
Päť fráz na rozhovor s Duchom Svätým, prebývajúcim v nás. 
 
 
T - Thank you       D - Ďakujem 
R - Release revelation      U - Ukáž / zjav mi svoju slávu 
U - Use me       CH - Chcem viac Teba a menej seba 
S - Strenghten me      S - Silu mi daj ty 
T - Teach me       V. - Vyučuj ma 
 
 
T-Thank you            D - Ďakujem 

Rozpoznaj prítomnosť Ducha prebývajúceho v tebe jednoducho tým, že mu za to ďakuj: 
Ďakujem Ti Duchu Svätý, za Tvoju jasnú prítomnosť vo mne. Milujem Tvoju prítomnosť. 

 
 
R-Release Revelation.          U - Ukáž/zjav mi svoju slávu 
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 

(Ef 1,17) 
 

Pros Ducha, aby uvoľňoval v hojnosti zjavenie o Božom srdci a Jeho sláve: 
Duchu Svätý, zjavuj mi Božiu slávu a daj mi zakúsiť stretnutie so srdcom Otca. 

 
 
U-Use me.            CH - Chcem viac Teba a menej seba 

Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. (1 Kor. 12:7) 
 

Pros Ducha, aby On v tebe rástol viac aj prostredníctvom duchovných darov, aby si mohol slúžiť iným: 
Chcem ťa viac Duchu Sv., ty musíš rásť a mňa musí ubúdať. Daj mi tvoje dary aby som mohol slúžiť iným. 

 
 
S-Strenghten me.                  S - Silu mi daj ty 

... aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek ... (Ef 3:16) 
 

Pros Ducha, aby posilnil tvoju myseľ, emócie a reč Jeho mocou: 
Duchu Svätý posilňuj moju myseľ, emócie a reč, daj zosilnieť môjmu vnútornému človeku. 

 
 
T-Teach me.            V- Vyučuj ma 

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko ... (Jn 14:26) 
Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, ... zvestuje vám, čo má prísť. (Jn 16:13) 

A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako 
jeho pomazanie vás poúča o všetkom ... (1 Jn. 2:27) 

 
Pros Ducha, aby ťa vyučoval o Božom Slove, Jeho vôli a Jeho spôsoboch, aby sa tak mohlo prejaviť 

jeho vedenie v každej oblasti tvojho života. Vo vzťahoch, v rodine a výchove, v službe a práci, 
vo financiách, v trávení času a robení plánov, v okolnostiach, v emóciách, v oblasti fyzického tela 

(strava, zdravie). Dovoľ mu vravieť ti o tvojej budúcnosti. Pýtaj si porozumenie o tvojich strachoch, 
závislostiach a zlyhaniach... 

Duchu, daj mi vidieť to, čo vidíš ty a cítiť to, čo cítiš ty a konaj skrze mňa svojou mocou. 
Vyučuj ma o ... 


