
DUCH SVÄTÝ 

 

Spoločenstvo, ktoré žije s Pravdou, ale nežije s Duchom svätým, je suché spoločenstvo. Spoločenstvo, 

ktoré nežije s Pravdou, ale žije s „Duchom svätým“ je nebezpečné spoločenstvo. 

 

1. Kto je Duch Svätý? 

Sv. písmo jasne hovorí, že DS je treťou osobou Božej trojice. Koncept trojjedinosti Boha si uvedieme 

na príklade stavby domu, a to že Otec je architekt, Ježiš je stavbyvedúci a DS robotník. My sme ten 

dom. Príklad skupenstva vody v 3 formách (para, voda a ľad). Ja som manžel, otec a syn zároveň. Stále 

som to, ale ja Roman. Gen 1,26: Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. 

Nepovedal, že utvorím, ale utvorme! Sk 10,38: .......a Boh pomazal Ježiša DS a mocou chodil, dobre robil 

a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. Všetky 3 osoby toho istého Boha tu 

zohrali svoju úlohu. Otec – Syn – DS. Takisto Mt 3,16-17: Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. 

V tom sa mu otvorilo nebo  a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad 

neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Otec – Syn – DS. Boží 

zámer je jednotný, ale vyjadrený troma rôznymi spôsobmi (osobami), ktoré mali úplne jedinečné úlohy. 

Existujú 3 osoby, ale iba jeden Boh. Rim 3,30: Veď Boh je predsa len jeden. Zaujímavé je, že vlastne DS 

je prvou osobou trojice, ktorá sa zjavuje v Biblii.  Gen 1,2: ....a Duch Boží sa vznášal nad vodami a teda 

je prvou osobou, ktorá je aj pomenovaná v Biblii. Pavol povedal: 2 Kor 13,13: Milosť Pána Ježiša Krista, 

Božia láska (Otca) a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s Vami všetkými! – Je to pozdrav 

z apoštolského spisu, ktorý bol prevzatý do eucharistickej liturgie - KKC 249. Treba si uvedomiť, že DS 

je najúžasnejšou, najláskavejšou, najmocnejšou osobou na tejto zemi. Prečo? Otec je na tróne v nebi, 

Ježiš je po jeho pravici v nebi (Štefana kameňovali a on plný DS videl otvorené nebo a tam Ježiša po 

pravici Otca). Ježiš sa vráti tak ako vystúpil do nebies. DS nám vdýchol život do nozdier ako opisuje Jób. 

DS je po spasení Kristom, tým druhým najväčším darom pre nás. Iz 40,13: kto usmernil ducha Pánovho 

a ktorý poradca ho poučil? – stvorenie sveta. Keď si toto uvedomíme, že takýto mocný Duch nášho 

Boha, ktorý zostavoval hviezdy na nebi chce byť s nami v našom srdci a prežívať intimitu. Táto realita 

vyvoláva v nás bázeň pre Bohom aký je úžasný! Ježiš bol úplne odovzdaný DS. Bol na ňom totálne 

závislý. Bol počatý DS Mt 1,20, bol vedený DS Mt 4,1, bol vyzbrojený mocou DS Lk 4,14 a bol vyučovaný 

DS a poslúchal ho Jn 5,19-20. Ježiš, syn samotného Boha potreboval nepretržité partnerstvo s DS na 

realizovanie svojho poslania, o čo viac ho potrebujeme my na naše poslanie. Jn 14,15-18: Ak ma 

milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on Vám dá iného Tešiteľa, aby 

bol s Vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. 

Nenechám vás ako siroty, prídem k Vám. Najprv ako začne hovoriť o DS, chce našu poslušnosť a jeho 

Panstvo v našich životoch (svedectvo amerického pastora - basa). Preklad gréckeho slova iného grécke 

slova heteros a allos, čo znamenajú heteros iný iného druhu a allos iný rovnakého druhu. Ježiš hovorí 

ako allos o DS, teda ma rovnakú moc a autoritu ako Ježiš. Veľký sľub – nikdy nás nezanechá a neopustí. 

Máš otázku na Ježiša? Pýtaj sa DS, kráčaj s ním celý deň. Jn 16,7: Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás 

lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k Vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k Vám. 

Keby Ježiš neodišiel, tak by  sme teraz a celé naše generácie nemali po boku DS. DS je stále s nami, 

navždy a si predstav, že by bol Ježiš na zemi tak sa k nemu nedostanem (14 hodín denne tak za cca. 

1.100 dní by to bol milión ľudí a každý by mal ma to 60 sekúnd) a takto nositeľom písma je DS. Nie je 

obmedzený časom, ani priestorom, môže komunikovať a pomáhať neobmedzenému počtu ľudí v tom 

istom čase. Opäť láska Boha k svojmu stvoreniu. 
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2. Osobnosť Ducha svätého (4 symboly: holubica, oheň, vietor, voda a víno) 

Ak máme vstúpiť do intímneho vzťahu s inou osobou, musíme najprv pochopiť, čo je pre toho daného 

jednotlivca podstatné. Čím viac sa dozvieme o tej osobe, tým hlbšie priateľstvo budeme môcť s danou 

osobou rozvíjať. A toto platí aj s DS – musíme sa najskôr pochopiť Jeho osobnosť. Keď Ježiš nám sľúbil, 

že DS bude najlepším spoločníkom pre všetky ostatné generácie veriacich, tak by sme sa mali priateliť 

s DS čo najviac. Veľmi silný odkaz, pretože vychádza z milosti Božej, ktorá je darom a s ktorou sa spája 

vykúpenie, odpustenie a zmocnenie DS. Božia láska je jasne vyjadrená tým, že poslal svojho 

jednorodeného syna za naše hriechy na kríž. DS je veľmi citlivý na vzťahovú politiku. V Ef 4,30: 

Nezarmucujte DS...Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. 

Vyhýbajme sa týmto prejavom aby sme si mohli užívať zdravý vzťah s DS. On sídli v našom srdci, takže 

ide všade s nami, kam ideme aj my. Dávajme si pozor aby sme ho svojím konaním nezarmucovali 

pretože je veľmi citlivý, ale pritom mocný a silný. DS môžeme prirovnať k Dávidovi, ktorý bol citlivý 

a nežný, čo vidíme pri jeho plači nad smrťou Absolóna a blízke priateľstvo s Jonatánom. Pritom to bol 

bojovník a hrdina, ktorý porazil Goliáša, atd.... Chápanie DS sa nedá obmedziť naším rozumom 

a chápaním. On nás ale pozýva do intimity s ním a sľúbil nám, že sa nám bude zjavovať a môžeme sa 

tešiť jeho prítomnosti v našom živote. V prípade, že ho zarmútime nevhodným správaním, tak jeho 

reakcia je že stíchne a prestane nám hovoriť. Alebo nás bude usviedčať z hriechu, ale nie preto aby nás 

súdil, ale na to aby sme sa zbavili prekážky, ktorá bráni intimite s Ním. Treba poprosiť úprimne 

o odpustenie DS za jeho zármutok z nášho konania. Keď držíme pôst a naše telo nemá jedlo tak začne 

hladovať a strašne túži po jedle. Vo vzťahu s DS je to opačne, keď ho prestaneme živiť našim záujmom 

o neho tak stíchne a prestane reagovať. Ak chceme nadviazať vzťah s DS tak čítajme písmo a pýtajme 

sa ho na to, potom nám bude zjavovať samého seba s veľkou radosťou. Ježiš povedal tento zarážajúci 

výrok farizejom: Mt 15,6-9: Pokrytci! Dobre o Vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: Tento ľud ma uctieva 

perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Povedal to preto, lebo dovolili tradícii, aby bola dôležitejšia 

ako Slovo Božie. Tradícia znamená zdedený, ustálený alebo zaužívaný spôsob myslenia, konania alebo 

správania. Je zrejmé, že tradícia sama osebe nie je zlá. Farizeji však povýšili tradíciu nad Slovo a tým 

pádom obrali Slovo o vplyv vo svojom živote. Táto pravda platí aj dnes. Musíme sa uistiť, že naše 

chápanie pravdy je definované Božím Slovom, nie prechodnými citmi, tradíciami alebo ľudskými 

filozofmi. Skutočná intimita s Bohom by nikdy nebola možnosťou pre farizejov, pokým by neboli 

ochotní činiť pokánie zo svojej slepoty a prijať pravdu. Nový zákon nie je iba zoznam pravidiel 

a zákonov. Predstavuje samotný život a následne vdychuje život do ľudí, ktorí sa podriadia jeho vláde. 

Plnosť tohto Nového zákona si dokážeme užiť iba prostredníctvom DS, pretože On je ten, ktorý zjavuje 

to úžasné tajomstvo, kto sme v Kristovi. Preto musíme pozívať najlepšieho Učiteľa, teda DS k nášmu 

štúdiu. Sv. písmo je mapa a DS je kompas. Sv. písmo je súborom Božích myšlienok. Ľahšie sa poslúcha 

osoba, ktorej charakter poznáš. Čítajme Písmo v spoločnosti najlepšieho učiteľa DS (vysvetlenie 

rúhania proti DS). Jakub hovorí jasne v Jk 1,5: Ak niekomu z Vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, 

ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Kto nám dáva túto schopnosť chápať Božiu 

múdrosť?, no predsa DS. Pýtajme DS na všetky naše oblasti v živote. Iz 48,17: Ja som Pán, tvoj Boh, čo 

ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. V 1 Sol 5,17: ....neprestajne sa modlite. 

To znamenalo, že buďte stále napojení na DS. V 1 Sol 5,19: Ducha neuhášajte, proroctvami 

nepohŕdajte. Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Uhášanie DS znamená nepotláčajte jeho 

prítomnosť vo vašom živote. Dokonca sám Ježiš nerobil nič dovtedy, pokým neprijal moc DS. Pozri Lk 

4,1-15: Ježiš sa v sile DS vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v synagógach 

a všetci ho tam oslavovali. Čiže v LK 4,18-19 máme informáciu, čo sa s Ježišom stalo na púšti keď bol 

pokúšaný diablom. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium 

a uzdravovať skrúšených srdcom. Ježiš fungoval v moci DS a preto bol schopný uskutočniť vôľu svojho 

Otca na tejto zemi.  
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DS oslavuje Ježiša. Práve skrze DS je nám zjavený Ježiš. Ak chceme mať viac Ježiša v živote, musíme 

chodiť v užšom spoločenstve s DS. Preto je DS nazývaný aj ako Duch Krista na tejto zemi Rim 8,9. Keď 

DS k nám hovorí, tak reprezentuje Krista. DS nie je iba pekným doplnkom nášho života s Ježišom, ale 

skôr podstatou Krista na tejto zemi. Prejav jeho prítomnosti sa nedá nájsť tam, kde nie je ctený. Ak 

odmietame ctiť DS, Kristova prítomnosť a moc budú v našom živote chýbať. Konečným cieľom 

spoločenstva s DS je hlboké osobné priateľstvo s DS. DS túži byť našim priateľom. Dychtí po intimite 

s nami. Žiarli ako ja na Mari v prípade, že by chcela získať náklonnosť nejakého iného muža. Boh túži 

po našom úplnom odovzdaní sa. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu Jk 4,4. Priateľstvo 

so svetom je žiadosťou tela. Je to sebecké sledovanie vlastného zisku, statusu alebo postavenia. Boh 

vo svojej žiarlivej láske nenávidí, keď flirtujeme s vecami, ktoré vedú k zničeniu našej duše. Božia trojica 

je jednotná vo svojich zámeroch. Boh vášnivo túži po intímnom vzťahu so svojimi deťmi. Keď flirtujeme 

so svetom, oberáme sa o skúsenosť hlbokej intimity s Bohom. Božie zámery pre nás presahujú naše 

spasenie. Zotrvať pri tom, že sme spasení jednoducho nie je dosť dobré. Pavol raz povedal: Pobožnosť 

je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život 1 Tim 4,8. Iba niekto, kto pozná 

Boha, môže byť pobožný, pretože pobožnosť znamená podobať sa Bohu. Je ťažké sa podobať na 

niekoho s kým netrávite veľa času. Príklad: Dvaja muži vchádzajú do rieky, jeden stojí a nechá sa 

obmývať a druhý sa hodí a pláva na hladine s prúdom. Obaja sú v rieke  - aj ten čo stojí aj ten, čo sa 

hodil do prúdu, ale ten druhý dokáže plávať s prúdom tam, kam ho unáša. Spoločenstvo s DS jedným 

z mnohých požehnaní, ktoré je nám k dispozícii vďaka Ježišovej smrti a Jeho vzkrieseniu. Ako povedal 

Jakub: Priblížte sa Bohu a on sa priblíži k Vám Jk 4,8. Boh chce s nami tráviť čas, aby sme sa mohli 

podobať na Neho. Pobožnými sa stávame prostredníctvom intímneho poznania Boha a jediný spôsob, 

ako môžeme tento hlboký vzťah s Bohom rozvíjať, je prostredníctvom jeho DS. Počas môjho chodenia 

s DS som zistil, že On je džentlmen. On nám nikdy nebude vnucovať svoju vôľu. Keď sa mu odmietneme 

venovať, stíchne. Je ako slušný taxikár. On sa nám nebude venovať, pokým najprv my nezaujmeme 

postoj, v ktorom budeme môcť počúvať jeho hlas. Ak sa mu nevenujeme, On často zostáva ticho. Ticho 

zostáva aj preto, keď napríklad vidí, že ste sa už v srdci rozhodli že niečo urobíte. On chce naše slobodné 

áno! (svedectvo Važec). Sú však niekedy aj situácie kedy sa pripomenie veľmi jasne bez nášho nejakého 

úmyselného sústredenia (svedectvo hlavička na pumpe). My sme zodpovední aby sme urobili 1. krok.  

Jednoducho sme dostali najúžasnejšie pozvanie a je len na nás či vstúpime do toho alebo nie. V 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.  DS je teda Duchom pravdy. Keď sa budeme poddávať múdrosti sv. Písma, DS nám 

zjaví všetku pravdu. Pozývajme ho do štúdia sv. Písma. Proste ho, aby vám z mysle zobral akékoľvek 

predsudky alebo predošlé presvedčenia, ktoré sú v protiklade s jeho Slovom. Nikdy nebudeme môcť 

zakúsiť Božiu plnosť, ak nášmu obmedzenému chápaniu dovolíme definovať a obmedzovať Jeho 

nekonečnú veľkosť. Pýtajme sa na Pravdu nielen o veciach v Písme, ale aj o nás, vzťahoch a rodinných 

príslušníkov (modly – Važec). V Jn 16,7: Lenže hovorím Vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. 

Lebo ak neodídem, Tešiteľ k Vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k Vám (blízky – podozrenie na 

rakovinu). Boh sa tu nehrá na nedostupného, ale práve naopak. Všetci z nás túžime byť intímne poznaní 

ľuďmi, ktorých milujeme. To isté platí aj o Bohu!!! Keď Ježiš vstal z mŕtvych, desať jeho učeníkov bolo 

v miestnosti za zamknutými dverami. Zrazu sa pred nimi zjavil Ježiš. O tomto zázraku povedali 

Tomášovi, ktorý tam jediný chýbal. Tomáš neveril a povedal, že ak nevloží prst do rán po klincoch tak 

neuverí. O pár dní sa Ježiš znova zjaví ale všetkým jedenástim učeníkom a Tomáša vyzve aby strčil prst 

do jeho rany. On mu uveril a povedal: Pán môj a Boh môj! Ale na to Ježiš zareagoval, že Blahoslavení 

tí, ktorí nevideli a uverili Jn 20,29. Ježiš vlastne Tomáša nekarhal, ale vyjadril fakt, že úroveň intimity, 

ktorá je k dispozícii pre ľudí, ktorí ho poznajú skrze jeho DS je omnoho väčšia, ako keď ma niekto pozná 

ako fyzického človeka. Skrze vieru teda dosiahneme skôr hlbšiu intimitu ako videním.  
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V 1. Kor 2,11: Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je  v ňom? Tak ani čo je 

v Bohu, nepozná nik iba Boží duch. Pavol tvrdí, že človek nemôže poznať Boha bez toho aby poznal jeho 

DS. My všetci vieme kto je náš prezident, ale vie niekto aké má vnútorné pohnútky Čaputová? Nemáme 

s ňou osobný vzťah. Pavol pokračuje, že my sme nedostali Ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha aby 

sme vedeli, čo nám Boh daroval. To je úžasný výrok. Nikto nepozná Božie myšlienky okrem jeho Ducha, 

no a on nám toho Ducha dal. Vďaka vzťahu s DS môžeme mať intimitu so Stvoriteľom na duchovnej 

úrovni – teda tej najvyššej. Pavol sa dostal na túto úroveň vzťahu s Duchom. Hoci fyzicky nikdy nechodil 

s Ježišom, povedal: Bratia pripomínam Vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nemá ľudský pôvod 

lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista Gal 1,11-12. Ak 

teda toto zjavenie nepochádzalo od žiadneho človeka a fyzicky netrávil čas s Ježišom tak musel to 

zjavenie získať prostredníctvom Ducha Kristovho (DS). Primárnou funkciou DS je zjavovať nám Ježiša 

v plnej jeho sláve. Je možné, že by Pavol bol naozaj schopný ísť do väčšej intimity vo svojom vzťahu 

s Ježišom hoci sa s ním fyzicky nestretol a ani s ním nechodil? Peter ako človek, ktorý poznal Ježiša 

v jeho fyzickom tele, napísal ku koncu svojho života list, v ktorom hovorí: .....ako vám napísal aj náš 

milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná 2. Pt 3,15-16. Peter bol človekom, ktorý sa 

s Ježišom roky rozprával z tváre do tváre. Bol prítomný pri tom, keď bol oslávený na hore premenenia. 

Bol svedkom jeho ukrižovania a potom Ježiša stretol a mal s ním spoločenstvo aj po jeho vzkriesení. 

Napriek tomu učeník – ktorý si užíval celé roky osobný vzťah s Ježišom v tele – povedal, že niektoré 

Pavlove duchovné zjavenia sú ťažko pochopiteľné. Osobne si myslím, že to je dôkaz, že Pavol vo svojom 

vzťahu s Ježišom vstupoval do väčších hĺbok, ako Peter. Pod inšpiráciou DS Pavol napísal väčšinu kníh 

NZ, hoci nikdy nechodil s Ježišom. Ako to mohol dokázať? Pretože DS je ten, ktorý kompletne zjavuje 

Ježiša. Pavol nemohol stavať svoju vieru v Ježiša na predchádzajúcom osobnom kontakte s ním, 

pretože nič také nemal. Musel veriť a prijímať bez toho, aby to videl. Tým boli odstránené všetky 

aspekty fyzického sveta, ktoré mohli bojovať proti tomu, čo mu DS zjavoval. Presne na to sa odvolával 

Ježiš pri rozhovore s Tomášom. Skutočnosť, že Pavol nemal fyzický vzťah s Ježišom, na ktorý by sa 

mohol spoliehať znamenalo, že sa musel úplne spoliehať na svoj duchovný vzťah s Pánom. Nemal inú 

možnosť. Keď sa nebudeme brániť mylným predstavám, osobným predsudkom alebo negatívnym 

skúsenostiam, ktoré prekrucujú naše chápanie DS, nebudeme sa môcť úplne tešiť zo zasľúbenia Božej 

slávnej prítomnosti v našom živote. Boha nemôžeme spoznávať inak ako cez jeho Ducha. Ako ho 

môžeme spoznávať? Čítaním sv. Písma a trávením času v jeho prítomnosti, lebo vtedy nám DS zjavuje 

Božie srdce a jeho charakter. Ľahšie prijmeš za autoritu niekoho, koho charakter poznáš. Umožnil nám 

pestovať spoločenstvo s Ním na Jeho úrovni. Spravil to prostredníctvom daru svojho Ducha. Je to ako 

keby Boh povedal: Nechcem so svojimi deťmi komunikovať iba na úrovni, ktorá je hlboko pod mojou 

úrovňou poznania, chápania a múdrosti. Chcem, aby mohli vstúpiť do hlbokého spoločenstva so mnou. 

A preto dám svojim deťom Pomocníka: môjho Ducha. Božia vôľa a spôsoby presahujú naše obmedzené 

porozumenie – keď sa však modlíme v DS, nemodlíme sa iba na našej úrovni, namiesto toho sa 

modlíme v súlade s vôľou jeho Ducha. Modlíme sa teda s Božou dokonalou vôľou! Je to ako v drahej 

reštaurácii, jedlo je krásne nachystané a čašník nám otvorí prikrývku na tanieri a mi to jedlo objavíme. 

To je to čo má pre nás Boh pripravené a pomocou DS nám to odkrýva svoj tajný plán s nami. 

Potrebujeme urobiť prvý krok. V Kol 3,15 SEB: A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď 

preň ste boli povolaní v jednom tele. Páči sa mi na tomto preklade, že DS prirovnáva k hlavnému 

rozhodcovi v našich životoch na naše otázky a rozhodnutia (tenisový kurt – rozhodca). Pokoj je ten 

ukazovateľ a nepokoj naopak neuberať sa tým smerom. Ak pozveme DS do nášho rozhodovacieho 

procesu, vždy nám bude svedčiť prostredníctvom pokoja Ježiša Krista – (pýtal som sa DS prečo sa viac 

nehovorí o tebe na omšiach a on mi dal také vnuknutie že počúvaj: ....Prijali sme DS aby sme sa božími 

deťmi a preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš.....) Na záver 2. Kor 3,17: Pán je Duch, a kde je Pánov 

Duch, tam je sloboda.       
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3. Spoločenstvo s Duchom svätým 

Spoločenstvo s DS môžeme definovať troma zákl. kategóriami: A. Obecenstvo, B. Partnerstvo a C. 

Intimita.  

A. Obecenstvo: z Písma je zrejmé, že apoštoli sa úplne spoliehali na ich obecenstvo s DS. V Sk 

čítame ako Pavol hovorí: Hľa Duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem čo ma tam čaká. 

Viem len to, že DS v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie Sk 20,22-23. Takže 

sú situácie keď Vám DS povie veci, ktoré nechcete počuť (napr. Duch apoštolom zakázal kázať 

v Ázii). Tak ako poznám hlas svojej manželky v dave ľudí, tak by sme mali počuť a rozlíšiť hlas 

DS v našich životoch. Filip napríklad bol na takej úrovni, že vedel rozlíšiť hlas anjela od hlasu 

DS. Najprv Pánov anjel, že choď na Juh po ceste a potom DS mu na púšti povedal aby sa pripojil 

k vozu, v tom voze bol najvplyvnejší Etiópčan a jeho obrátením mohla začať evanjelizácia 

v jeho národe. Keby nebol citlivý na jeho hlas, bol by premeškal úžasnú príležitosť Sk 8,29. 

Takisto milujem svoju manželku a strašne rád s ňou trávim čas, predstavte si, že som chodil 

domov iba prespať alebo cez deň by sme sa v byte iba okolo seba prechádzali bez slova. Takisto 

by to malo byť aj s DS.  

B. Partnerstvo: v SK 15 vidíme list, ktorý adresovali apoštoli veriacim pohanom a začali: DS a my 

sme sa rozhodli....... Takýto koncept priateľstva sa dá vypozorovať aj v SZ. Pod dubmi sa stretol 

Boh s Abrahámom a riešili Sodomu. Abrahám s nim diskutoval kvôli Lótovi a dohadoval sa za 

akých podmienok vyhubí Sodomu. Takisto Mojžiš diskutoval s Bohom  Ex 32,10: teraz ma už 

nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ. Ale to 

čo máme my dnes sa im mohlo len snívať. My máme DS, ktorý neustále v nás 24/7 žije. 

Nemusíme na neho čakať, aby nás navštívil pod nejakým dubom, alebo vystúpiť na nejaký vrch 

aby sme sa s ním mohli stretnúť. Máme k nemu neustály prístup. A najlepšie, že on to chce vie 

viac ako my – on chce  riadiť naše kroky a myšlienky.  

C. Intimita: je to najhlbšia úroveň priateľstva, v rámci ktorej zdieľame svoje najosobnejšie 

myšlienky, túžby a tajomstvá s DS a On zdieľa svoje s nami. V Jk 4,5: alebo si myslíte, že Písmo 

nadarmo hovorí, že: Takmer žiarlivo túži po nás DS, ktorý v nás prebýva? (ako ja a Mari, tiež by 

som žiarlil keby sa intímne zdieľala okrem mňa s inou osobou) DS je Boh a pred Ním nie je nič 

skryté. Jeho poznanie, múdrosť a porozumenie nemajú hranice – a On sa nám túži zjaviť. Sú 

veriaci, ktorí sa pokúšajú priblížiť k Ježišovi bez vzťahu s DS. Túto chybu urobili aj farizeji. 

Povedali mu: My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného Otca, Boha. Ježiš im povedal: 

Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Jn 8,41-42. Farizeji chceli mať vzťah s Otcom bez 

toho, aby mali vzťah s Ježišom. Neboli ochotní prijať, že Boh má na to iný názor. Ježiš im 

vysvetľoval, že On a jeho Otec sú jedno. Keďže neboli ochotní prichádzať k otcovi skrze syna, 

nemohli sa vlastne k Otcovi priblížiť vôbec. Potom Ježiš povedal, že On už nie je na zemi a že 

Otec poslal DS aby sa stal našim pomocníkom Jn 16,7.  DS bol poslaný aby zjavoval Ježiša takisto 

ako Ježiš bol poslaný aby zjavoval Otca. Ak naozaj chcete vedieť viac o Ježišovi, musíte tráviť 

čas s DS. DS Vám bude jasne zjavovať Ježiša. Hrajme s DS na druhé husle. 

 

4. Naplnený (zmocnený) Duchom svätým 

Ako Božie deti sme sa stali spoludedičmi Kristovými. V liste Rimanom čítame: Ale ak sme deti, sme aj 

dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, pravda ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. 

V Kristovi a skrze Krista sme dostali nové postavenie. Pozícia vždy predchádza moci. Predtým, než 

môžeme čokoľvek spraviť pre Božie kráľovstvo, musíme zaujať svoje postavenie v Kristovi. V Sk 1,4-5: 

Raz keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho 

prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstený DS.  
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Ježiš apoštolom nenavrhol, aby zostali čakať na to zasľúbenie, ani im neodporúčal, aby splnili Jeho 

pokyny. Namiesto toho im prikázal, aby neodchádzali z Jeruzalema, až pokým sa nesplní Otcov prísľub. 

Ježiš dal tomuto pokynu obrovskú dôležitosť, pretože zmocnenie DS je základom akejkoľvek práce na 

Božom kráľovstve. On vedel, že učeníci chcú strašne rýchlo rozširovať správu o vzkriesení.  

Apoštoli dostali neomylný dôkaz Jeho vzkriesenia. Nepotrebovali žiadne presviedčanie o dôležitosti ich 

misie. Odkaz Ježiša bol jasný, že nezačnite ešte kázať pokým nebudete vystrojení mocou DS Lk 24,49. 

Písmo hovorí, že tento pokyn dal asi 500 ľuďom. Ale v Sk 1,15 zisťujeme, že počet ľudí sa zmenšil na 

120. Tých 380 ľudí bolo asi nedočkavých a utekali hlásať evanjelium bez vystrojenia DS. Iba 120 bolo 

ochotných čakať. My sme prijali DS svojím krstom. Podľa § 1215 KKC platí že: Táto sviatosť sa volá aj 

„kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody 

a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Jn 20,21-22: Pokoj Vám! Ako mňa 

poslal Otec, tak ja posielam Vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite DS. Učeníci 

prijali DS predtým ako Ježiš vystúpil do neba. Ale ešte neboli vystrojení mocou až pokým neboli 

naplnení DS v deň Turíc. Sk 2,1-4: Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu 

strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im 

ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil DS a začali hovoriť 

inými jazykmi, ako im DS dával hovoriť. Ako platí v KKC podľa § 1302: Zo slávenia sviatosti birmovania 

je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň 

Turíc. Napr.: zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého. V SZ oheň často symbolizuje Božiu prítomnosť. To čo 

je opisované ako Božie jazyky je prejavom Božej prítomnosti. Grécke slovo naplnený znamená nasýtení. 

Všetci tam zakúšali väčší stupeň Božej prítomnosti vo svojom živote. Okrem prejavov ohňa a vetra 

veriaci začali hovoriť jazykmi. Sk 2,5-8: V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých 

národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť 

svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, 

medzi sebou Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči?  

Toto vyjadrenie Ducha verejnosti bolo znamením pre tých, ktorí ešte neboli Ježišovými nasledovníkmi. 

Sk 2,11-12: My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli 

a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? Toto vyliatie DS vytvorilo príležitosť pre 

Petra aby naň zareagoval jednou z najznámejších kázní v Biblii, v rámci ktorej povedal: Tohto Ježiša Boh 

vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného 

DS, vylial ho, ako sami vidíte a počujete Sk 2-32-33. Všetci videli aj počuli dôkaz prítomnosti moci DS. 

O niekoľko veršov neskôr dav na to zareagoval: Čo máme robiť bratia? Sk 2,37. Peter im povedal: Robte 

pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov 

a dostanete dar DS. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, 

ktorých si povoláva Boh. Peter ohlásil dobrú správu, že spasenie je k dispozícii všetkým, ktorí vyznávajú 

meno Pánovo, veľmi jasne oznámil aj to, že dar DS je tiež k dispozícii pre všetkých, ktorí uverili. Teda 

najprv než prijmeme naplnenie DS, musíme sa jednoducho naučiť, poddávať sa. Musíme prijať Ježiša 

Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Ježiš povedal, že svet nemôže prijať DS Jn 14,17. Môže byť však aj 

napriek tomu, že sme spasení prekážka prečo si nemôžeme užívať naplnenie DS. Boh dáva DS tým, ktorí 

ho poslúchajú Sk 5,32. To neznamená, že musíme byť dokonalí. Jednoducho sa musíme pred ním 

pokoriť a Boh nám dá milosť na prekonanie nástrah hriechu a budeme opäť otvorení k prijatiu 

naplnenia DS. Najväčšia nástraha neposlušnosti  v mnohých veriacich je urazenosť, teda musíme 

odpustiť tým, ktorí nám ukrivdili.     

V knihe Skutkov sú štyri ďalšie prípady, ktoré popisujú, ako boli ľudia naplnení DS po dňoch Turíc. Keď 

budeme prechádzať tieto štyri príbehy, bol by som rád aby ste venovali špeciálnu pozornosť dvom 

veciam. Po prvé, vo všetkých prípadoch, okrem jedného je naplnenie DS oddelenou skúsenosťou, ktorá 
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nie je totožná so skúsenosťou spasenia. Po druhé, ľudia, ktorí boli svedkami týchto naplnení DS, videli 

a aj počuli dôkazy prítomnosti DS v tých nových veciach.  

A. Filip a Samaritáni 

Prvý z týchto štyroch nájdeme v Sk 8. kapitole. Filip bol poslaný do mesta Samária, aby tam šíril 

evanjelium Ježiša Krista. V dôsledku hlásania evanjelia zažilo celé to mesto prebudenie. Chromí 

boli uzdravovaní, nečistí duchovia boli vyháňaní a mnohí prijali tú dobrú správu o Božom spasení. 

Keď Samaritáni uverili dobrej správe o Ježišovi, prežili znovuzrodenie. Keď človek uverí evanjeliu, 

prijme Ježiša Krista a stane sa Božím dieťaťom. Títo noví veriaci boli potom pokrstení vo vode na 

znak ich viery v Krista. Avšak ako vidíme, vedúci prvotnej Cirkvi vedeli, že existuje ešte niečo lepšie 

– ako dodatok k obráteniu a vodnému krstu potrebovali títo noví veriaci ešte prijať krst DS. V Sk 

8,14-16: keď sa apoštoli dopočuli, že Samária prijala evanjelium, rozhodli sa, že pošlú Petra a Jána 

k tamojším novým veriacim. Samaritáni už prijali spasenie a boli pokrstení vo vode. Petra a Jána 

poslali konkrétne s tým zámerom, aby sa modlili za to aby prijali DS. Samária bola vzdialená od 

Jeruzalema asi 45 km. Takže túto cestu zvládli asi za jeden deň, možno viac, muselo to byť teda 

veľmi dôležité keď sa kvôli tomu takto namáhali. Títo noví veriaci boli pokrstení v meno Pána Ježiša. 

Boli teda už Božími deťmi. Avšak bola tam ešte jedna súčasť spasenia, ktorú dovtedy nezakúsili. 

V 1. Kor 12,3 je jasne napísané: Nikto nemôže povedať: Ježiš je Pán!, iba ak v DS. Nemôžeme 

vyznávať panstvo Ježiša mimo vplyvu DS – to je však niečo iné, ako byť ním naplnení. Písmo jasne 

hovorí, že všetci, ktorí sú v Kristovi, sú posvätení a zapečatení DS Ef 1,13. Keď sa Boh na nás pozerá, 

tak vidí ducha jeho syna. Keď teda prijmeme spasenie, v Kristovi nadobúdame nové postavenie 

a sme božími dedičmi a sme súčasťou jeho dedičstva. Napriek tomu DS nie sme naplnení až 

dovtedy, kým o to nepožiadame Otca. Ježiš povedal: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 

dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec DS tým, čo ho prosia Lk 11,13. V Jn 14,17 Ježiš 

spomína Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani ho nepozná. Svet 

reprezentuje ľudí mimo Božieho kráľovstva, je zrejmé, že nikto, kto sa nepodriadil Ježišovmu 

panstvu, nemôže prijať DS. Takže táto výzva prosiť Otca o DS, sa netýka spasenia. Skôr sa týka 

neskoršieho naplnenia, ktoré môžu prijať len tí, ktorí už sú spasení. V Sk 8,17-79 Peter a Ján kládli 

svoje ruky na veriacich a oni prijímali DS. Toto naplnenie DS bolo jasne badateľné aj fyzickými 

zmyslami, pretože Písmo hovorí, že Šimon videl, ktorý bol tiež veriaci, bol taký ohromený prejavmi 

moci DS u týchto veriacich, že ponúkol apoštolom, že im zaplatí, ak ho naučia, ako môže túto moc 

odovzdávať ďalej. Všade v SK bolo naplnenie DS obyčajne sprevádzané vonkajšími prejavmi, ktoré 

sa dali vidieť a počuť – najbežnejšie vo forme jazykov a proroctva. Preto apoštoli často hovorili, že 

DS zostúpil na veriacich. Tento prípad v Samárii je ojedinelý v tom, že nespomína jazyky 

a proroctvo ako následné prejavy naplnenia DS. Z textu sa dá však vydedukovať, že k týmto 

prejavom došlo, inak by Šimon bývalý čarodejník, nevidel dôkazy prítomnosti pri veriacich.  

B. Šavol z Tarzu 

Príbeh o Šavlovom obrátení je jedným z najpozoruhodnejších textov Písma. V Sk 9: Ako šiel a blížil 

sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas:, ktorý mu hovoril: Šavol, 

Šavol, prečo ma prenasleduješ? On povedal: Kto si, Pane? A ten: ja som Ježiš, ktorého ty 

prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Všimnite si, že Šavol nazval 

Ježiša Pánom. Keď sa Ježiš Kristus stane Pánom nášho života, okamžite sme znovuzrodení. 

Pradvepodobne sa stal Šavol veriacim práve vtedy keď priznal panstvo Ježišovi. Po tomto stretnutí 

s Pánom strávil Šavol nasledujúce tri dni v pôste v meste a očakával ďalšie inštrukcie. Potom Boh 

oslovil učeníka, ktorý bol Ananiáš, aby išiel za Šavlom. Ananiáš sa zľakol, pretože počul príbehy 

o Šavlovi a jeho prenasledovaní.  
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Boh mu povedal: Choď lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj 

kráľom i synom Izraela. Keď Ananiáš dorazil do domu, v ktorom bol Šavol, položil naňho ruky 

a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si išiel sem, aby si zasa 

videl a aby ťa naplnil DS. Je zrejmé, Ananiáš vedel, že Šavol už prijal spasenie, pretože ho nazval 

bratom Šavlom. No napriek tomu, že Šavol bol už veriacim Boh predsa poslal Ananiáša, aby sa s ním 

modlil konkrétne za uzdravenie a naplnenie DS. Aj v tomto prípade vidíme, že naplnenie DS sa 

udialo po tom, čo daný človek už prijal dar spasenia. Neskôr Pavol napísal: Ďakujem Bohu, že viac 

hovorím jazykmi ako vy všetci 1. Kor 14,18. Pravdepodobne Pavol začal hovoriť jazykmi vtedy, keď 

sa modlil za neho Ananiáš. Pavol musel toto naplnenie prijať napriek tomu, že už bol spasený, 

pretože zmocnenie DS bolo životne dôležité v Pavlovom diele zvestovania Ježiša medzi pohanmi, 

kráľmi a synmi Izraela Sk 9,15.  

C. Peter a Kornélius 

V Sk 10 vidíme trošku iný príbeh. Písmo hovorí, že Kornélius bol zbožný a bohabojný muž, ktorý bol 

štedrý voči chudobným a ustavične sa modlieval k Bohu. V tomto bode ešte evanjelium o spasení 

nebolo komunikované pohanom, takže Boh poslal anjela, aby navštívil Kornélia. Anjel však 

neodhalil Kornéliovi Boží plán spasenia, namiesto toho Kornéliovi povedal, aby poslal po Petra. 

Vzápätí as dozvedáme, že Peter sa práve nachádzal v Joppe a tam upadol do vytrženia a prijal 

nebeské videnie. Petrovi komunikoval, že nemá nazývať nečistým niečo, čo Boh považuje za čisté 

(Sk 10,9-15). Boh pochopil, že Peter bude mať problém s obrazmi a preto ho dal Petrovi 3x. Za 

Petrom prišli Kornéliovi muži. DS dal Petrovi pokyn aby išiel s nimi. Boh Petrovi nepovedal, prečo 

ho posiela ku Kornéliovi, hoci to nezodpovedalo vtedajším zvyklostiam, aby zbožní Židia mali 

akýkoľvek kontakt s pohanmi. Po príchode do Kornéliovho domu Peter povedal: Vy viete, že Žid 

sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale boh mi ukázal, že nemám nikoho nazývať 

poškvrneným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, kde ste ma pozvali. A pýtam 

sa, kvôli čomu ste ma pozvali? Peter začal kázať Kornéliovi evanjelium a zrazu uprostred Petrovho 

posolstva, sa DS prejavil a pohania začali hovoriť novými jazykmi. Peter bol úplne šokovaný, 

pretože takéto niečo sa nikdy predtým nestalo. Boh vedel, že Peter a jeho židovskí  spolucestujúci 

budú mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočnosťou, že dar spasenia bol zamýšľaný pre pohanov. 

A preto Boh vylial svojho DS na pohanov ešte predtým, než by sa Peter mohol s nimi modliť alebo 

ich pokrstiť vo vode. Bol to dôkaz, že aj ľudia mimo izraelského národa sa stali súčasťou Božieho 

plánu spasenia. Sk 10,45-48: A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar DS vylial aj na 

pohanov, lebo počuli ich hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: Môže ešte niekto 

zabrániť aby bolo vodou pokrstení tí, čo dostali DS, tak ako my? A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša 

Krista. Židia nemohli poprieť dôkaz Božieho spasenia medzi pohanmi, pretože videli a počuli medzi 

nimi prejavy Božej moci (naplnenie DS). Židia boli šokovaní. Nielenže Boh umožnil spasenie aj 

pohanom ale dokonca poslal naplnenie DS predtým, než by pekne po poriadku mohli verejne 

vyznať Pána a nechať sa pokrstiť vo vode. Toto je jediný prípad v Písme, kedy Boh konal takýmto 

spôsobom. V každom ďalšom prípade dochádza k vyliatiu DS po obrátení. Myslím si, že Boh 

v tomto prípade spravil výnimku preto, lebo vedel, že Židia požadujú špeciálne znamenie, že Boh 

pôsobnosť svojho daru spasenia rozširuje aj na pohanov.      

D. Efezania 

Posledný prípad sa nachádza v Sk 19. Keď Pavol prišiel do Efezu pri svojom príchode do mesta 

stretol niekoľko učeníkov Jána Krstiteľa. Úplne prvá otázka , ktorú im položil, znela: Keď ste uverili, 

prijali ste DS? Sk 19,2. Ak toto bola prvá otázka, ktorú Pavol položil Efezanom, tak by to mala byť 

jedna z prvých otázok, ktoré by sme sa mali pýtať nových veriacich, resp. si položiť si tú otázku aj 

sebe. Prečo to bola taká dôležitá vec pre prvotných veriacich?  
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Pretože zmocnenie DS je podstatné pre naše poslanie v Kristovi. V Sk 1,8:....ale keď zostúpi na vás 

DS, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme a celej Judei. Tak prečo si ju nepýtať? Ak 

máme byť efektívni v Otcovom kráľovstve, musíme jednak správne postavenie v Kristovi (spasenie) 

a zmocnenie DS (naplnenie DS). Pavol zistil, že hoci Efezania boli učeníkmi Jána Krstiteľa, nepočuli 

ešte dobrú správu o spasení v Ježišovi, a tak im o tom hovoril. Prijatie nášho postavenia v Kristovi 

bude vždy predchádzať naplneniu Jeho Duchom. Preto keď Efezania počuli Pavlove slová, dali sa 

pokrstiť v mene pána Ježiša Sk 19,5. Inými slovami prijali spasenie, ktoré je možné iba v Pánovi 

Ježišovi a skrze neho. Avšak to stretnutie neskončilo v tom bode: Keď na nich Pavol položil ruky, 

zostúpil na nich DS a hovorili jazykmi i prorokovali Sk 19,6. Naplnenie DS sa odohralo po tom, čo 

noví kresťania boli pokrstení v mene pána Ježiša. Pred stretnutím s Pavlom vedeli títo ľudia oba 

veľmi málo o Ježišovi. Odkedy však boli naplnení DS, prorokovali, čo znamená, že hlásali zvesť 

Ježiša Krista. Toto zmocnenie prorokovať niečo, o čom pred niekoľkými minútami ešte nič nevedeli, 

bolo možné len vďaka DS. Pre veriaceho je nemožné, aby v autorite hlásal Božie tajomstvá bez toho, 

aby najprv spoznal DS 1. Kor 2. Toto je pre mňa tiež novinka, ktorú mi ukázal DS v modlitbe, že 

prednášku si mám pripravovať v spoluprácu s ním (púšťam si chvály). Modlím sa za prednášku aby 

mi vnukol jeho myšlienky a aby ma zbavil trémy. DS je Prejavovateľom Božej milosti v mojom 

živote. Bez neho by som nemohol plniť moju úlohu na Božom kráľovstve.  

 

Záver: Svedectvo Mari + Tunelová Modlitba  

KKC 1830: Morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia 

človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého.  

KKC 1832: Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy. 

Tradícia Cirkvi ich vymenúva dvanásť: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, 

láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“. 

 

Podľa 1Kor 12:8-10 máme 9 darov a môžeme ich rozdeliť do 3 kategórií: 

1. Dary zjavenia – Slovo múdrosti, Slovo poznania, Rozlišovanie duchov 

2. Dary inšpirácie – Dar proroctva, Dar hovorenia v iných jazykoch, Dar výkladu jazykov 

3. Dary moci – Dary uzdravovania, Dar viery, Dar činenia zázrakov. 

Dary sú rôzne, ale DS je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. Každý dostáva prejavy DS na 

verejný úžitok. 

 

Sv. Augustín: Ak vidíš zázrak, najprv zisti, či pochádza od Boha alebo od diabla. 

 

Pýtajme si aj ovocie, pretože dary môžu vytlačiť ovocie DS. (Judáš) 

Dary DS sú z vonka pre nás dovnútra, ovocie je zvnútra nás voči okoliu. 
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