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AI Všetci denne zakusujeme, koľko rôznych impulzov, hnutí, pocitov, 
nápadov, túžob, myšlienok sa cez nás preženie, ktoré nás „volajú či 
vábia“, aby sme sa pre ne rozhodli! Je veľmi dôležité v živote človeka 
usilujúceho sa o duchovný život naučiť sa rozlišovať duchov, ktorí v 
nás pôsobia a usilujú sa získať nás na svoju stranu. Tam sa vytvára 
skutočná vnútorná sloboda, sloboda Božích detí. 
KE Tak o tom svedčí aj svätý Pavol v liste Rimanom: „Veď všetci, 
ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha 
otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha 
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch 
spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“ 
DI Pápež Ján Pavol II. často opakoval v katechézach dôležitú životnú 
pravdu. Každý človek je v živote inšpirovaný a motivovaný duchom. 
Rozdiel je len v tom, či je to duch sveta, duch satana alebo Duch 
Svätý. Len Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme boli Božie deti 
a aby sme sa stali zrelými Božími spolupracovníkmi. 
PAR Max Kašparů v brožúrke Vieromer preberá jednu z myšlienok 
pátra Etiena o vzťahu veriaceho človeka k Duchu Svätému. Podáva 
toto prirovnanie: „Na frekventovanej ceste stopuje Duch Svätý a 
kresťania, šoféri, ktorí sa k nemu blížia vo svojich autách, môžu na 
jeho znamenia reagovať nasledujúcimi spôsobmi. 
Prvý kresťan zastaví, otvorí dvere a nastupujúcemu Duchu Svätému 
povie, že mu zastavil, lebo sa to patrí. Inak žiadnych stopárov zásadne 
neberie. Nezabudne sa predstaviť, a ak má Duch Svätý tam hore 
nejakú protekciu, tak by si mal šoférovo meno zapamätať. Človek 
nikdy nevie. Zároveň Duchu Svätému oznámi, že by bol rád, keby mu 
do šoférovania na životnej ceste nehovoril, pretože šofér najlepšie vie 
kadiaľ a ako. 
Druhý kresťan zastaví, a to z rovnakých dôvodov ako prvý. Ducha 
Svätého prijme k sebe a upozorní ho, že by bolo dobré, keby ho Duch 
Svätý počas jazdy rozveselil a zabával, lebo je už z dlhej cesty 
unavený a chce sa mu spať. Nezabudne dodať, že by bolo dobré, keby 
Duch Svätý vôbec nehovoril o živote samotného šoféra, ale o 
ostatných ľuďoch naokolo. Obzvlášť dobré by bolo dozvedieť sa čosi 
o ťažkostiach blízkych a známych, pretože to človeka vždy poteší. 
Tretí vodič zastaví, a aby Ducha Svätého neviezol úplne zadarmo 
požiada ho, aby mu na životnej ceste držal aspoň mapu. Iba držal, 
pretože spôsob jazdy na životnej ceste si bude šofér určovať sám. 

A štvrtý Duchu Svätému zastaví, sám vystúpi z auta a požiada Ducha 
Svätého, aby si sadol za volant. Potom si sadne vedľa a nechá sa 
doviezť do cieľovej stanice.“ 
Táto úsmevná analýza nás chce povzbudiť, aby sme sa pozreli do 
svojho života a spýtali sa, do ktorej kategórie toho pomyselného 
šoféra patrí každý z nás. 
MY Až keď dovolíme Duchu Svätému riadiť náš život, potom budeme 
zažívať podľa exorcistu pátra Kodeta tieto známky jeho pôsobenia: 
1. Duch Svätý nás vždy vedie ku Kristovi, k oddanosti a láske k Bohu, 
k modlitbe, tichu a načúvaniu. Vedie k vďačnosti a k oslavovaniu 
Ježiša. 
2. Vždy nás vedie k láske k druhým ľuďom, k rastu vo vzťahoch, ku 
zdieľaniu, k úcte k druhým, k milosrdenstvu.  
3. Duch Svätý vedie človeka k zdravej sebaúcte.  
4. Duch Svätý vedie človeka postupne, nie prudko, vedie ho pokojne, 
bez preťažovania a preháňania. Dáva človeku nádej aj pri vedomí 
vlastných chýb a slabostí. Usvedčuje z hriechu, vedie k zmiereniu a 
dáva zmysel pre pokánie.  
5. Duch Svätý vedie k službe, k poctivému ľudskému životu, k 
jednoduchosti a skromnosti.  
6. Duch Svätý vedie k tomu, čo je podstatné, trvalé, dôležité z hľadiska 
vzťahov, ľudského dozrievania a rastu, nájdeniu zmyslu života, z 
hľadiska nášho vnútorného oslobodenia, z hľadiska spásy.  
7. Duch Svätý nás vedie v láske a k láske, v pokoji a k pokoju, čo môže 
ale niekedy znamenať duchovný stret so svetom zla. 
8. Duch Svätý nás nikdy nevedie proti Božiemu zákonu, ale proti litere 
zákona. Duch Svätý tiež nikdy nevedie proti zdravej ľudskej 
prirodzenosti. 
9. Božia cesta je dobrá na začiatku, v strede aj na konci. Jednotlivými 
rozhodnutiami nesmieme stratiť zmysel pre celok nášho života a našej 
cesty. 
10. Gal 5 , 22-23: "Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, 
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť." 
ADE Pokúsme sa tento týždeň si nájsť čas a vo svojom vnútri si 
úprimne odpovedzme, ktorý z tých 3 duchov nás ovplyvňuje. 
Zhodnoťme si aj kvalitu nášho vzťahu s Duchom Svätým. Urobme 
také opatrenia, aby sme sa skutočne nechali viesť Duchom Svätým. 
Amen. 
 


