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JÚN 2020 

 

PRÍHOVOR 

KRISTOVO ZASĽÚBENIE - DUCH SVÄTÝ 

KTO JE DUCH SVÄTÝ? 

Duch Svätý je Boh (Jn 4,24, Sk 5,3-4, 1Kor 2,10-12; 3,16,  Heb 3,7-9).  

Kresťania veria v jedného Boha a tri osoby, čo voláme trojjedinosť Boha. Náš Boh Otec nás stvo-

ril, Boh Syn zomrel na kríži, Boh Duch Svätý žije vo veriacich. Nie traja bohovia. Jeden Boh a tri 

rovnocenné a večné osoby. To je Duch Svätý: BOH. 

Duch Svätý je osoba. V Liste Efezanom 4,30 sa píše, že Ducha Svätého môžeme zarmútiť. V Skut-

koch apoštolov 13 sa zase píše, že Duch Svätý hovorí. Takže jeden Boh a tri osoby. Myslíme tým, 

že každý z Nich - Otec, Syn a Duch Svätý - má svoju myseľ, vôľu a emócie. V tomto zmysle je teda 

každý z Nich odlišnou osobou v Božej trojjedinosti. 

KTO NIE JE DUCH SVÄTÝ? 

• Duch Svätý nie je náš duch.  

• Duch Svätý nie je naše svedomie. 

Duch Svätý pracuje na našom sve-

domí, ale On nie je naším svedomím.  

• Duch Svätý nie je náš pocit.  

• Duch Svätý nehovorí v rozpore s Bib-

liou, pretože ju inšpiroval.  

https://biblia.sk/citovanie/sep/jn/4/24
https://biblia.sk/citovanie/sep/sk/5/3/4
https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/2/10/12
https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/3/16
https://biblia.sk/citovanie/sep/heb/3/7/9
https://biblia.sk/citovanie/sep/ef/4/30
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ČO DUCH SVÄTÝ ROBÍ V NAŠICH ŽIVOTOCH? 

V Evanjeliu podľa Jána 16,8-11 Ježiš povedal: „A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravod-

livosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma ne-

uvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené."  

Duch Svätý nás v prvom rade usvedčuje z hriechov, otvára oči, aby sme videli, akí hriešni sme. 

Usvedčuje nás z hriechu. A keď vstúpi do života neveriaceho začne na ňom meniť veci, ktoré 

napríklad nemá hovoriť ako čítame v 1. liste Korinťanom 12,3: „Preto dávam vám na vedomie, 

že nikto, hovoriaci v Duchu Božom, nepovie: Prekliaty Ježiš! A nikto nemôže povedať: Pán Je-

žiš! ak len nie v Duchu Svätom."  

Druhá vec, ktorú Duch Svätý robí, je, že nás oživuje. Biblia nám hovorí, že pred príchodom Pána 

Ježiša sme boli mŕtvi v hriechu a my sami sa nemôžeme vzkriesiť. Urobil to niekto iný. Bol to 

Duch Svätý. Aký je dôvod, že ste dnes kresťanmi? Nie je to preto, že ste niečo urobili. Je to Duch 

Svätý, ktorý vás priviedol k viere v Pána Ježiša. Verím, že žiadnou svojou pohnútkou ani silou 

nemôžem veriť v Ježiša. Ale to Duch Svätý ma povolal skrze evanjelium a priviedol ma k chápa-

niu týchto darov, posvätil ma a drží ma vo viere.  

Duch Svätý nás aj vyučuje (1Jn 2,27 a 1Kor 2,12-13).  

V Evanjeliu podľa Jána 16,13 čítame: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej 

pravdy… " 

Ak si čítame Bibliu a necháme Ducha Svätého vyučovať nás, sme múdrejší ako ľudia s titulom. 

Prácou Ducha je viesť nás k dôležitej pravde a tú získame iba z Písma a od Ducha Svätého. 

Mnoho ľudí s titulom je na ceste do pekla. 

V Liste Rimanom 8,16 čítame: „A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie 

deti.“ Duch Svätý nám dáva istotu o našom spasení (Ef 1,13). Duch Svätý s naším duchom 

osvedčuje, že sme Božie deti.  

Ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí, je, že nám dáva moc svedčiť. V Skutkoch apoštolov 1,8 pred 

Letnicami hovorí Ježiš apoštolom: „… ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, 

a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných 

končín zeme.“ Niekedy, keď sedím vedľa človeka znervózniem a premýšľam: Mám človeku vedľa 

mňa povedať o Ježišovi? Začnem sa potichu modliť: Pane, ak to mám urobiť, urob niečo. Pohni 

mňa alebo jeho, alebo urob čokoľvek. A niekedy sa to aj stane. A niekedy nie. Ale ak je niekto, 

o kom si myslíte, že mu máte hovoriť o Ježišovi, len sa začnite modliť. Bože naplň ma svojím 

Svätým Duchom, daj mi odvahu svedčiť. 

Duch Svätý nás aj premieňa. Dovoľte mi položiť vám otázku. Urobil to už Duch Svätý vo vašom 

živote? Zmenil už Duch Svätý váš život? Ste iní, ako by ste boli, ak by ste nemali Ježiša vo svojom 

živote? Je váš život odlišný? Nehovorím o dokonalosti. Dokonalí budeme v nebi. Hovoríme 

o smere a nie o dokonalosti. Ste iní? Ak nevidíte rozdiel medzi sebou a svetom, musíte sa sami 

seba opýtať, či máte Ducha Svätého pretože jedna z vecí, ktorú Duch Svätý robí, je, že nepretr-

žite mení naše životy.  

https://biblia.sk/citovanie/sep/jn/16/8/11
https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/12/3
https://biblia.sk/citovanie/sep/1jn/2/27
https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/2/12/13
https://biblia.sk/citovanie/sep/jn/16/13
https://biblia.sk/citovanie/sep/rim/8/16
https://biblia.sk/citovanie/sep/ef/1/13
https://biblia.sk/citovanie/sep/sk/1/8
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A spomeniem ešte jednu skutočnosť, čo Duch Svätý robí: každému veriacemu dáva dary. Do-

voľte mi vymenovať všetkých devätnásť darov Ducha Svätého, ktoré sú v Novom zákone 

(1Kor 12,7-11.28-30, 1Pt 4,10-11, Rim 12,6-8). Sú to: hovorenie, služba, prorokovanie, vyučo-

vanie, pomáhanie, spravovanie majetku, napomínanie, dávanie, vodcovstvo, evanjelizovanie, 

milosrdenstvo, múdrosť, poznanie, viera, uzdravovanie, robenie zázrakov, rozlišovanie duchov, 

hovorenie v jazykoch a vykladanie jazykov. 

Každý kresťan má aspoň jeden z týchto duchovných darov. Našou úlohou je zistiť, aký dar máme. 

Som človek naplnený milosrdenstvom, prorok, pohostinný? Zistite, aký dar máte, v čom ste 

dobrí a slúžte Bohu hlavne v tej oblasti, pretože to je to, na čo Boh využíva duchovné dary. 

Tak si to zhrňme. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je Boh. Čo robí v našich životoch? Usvedčuje 

nás z hriechov, premieňa nás, vyučuje nás, dáva nám istotu o našom spasení, dáva nám silu 

svedčiť, mení naše životy, veriacim dáva duchovné dary. 

Duch Svätý je tretia osoba trojjediného Boha, ktorá žije vo veriacich a vždy sa nám snaží niečo 

povedať. Môžeme ignorovať ten hlas. Mnoho ľudí to robí. Alebo môžeme ten hlas počúvnuť. 

Duch Svätý k nám hovorí cez Písmo, zbor, kázne, iných kresťanov, modlitby, niekedy cez sny, 

vízie a tak ďalej. Ale Duch Svätý je OSOBA trojjediného Boha, ktorá s nami vždy komunikuje. 

Potrebujeme iba otvoriť uši a robiť to, čo nám hovorí. Budeme Ho počúvať? 

Miroslav Mišinec 

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU PRE ŽEHRU 

Drahí priatelia, srdečná vďaka za všetky vaše fi-
nančné aj materiálne dary pre deti a ich rodiny 
v Žehre. Žiaľ medzi pozitívnymi boli aj naše dve deti 
z projektu Vitaj u nás doma, ale veríme, že sa po ka-
ranténe vrátia spolu s matkou negatívne domov. 

Vaše dary vo výške 980 € boli použité na nákup po-
travín, drogérie a na zaplatenie dopravy. V sobotu 
16. mája sme naložili plné auto s oblečením, kočíkmi  
a potravinami. Keďže situácia neprestáva byť vážna 
pre niektoré chudobné rodiny, zbierka oblečenia, po-
travín alebo finančných darov je stále aktuálna. 

Sme vďační za našich dobrovoľníkov v Žehre - asis-
tentov, ktorí pomáhali aj pri testovaní ľudí v osadách. 

Budúca zásielka bude okolo 15.-16. júna. Keby chcel 
niekto darovať veci, prosím, aby boli čisté a v kar-
tóne. Taktiež aj lieky, drogériu alebo trvanlivé potra-
viny, kočíky a veci pre dojčatá. 

Srdečná vďaka za každú pomoc. 

S láskou Oto a Zuzka Šipošoví   

https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/12/7/11
https://biblia.sk/citovanie/sep/1kor/12/28/30
https://biblia.sk/citovanie/sep/1pt/4/10/11
https://biblia.sk/citovanie/sep/rim/12/6/8
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PODPORA ĽUDÍ V SLUŽBE 

Systém variabilných symbolov chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec našich 

desiatkov. V prípade finančnej účelovej podpory pre niektorého z týchto ľudí alebo projektov 

môžete poukázať vašu podporu na zborový účet SK38 0900 0000 0001 7189 2437 s použitím 

príslušného variabilného symbolu: 

Paul a Tamara Lizardovci - Misia To All Nations 110  Fusion Bratislava 222 

Tomáš a Eva Majerovci - ŠHPK 115  Modlitebný dom Elaion 247 

Ursy Botting - VIVA Network 125  KvM - Jedlo pre bezdomovcov 333 

Sabina Bocková - Vidím nové Slovensko 140  Misijná stanica Prameň v Jelke 444 

Alexander Barkoci - Misia Hofnung ohne Grenzen 220  BJB Viera  - Zvukárska služba 555 

Darina Malá - Fusion 290  BJB Viera - Videoslužba 777 

Ester Jankovičová - Naše manželstvo n.o. 305  BJB Viera - Ukrajina 888 

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira Mišinca 310  BJB Viera - Stavebný fond 9999 
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