
8. článok 
 VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO 

Kto je Duch Svätý?   ***136-137 
DS je tretia božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom. 
DS je neviditeľný, ale my ho poznávame prostredníctvom jeho činnosti, keď nám zjavuje Slovo 

a pôsobí v Cirkvi. 
Existencia DS je v SZ veľmi slabo vykreslená. Ako tretiu božskú osobu nám DS predstavuje až JK: 
Lk 12,11-12  – „Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím 

sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, 
čo treba hovoriť.“ 

Jn 16,12-13  –  „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 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.“ 

Jn 14,25-26  –  „Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého 
pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som 
vám povedal.“ 

Jn 15,26  –  „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza 
od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ 

Aké sú pomenovania a symboly DS?   ***138-139 
Pomenovania: Tešiteľ, Duch pravdy, Kristov Duch, Pánov Duch, Boží Duch, prisľúbený Duch. 
Symboly: oheň (ktorý všetko pretvára - Turíce), oblak (ktorý zahaľuje – Premenenie na hore), 

holubica (pri krste JK) 
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Dary DS privádzajú do 
ľudskej duše milosť, ktorá 
ovplyvňuje ľudské konanie 
ku konaniu dobra. 

 
 

Kedy poslal JK Cirkvi DS? JK poslal svojej Cirkvi DS 10-teho dňa po svojom 
nanebovstúpení. Pamiatku zoslania DS slávime každoročne na 
Turíce. Je to 50-ty deň po Veľkej noci a 10-ty deň po sviatku 
Nanebovstúpenia Pána. 
 

Prečo ho poslal? 
Aby v Cirkvi a v ľudských dušiach účinkoval. 

 

Ako účinkuje v Cirkvi? 
Vyučuje ju a riadi. 
 

Ako účinkuje v ľudských dušiach? 
V ľudských dušiach účinkuje DS tak, že ich posilňuje a posväcuje. 
Posilňuje = milosťou pomáhajúcou.  
Posväcuje = milosťou posväcujúcou. 
 +  7 darov, ktorými ich nakloňuje, aby poslúchali jeho vnuknutia.  

 

Ktoré sú dary DS? 
 

Ø Múdrosť Ø Poznanie 
Ø Rozum Ø Nábožnosť 
Ø Rada Ø Bázeň Božia 
Ø Sila  

Mimoriadne dary Ducha Svätého voláme charizmy.   ***160 



 
 
 
 

???  OTÁZKY  ??? 
4.  Duch Svätý 

Definícia, pomenovania, symboly, kedy ho poslal, prečo, ako účinkuje, dary, hriechy, ovocie 
 

Ktoré sú hriechy proti DS? 
 

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo. 
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si. 
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde. 
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť. 
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. 
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti. 
 

Aké je ovocie DS? – Gal 5,22 
 

Ø Láska Ø Zhovievavosť 
Ø Radosť Ø Dobrota 
Ø Pokoj Ø Láskavosť 
Ø Trpezlivosť Ø Vernosť 
Ø Skromnosť Ø Zdržanlivosť 
Ø Čistota Ø Vľúdnosť 

 


