autorite. Prvá kvalita vodcu je byť podriadený 
autorite. Ste podriadení autorite? Ako to funguje vo vašej skupinke?  
 

   © Ad de Bruin, YWAM 
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Pracovná časť pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj  tieto verše v Písme a vypíš ich do riadov.) 
 
Rim 2,15.............................................................................................................................................................................................. 
Mt 13, 3-23.......................................................................................................................................................................................... 
Rim 12,2.............................................................................................................................................................................................. 
Rim 7, 4............................................................................................................................................................................................... 
Kol ..................................................................................................................................................................... 
 
B. Otázky a námety na diskusiu: 
 
1.Z čoho sa skladá naša duša? 
.......................................................................................................................................................................................... 
2. Cez akú zložku nášho ducha  môžeme počuť Boha? 
.......................................................................................................................................................................................... 
3. Vysvetli pojem „umlčať svedomie“. 
.......................................................................................................................................................................................... 
4. Ako sa môžeš naučiť počúvať Boží hlas znejúci skrze tvoje svedomie? 
.......................................................................................................................................................................................... 
5. Čo sa deje s našou autoritou, ak  sa podriaďujeme Božiemu slovu? Vysvetli. 
.......................................................................................................................................................................................... 
6. Hovorí Boh svoje slová iba cez svedomie? Aké sú ešte iné spôsoby? 
.......................................................................................................................................................................................... 
7. Prečo je na Slovensku nedostatok vodcov? Aký duchovný princíp je za tým? 
..................................................................................................................................................................... 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia) 
 
1. Boh nás stvoril ako duchovné bytosti s telom. Jeho Duch k nám hovorí skrze svedomie. 

2. Potrebujeme sa naučiť, ako neuhášať jeho Ducha v našom svedomí. 
3. Vyučovanie, kázanie je možnosť prijať skrze nášho ducha Božie usmernenie či napomenutie.  
4. Svet  nás učí všetko racionalizovať a používať výhradne iba myseľ. 
5. Podriadiť sa autorite Božieho slova, duchovnej autorite v cirkvi znamená prijať vyučenie Ducha Svätého. 
6. Každý perspektívny, budúci vodca vzniká/rastie v prostredí podriadenia sa autorite. 
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