
Dary Ducha Svätého 

 

1. Úvod (svedectvo o dokázaní Boha na vedeckej báze) 

Odo dňa Turíc Kristus vylieva svojho Ducha Svätého, aby vyzbrojil všetkých veriacich 

nadprirodzenými darmi pre ich poslanie hlásať evanjelium a budovať Cirkev. Tieto dary nie sú pre 

kvalifikovaných a svätých ľudí. Ale každého z nás, akokoľvek bezvýznamne si pripadáme. Môžu ich mať 

všetci, ktorí Pánovi dovolia, aby ich používal podľa svojej vôle ako nástroje lásky v tomto obyčajnom 

svete. Rozdelenie medzi kresťanmi je tragickým protisvedectvom evanjelia, ale Pán v našich časoch 

rúca tieto múry. To, čo nás spája je nekonečne väčšie ako to čo nás rozdeľuje, keďže nás spája sám 

Boh, Syn a DS Ef 4,4-6. Najhlbším pôsobením DS je zjednotenie údov Kristovho tela nezlomným putom 

lásky, ktoré sa zakladá na láske samého Boha. Svedčiť o Kristovi v moci DS mimoriadne dôležité 

v dnešnej dobe. Ak človek nepozná Boha Otca, ktorý ho dokonale pozná a bezpodmienečne miluje, je 

duchovnou sirotou, pretože sa cíti osamelo a chýba mu pocit identity. O daroch DS máme zmienky 

v Novom zákone a to predovšetkým v Pavlových listoch. Pavol pre ne vytvoril pojem charizma, čo 

znamená v preklade nezaslúžený dar. Vychádza zo slova milosť, teda gr. charis. Milosť je základom 

kresťanského života. Ide o Božiu priazeň získanú  zadarmo v Kristovi, ktorá nás zachraňuje pred 

hriechom a smrťou a dáva nám podiel na jeho božskom živote. Dôraz prečo Pavol kladie na súvis medzi 

darmi a DS, svedčí o tom, že tieto dary nie sú prirodzenými ľudskými vlastnosťami, ale nadprirodzenými 

schopnosťami, ktoré DS dáva veriacim, aby z nich urobil nástroje Božej lásky a moci pre iných. 

Prirodzený dar, ako napríklad športové nadanie alebo hudobný talent je vrodená schopnosť, ktorú 

možno rozvíjať a používať prostredníctvom vôle. Charizma však závisí od pôsobenia DS, a preto jej 

účinnosť presahuje úroveň ľudského talentu. Buď nám umožňuje robiť to, čo je ľudsky nemožné (ako 

napríklad prorokovať, uzdravovať, atd...), alebo prirodzenú schopnosť (ako je učenie a organizovanie) 

povyšuje na nadprirodzenú úroveň. Duch svätý hrá cez Vás na tieto dary podľa svojich zámerov 

a načasovania. Čím viac sa mu poddáme, tým ľahšie sa mu bude hrať. Pavol v žiadnom prípade 

nepovažoval dary za niečo, čo by bolo vyhradené iba pre apoštolov. Naopak, mali by byť súčasťou 

bežného života Cirkvi. Charizmy sú darmi predovšetkým preto, aby sme nimi slúžili iným. Sú to dary, 

o ktoré sa treba deliť a používať ich na spoločný úžitok 1 Kor 12,7. Prostredníctvom nich prúdi Božia 

milosť medzi členmi Cirkvi a vyteká aj za jej hranice. Práve z toho nemá nikto všetky charizmy – 

v opačnom prípade by sme sa navzájom nepotrebovali. Kristovo telo funguje vďaka tomu ako živý 

organizmus pozostávajúci z viacerých údov, z ktorých ma každý jedinečnú úlohu (NAVY SEALS 

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

prejavy DS na verejný úžitok. Dary DS sú z vonka pre nás dovnútra, ovocie je zvnútra nás voči okoliu 

(neprítomný otec doma, ale robí zázraky). Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť 

sa vnuknutiami Ducha Svätého“ (KKC 1830). Prameňom každej autentickej charizmy je sám Duch Svätý 

a cieľom dobro spoločenstva Cirkvi v láske. Charizmy sú dary dané jednotlivcom úplne nezaslúžene, 

pre úžitok a posvätenie všetkých. Ľudská predstava jednoty je uniformita – všetci zmýšľajú, obliekajú 

a konajú rovnako. Božia predstava jednoty je ohromnou jednotou v rôznorodosti, pričom každý človek 

prispieva k rozvoju celku jedinečným darom od Boha. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný 

úžitok! 1 Kor 12,7.  V božom kráľovstve neexistuje nezamestnanosť! Ak charizmy nepoužívame, 

ochudobňujeme tak Kristovo telo.  
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Charizmy máme nasledovne rozdelené: 

 

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

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

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

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

Z tohto delenia budeme vychádzať pri tomto vyučovaní. Sú rôzne delenia a členenia: Rim 12,6-8. 

Potom Ef 4,8-11: kde išlo o úrady, teda už konkrétne osoby pomazané DS na konkrétny úrad služby. 1 

Pt 4,10: 2 hlavné kategórie darov a to dary reči a služby. Podľa § 1831 KKC máme 7 darov ducha 

svätého. Ide o oklieštené vypočítanie týchto darov v zmysle Iz 11,1-3. Katolícke učenie po II. 

Vatikánskom koncile jasne potvrdzuje, že charizmy nie sú iba opodstatnenou súčasťou života Cirkvi, 

ale sú pre jej budovanie nevyhnutné. Cirkev má dva vzájomne sa spĺňajúce rozmery: charizmatický 

a inštitucionálny. Charizmaticky spočíva v charizmách, ktoré rozdeľuje DS podľa svojho uváženia 

a inštitucionálny pozostáva z hierarchickej štruktúry vedenia Cirkvi. Niektorí tradiční katolíci tvrdia, že 

môžu tieto nadprirodzené prejavy viesť k pýche alebo ho robiť zraniteľnejším voči diablovým 

klamstvám. Riziko spočíva v tom, že sa viac zameriavame na zážitky s Bohom než na Boha samého - 

(Sv. Ján z Kríža – KNIHA výstup na horu KARMEL). Dary bez lásky nemajú žiadnu hodnotu Kor 13. Aby 

nám Ježiš nepovedal, že sme to robili pre náš prospech Mt 7,22-23. Ako povedal Pavol: Usilujte sa 

o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste prorokovali 1 Kor 14,1. Problém 

existencie darov spochybňovali niektoré prúdy v rámci protestantov a súviseli s reformáciou. Tvrdili, 

že dary zanikli spolu s apoštolmi alebo kanonizáciou Písma (schválením zoznamu kníh, ktoré patria do 

Biblie). Podľa 1 kor 13,8-10 sa píše, že dary budú pokračovať až dovtedy, kým nepríde plnosť. Niektorí 

protestanti zastávajú názor, že táto plnosť znamená uzavretie Nového zákona, väčšina ale biblických 

učencov verí, že sa tým myslí druhý Kristov príchod. Cirkev týmto odporovala sekte Montanistov, ktorí 

hlásali, že po smrti ich stúpencov dar proroctva zanikne. Cirkev im odporovala Pavlovým výrokom: ...že 

keď príde to, čo je dokonalé, prestane čo je čiastočné 1 Kor 13,10, pričom tým dokonalým mali na mysli 

druhý príchod krista. Preto budú dary pokračovať až do druhého príchodu. Dary budú sprevádzať 

ohlasovanie evanjelia Mk 16,15-18. keď preskúmame state evanjelií, ktoré sa týkajú vyslania apoštolov, 

tak zistíme, že ústredné miesto v nich patrí práve uzdravovaniu a vyslobodzovaniu. Ježiš si zvolal 12 

učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu 

a každý neduh Mt 10,1. Potom pokračoval slovami: Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské 

kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. 

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte Mt 10,7-8. Lukáš nepíše iba o vyslaní 12, ale aj o vyslaní 72 Lk 

10,1-2. Z týchto dvoch príkladov vyslania 12 a 72 nám pomáhajú pochopiť, ako treba interpretovať 

veľké poverenie v evanjeliu podľa Matúša Mt 28,18-20: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 

zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. 

Cirkev si viac všímala a plnila tú 1. časť tohto verša ako druhú časť, a to že skôr evanjelizovala a krstila 

ako robiť z ľudí učeníkov tým, že by ich učila zachovávať všetko, čo Ježiš prikázal 12. Keď sa pozrieme 

na poverenie, ktoré Ježiš dal 12 a 72, vidíme, že im prikázal uzdraviť a vyháňať démonov. Cirkev trocha 

zľahčila váhu práve tohto poverenia vykonávať zázraky prostredníctvom darov DS. Môžeme mať 

viacero darov ako jednotlivec? Áno, aj keď je veľa ľudí, ktorí tvrdia opak. Pavol hovorí: 1 Kor 12,31: 

Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste prorokovali. Pavol tiež 

hovorí: 1 Kor 14,13: A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. V tomto 

prípade potvrdzuje, že jeden človek môže využívať viacero darov DS. Niekedy majú dary najväčšiu silu 
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vtedy, ak sa používajú súčasne. Napríklad dary slova poznania a uzdravovania sa často vzájomne 

dopĺňajú a vedú k väčšiemu počtu uzdravení. Musíme byť pokrstení DS na to aby sme mohli užívať DS? 

Nie, dary DS môžeme využívať okamihom nášho obrátenia a prijatia Ježiša za nášho Pána a spasiteľa. 

Krstom DS sa prehlbujú dary DS už využívané, alebo pridávame ďalšie alebo sa aktivizujú celkovo. Heidi 

Baker, Henry Madava a Leif Heitland – vďaka nim 3 milióny k Ježišovi. Boh hľadá ľudí, prostredníctvom 

ktorých bude môcť zjaviť svoju moc 2 Krn 16,9 a hľadá ľudí prostredníctvom odpovie na Ježišovu 

modlitbu v evanjeliu podľa Jn 15,8 – teda ľudí, ktorí oslávia Otca tým, že budú v moci DS prinášať 

nadprirodzené ovocie. Dokonca ešte skôr ako Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, moc DS sa prejavila 

úžasnými Božími skutkami v udalostiach, ktoré sprevádzali jeho narodenie. V 1. kapitole v evanjeliu 

podľa Lukáša čítame o tom, ako anjel Gabriel prichádza k Panne Márii a oznamuje jej dobrú zvesť, že 

už čoskoro sa naplnia Božie prisľúbenia. Gabriel povedal: DS zostúpi na teba a zatôni ťa moc 

Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím synom Lk 1,35. Tieto slová sa nápadne 

podobajú tomu, čo Ježiš sľúbil svojim učeníkom o 34 rokov neskôr na začiatku Skutkov: teraz však na 

Vás zostúpi svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku 

i Samárii, až po kraj zeme Sk 1,8. To, čo sa stalo Márii pri zvestovaní, je predznamenaním toho, čo sa 

stalo celej Cirkvi v deň Turíc. Ako DS zostúpil na Máriu, v dôsledku čoho sa v nej zrodil Kristus a ona ho 

priniesla svetu, tak DS zostúpil v deň Turíc na učeníkov, takže aj v nich bol prítomný Kristus a oni ho 

hlásaním evanjelia priniesli celému svetu. Máriina bezprostredná reakcia na skutočnosť, že na ňu 

zostúpil DS: Kristus je v nej a ona si ho nemôže nechať iba pre seba, musí sa oňho podeliť! A tak sa 

ponáhľa navštíviť svoju príbuznú Alžbetu a šíri dobrú zvesť. Máriina návšteva u Alžbety bola v podstate 

1. kresťanskou misiou. Po prvý krát prišiel niekto k inému človekovi s dobrou zvesťou o Ježišovi. Mária 

tým dáva príklad Cirkvi a teda nám. Ako sme to teda neskôr videli tak bezprostredným účinkom 

naplnenia DS je evanjelizácia. Ďalším okamžitým prejavom prítomnosti DS je prirodzený prúd chvály. 

To sa odohralo aj počas Turíc. Alžbeta dobrorečí Márii za jej vieru a vyjadruje svoj údiv nad tým, že 

Mesiáš prichádza do jej domu: Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lk 1,43. Lukáš na týchto 

scénach na začiatku svojho evanjelia dokonca naznačuje ďalšie duchovné dary, dary, ktoré sa budú po 

Turícach prejavovať na učeníkoch naplnených DS. Charizmy, ktoré vymenúva v 1. liste Korinťanom 

12,8-10 sa prejavili už na úsvite spása: 

- Dar múdrosti: Mária aj Alžbeta s múdrosťou hovoria o Božom pláne spásy, 

- Dar poznania: skôr, ako Mária videla Alžbetu, nadprirodzeným spôsobom od anjela vedela, že 

Alžbeta je tehotná a Alžbeta vedela, že Mária je matkou jej Pána, 

- Dar viery: Mária uverila slovám, ktoré jej povedal Pán, 

- Dar uzdravenia: Alžbeta aj Zachariáš boli uzdravení z neplodnosti, 

- Dar zázrakov: Boží Syn sa stal človekom, čo bolo dovtedy najväčším zázrakom, 

- Dar prorokovania: Mária prorokuje: Hľa odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože 

veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, sväté je jeho meno, aj Zachariáš prorokoval o Jánovi, 

Simeona Anna tiež v chráme, 

- Dar rozlišovania Duchov: Mária rozlíšila, že Gabriel je boží anjel a že ju skutočne zatienil DS, 

- Dar jazykov: po Jánovom narodení sa Zachariášovi rozviazal jazyk, aby velebil Boha, a aj on bol 

naplnený DS.             

Z týchto udalostí vidíme, že evanjelizácia je najprv o samotnom Božom slove, o Ježišovi, ktorý je v nás 

prítomný prostredníctvom DS, a až potom o slovách a skutkoch láskyplnej služby. Ježiš vyhlásil mocnú 

vetu v evanjeliu podľa Jána: Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý 

ma poslal Jn 6,38. Týmto spôsobom dal príklad všetkým svojim budúcim učeníkom, ako majú používať 

dary DS. Hoci je Bohom, rozhodol sa žiť ako človek, závislý na DS. Toto je návod aj pre nás, tu a teraz! 

Ježiš používal dary DS v obrovskej miere a preto je pre nás najlepším vzorom používania týchto darov. 
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V ježišovej službe sa najviac prejavovali dary uzdravenia a zázraky, ale využíval aj iné dary. Zakaždým 

ich využíval veľmi účinným spôsobom pri ohlasovaní kráľovstva a v ľuďoch vzbudzoval vieru v neho.  

Ježišove dary DS: 

- Dar slova poznania: pri rozhovore so samaritánkou, že mala 5 mužov a tento jej posledný 

partner tiež nie je jej muž, 

- Dar proroctva: Ježiš prorokoval aj všeobecne národu (napr. spustošenie Jeruzalema Rimanmi 

Lk 21,20-21) alebo jednotlivo (napr. Petrovi keď sa pri poslednej večeri vystatoval, že zostane 

verný aj vtedy, keď všetci ostatní odpadnú, Ježiš jeho nadšenie schladil: Amen, hovorím ti, že 

tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš Mt 26,34. Dokonca ešte aj vtedy si bol 

Peter istý viac svojou statočnosťou než Ježišovou prorockou odpoveďou, pretože ju okamžite 

zamietol: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. O niekoľko hodín však došlo 

na Ježišove slová.  

- Dar zázrakov: utíšenie búrky na mori, rozmnoženie rýb, premenenie vody na víno, vzkriesenie 

mŕtvych, atd.... 

- Dar uzdravovania: vrátenie zraku slepému, uzdravenie malomocného, chromého, atd....   

- Dar rozlišovania duchov: niekedy keď vyháňal démonov, tak pomenoval zlého ducha: Duch 

nemoty a hluchoty, prikazujem ti: vyjdi z neho a už sa doňho nevracaj! Mk 9,25. Po návrate 72 

učeníkov z misie, kde vyslobodzovali ľudí z démonického útlaku, Ježiš videl, čo sa skutočne 

dialo v duchovnom svete: Videl som satana padať ako blesk Lk 10,18.  

- Dar jazykov: diskutabilné lebo vyslovene sa o tom v Písme nehovorí, len Lukáš hovorí, že Ježiš 

zaplesal v Duchu svätom a chváli Boha Lk 10,21.  

Ježiš používal dary DS nielen na to aby zjavoval tu na zemi Božie kráľovstvo, ale aj na to aby dal 

príklad učeníkom, ako žiť v duchu.   

2. Vyliatie Ducha svätého v 20. st. 

V priebehu minulého storočia zažili stovky miliónov kresťanov krst Duchom alebo krst v Duchu 

svätom, ktorý im radikálne zmenil život. To, že Bh začal vylievať Ducha svätého tak mohutným 

spôsobom v moderných časoch bolo veľkým prekvapením. Toto prebudenie nevyhľadávala žiadna 

kresťanská denominácia ani ju nenaplánoval žiadny človek. Koncom 19 st. vnímala talianska rehoľná 

sestra Helena Guerra (teraz už blahoslavená), že ju Boh vedie k tomu, aby sa rozšírila úcta k Duchu 

svätému. Založila Kongregáciu zasvätenú Duchu svätému a vytvárala modlitebné skupiny tzv. 

večeradlá. Dúfala, že sa v tejto modlitbe postupne spojí celá Cirkev a každý katolík bude zvolávať Príď 

Duchu svätý. Napísala vtedajšiemu pápežovi Levovi XIII niekoľko listov, že Boh túži obnoviť Cirkev 

prostredníctvom návratu Ducha svätého. Pápež dal na ňu a poslal list všetkým katolíckym biskupom vo 

svete a vyzval ich aby sa modlili pred Turícami novému k Duchu svätému. Ide o pôvodnú modlitbu, 

ktorú sa modlili apoštoli vo večeradle od nanebovstúpenia Pána až po Turíce Sk 1,14. Súčasne prosil 

katolíkov aby došlo k zjednoteniu kresťanov na celom svete, čo vtedy slovo ekumenizmus nebolo príliš 

atraktívny pre katolíkov. Žiaľ mohí biskupi ignorovali túto žiadosť pápeža. Setra Helena bola síce 

potešená za jeho úsilie, ale celkovo bola sklamaná. Preto následne ho požiadala aby pápež blížiace sa 

storočie zasvätil DS. To aj urobil: 1. januára 1901 otvoril storočie modlibou starovekého chválospevu 

Príď DS tvorivý (Veni Creator Spiritus), ktorým vmene celej Cirkvi pozval do nového storočia DS.  

Pápež Lev XIII nemohol tušiť, že v ten istý deň na opačnom konci sveta v Topeke v americkom štáte 

Kansas, DS zostúpil na protestantov v biblickej škole The Bethel Bible Schoool, čo sa prejavilo 

modlitbou jazykov a inými darmi DS. Toto vyliatie sa rozšírilo na známu Azussa street v LA, čím sa začalo 

turičné prebudenie 20 st. Podobné vyliatia DS nastalo v tých istých rokoch aj vo Walese, v Mukti v Indii, 

v čílskom Santiagu, v Pchonjangu v Kórei a neskôr v Beleme v Brazílii.  
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Zo všetkých týchto miest vychádzali misionári, takže sa turičné prebudenie šírilo ako 

nekontrolovaný požiar. Dodnes zasiahol vyše 700.000.000 ľudí a Boh ešte stále neskočil. 

V 50. a 60-tych rokoch 20 st. však prebudenie začalo prenikať aj do tradičných protestantských 

denominácií. Episkopálci, luteráni, metodisti a baptisti, ktorí boli pokrstení DS, zostali vo svojich 

zboroch a začali ich obnovovať zvnútra. Boh medzitým pripravoval cestu aj v katolíckej Cirkvi a to 

najmä prostredníctvom II. Vatikánskeho koncilu (1961-1965). Pápež Ján XXIII žiadal všetkých katolíkov, 

aby sa počas trvania koncilu denne modlievali: Pane, obnovuj svoje zázraky v našich dňoch aby sa 

znova stali Turíce! Počas koncilu biskupi po 1-krát po mnohých storočiach oficiálne vyhlásili, že 

charizmy DS sú nevyhnutné pre život Cirkvi. Koncil zdôraznil pretrvávajúcu rolu darov Ducha 

a povolával biskupov a kňazov k tomu, aby ich prijímal s vďačnosťou a zároveň rozlišovali ich správne 

používanie. Nebolo náhodou, že v roku 1967 iba dva roky po II. Vatikánskom koncile, preniklo vyliatie 

Ducha, ktoré sa už skôr šírilo medzi protestantmi, aj do Katolíckej cirkvi. Začalo sa to duchovnými 

cvičeniami skupinky vysokoškolákov z Duquesne University v Pittsburghu. Dvaja pedagógovia tejto 

skupiny túžili viac spoznať DS, preto sa niekoľko týždňov pred duchovnými cvičeniami rozhodli vyhľadať 

charizmatických kresťanov, čo bolo pre katolíkov v tom čase veľmi nezvyčajné. Dozvedeli o jednej 

modlitebnej skupinke charizmatikov pod vedením jednej mamičky Flo Dodgeová, ktorú ale Pán 

pripravoval na dané stretnutie, pretože vnímala, že nikto nebude klásť ruky na členov ich skupinky aby 

si nemohli prisvojiť zásluhy na rozšírenie krstu v DS v katolíckej cirkvi. Pedagógovia prišli teda potom 

na duchovné cvičenia so študentami na danej univerzite a zrazu keď jeden zo študentov David Mangan 

vošiel do malej kaplnky s vystavenou eucharistiou , aby sa poďakoval Bohu, okamžite ho premohla 

Božia prítomnosť. Padol na tvár pred Pánom a začal chváliť neznámym jazykom. Každý kto potom 

prišiel do tejto kaplnky začal chváliť v jazykoch – viacerí netušili, že takýto dar vôbec existuje. Vyliatie 

DS, ktoré začalo medzi študentmi Duquesne University sa s pozoruhodnou rýchlosťou rozšírilo na 

ďalšie univerzity a potom do celého sveta. Odhaduje sa, že odvtedy zažilo krst DS 150 miliónov 

katolíkov. Táto skúsenosť krstu prebudila mnohých z duchovnej ľahostajnosti k životu vášnivej lásky ku 

Kristovi.  

3. Krst v Duchu svätom      

Skúsenosť „krstu v Duchu Svätom“ je opísaná v dokumente Doktrinálnej komisie ICCRS ako „život 

meniaca osobná skúsenosť lásky Boha Otca, vyliatej Duchom Svätým do srdca, prijatej vydaním sa do 

moci Ježiša Krista. Ide teda zjednodušene o aktualizáciu milostí, ktoré sme získali iniciačnými 

sviatosťami ako krst a birmovka. V dôsledku rozšírenia praxe krstenia detí bolo čoraz bežnejšie, že 

prijatie sviatostí nesprevádzali žiadne z týchto prejavov. V takom prípade osoba skutočne prijíma DS, 

ale tento dar zostáva nerozbalený. Je to tak, akoby ste dostali darovaciu listinu na veľké územie – 

kráľovstvo, ktoré dostali do dedičstva, ale dokument zostáva uložený v notárskom trezore. Mnohí 

kresťania nežijú v kráľovstve, ktoré dostali do dedičstva. Katolíci aj protestanti pre lepšie vysvetlenie 

prirovnávajú naše životy k poháru mlieka. Keď sme odovzdali svoje životy Bohu alebo pokrstení vo vode 

(sviatostný krst), znovuzrodili sme sa v Kristovi. V tom okamihu sa do pohára vlial čokoládový sirupom 

ktorý predstavuje DS. Hoci je od toho okamihu v pohári, u mnohých kresťanov sa usadil na dne, takže 

ho treba premiešať, aby sa mlieko zafarbilo aj ochutilo. Tým zamiešaním je práve krst v DS. Vyliatie DS 

v uplynulom storočí chápal aj páter Peter Hocken ako historicky významným okamihom signalizujúcim 

zlom z pohľadu eschatológie. Uhol pohľadu na túto skúsenosť nezmeriava iba na jednotlivcov, ale 

celkovo ako vyzbrojenie Cirkvi a jej prípravy na 2. príchod Krista. Krst DS ako je opísaný v Skutkoch 

apoštolov bol významným medzníkom v dejinách spásy. DS zostupoval na ľudí rôznych kultúrnych, 

etnických a spoločenských skupín, čo len dosvedčuje, že vedenie DS dostalo prednosť pred 

starozákonnými textami, podľa ktorých len obriezka bola spôsob ako sa stať súčasťou Božieho ľudu. 

Predstavitelia ranej Cirkvi jasne pochopili, že že vyliatie DS znamená, že DS prijíma do Cirkvi aj nežidov. 



6 
 

Pápež František o charizmatickej obnove povedal, že: Očakávam od Vás, že sa milosťou krstu DS budete 

deliť s celou Cirkvou. Najlepším prostredím na prijatie krstu DS je skupina ľudí, ktorí ho už prijali a budú 

sa za Vás modliť, aby ste dostali ten istý dar. Ak túžite po dare, proste Boha o to a proste dovtedy, kým 

vaša modlitba nebude vyslyšaná. Ale základ je, že Boh je Boh a on je zvrchovaný a môže konať, ako sa 

mu zachce. Keby to bolo len našich zásluhách a výkonoch, viedlo by to ľudí k pýche a namiesto 

Kristovho diela na kríži by vyvyšovali svoje skutky, čím by sme prešli od milosti k skutkom. (svedectvo 

Randyho Clarka a jeho krst DS pre Heidi Baker!) 

V nasledujúcich kapitolách sa budem venovať jednotlivým dvom darom, ktoré dáva DS na to, aby sme 

dokázali splniť svoje poslanie. Ide o dar jazykov a dar proroctva. Oba dary patria do spoločnej skupiny 

darov a to darov reči. 

4. Jazyky 

Modlitba v jazykoch, chápaná katolíckymi teológmi v kontexte charizmatickej obnovy, je 

charakterizovaná ako zvuky, slabiky či slová, ktoré vznikajú v danom okamihu a ktoré vyjadrujú duševný 

stav bez predstavovania rozumových pojmov, a ktoré nemajú logickú, ale harmonickú súvislosť.  

Hovoriaci v jazykoch v danej chvíli nie je prinútený hovoriť ani neupadá do tranzu, ale môže začať aj 

prestať, takže si uvedomuje, že hovorí, aj keď sám nevie, čo hovorí. Dokument z Malines tvrdí, že takáto 

„bezpojmová a netematická modlitba má obrovskú duchovnú hodnotu. V takejto modlitbe môže 

človek bezpojmovým spôsobom vyjadriť to, čo by sa nedalo vysloviť pojmovým spôsobom“. Congar 

pripomína, že modliaci sa v jazykoch nekomunikuje s človekom, ale táto charizma slúži na vyjadrenie 

vzťahu k Bohu a je prejavom úplného odovzdania sa Kristovi. 

V NZ sa hovorí o štyroch typoch jazykov. Rozlišujeme 2 druhy jazykov a to, určené na verejné a osobné 

použitie. Pod slovom verejné myslíme to, že jeden človek odovzdáva niečo z Ducha ďalšej osobe alebo 

celej skupine ľudí. Dva osobné typy sú také, ktoré nás ako jednotlivcov spájajú priamo s Bohom – či už 

prostredníctvom prehlbovania intimity s Ním alebo prostredníctvom získania schopnosti, prihovárať sa 

v súlade s Jeho dokonalým vnímaním danej záležitosti.  

1. typ sú jazyky ako znamenie pre neveriacich 1 Kor 14,22, 

2. typ sú jazyky určený na výklad 1 Kor 12,10, 

3. typ sú jazyky určené na osobnú modlitbu 1 Kor 14,14-15 (modlením sa s porozumením 

v nám známom jazyku a v DS nebeským jazykom) a Júda 20-21, 

4. typ sú jazyky, ktoré sú určené na prihováranie sa Rim 8,26-27 (slabosť je naše obmedzené 

vnímanie a chápanie). DS sa modlí cez nás v súlade s dokonalou Božou vôľou. Boj proti 

Satanovi, lebo nepozná nebeský jazyk. Je to naša zbraň, nevie čo má Boh s nami za lubom. 

 

A. Typ jazykov ako znamenie pre neveriacich 

 

Preto sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich 1 Kor 14,22. Tieto jazyky sa vyskytujú 

vtedy, keď DS presiahne náš intelekt a dá nám schopnosť hovoriť iným jazykom, ktorý sa používa na 

tejto zemi, napr. japončina, ktorú neovládate. Toto je ten typ jazyka, ktorý sa objavil u učeníkov počas 

Turíc Sk 2,5-11. Tam tí židia počuli veriacich rozprávať vo svojich rodných, pozemských jazykoch. Tento 

prejav bol znamením, že Boh koná svoje dielo v tých, ktorí uverili evanjeliu o Ježišovi, pretože 

neexistovalo žiadne iné vysvetlenie, ako by neučení Galilejčania mohli zvestovať veľké Božie veci 

v toľkých rôznych jazykoch. John spomenul, že raz bol v jednom zbore na bohoslužbe a jedna jeho 

zamestnankyňa sedela za jedným mužom na sedadlách. Po celú dobu ako kázal tak tá jeho 

zamestnankyňa cítila nutkanie sa za neho modliť v jazykoch. Keď skončila bohoslužba tak ten muž 

prišiel za tou jeho zamestnankyňou a povedal, že rozpráva dokonalou francúzštinou Dokonca použila 
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staroveký akcent francúzskeho dialektu, lebo ten muž bol náhodou učiteľom francúzštiny. Ona na to, 

že nikdy sa po francúzsky neučila! Nielenže hovorila dokonalou francúzštinou ale hovorila konkrétne 

pasáže z Písma, ktoré neskôr ten Pastor použil pri svojom kázaní aby si zhromaždení vyhľadali. Primárny 

zámer jazykov ako znamenia, je zaujať pozornosť človeka, ktorý je neveriaci. Doktor Peterson v rámci 

svojich výskumov glosolálie zistil, že keď glosolália, čiže hovorenie jazykmi prebieha, najviac 

stimulovaná časť mozgu je podlôžko. Je to časť mozgu, ktorá má okrem iného vplyv na imúnny systém, 

hypofýzu (ktorá reguluje hormóny s vnútorným vylučovaním) a produkciu endorfínov, ktoré sú známe 

ako hormóny lásky. Z vyššie uvedeného môžeme predpokladať, že glosolália ma vplyv na imúnny 

systém ako aj psychickú pohodu jednotlivca. 

 

B. Typ jazykov určených na výklad 

Tento typ je tiež určený pre verejnú službu. Na rozdiel od jazykov, ktoré slúžia ako znamenie, sú tieto 

jazyky nebeskými, ktoré sa nepoužívajú nikde na svete. Keďže týmito jazykmi sa na Zemi nehovorí, 

musia byť vykladané. V tomto prípade ide o ich výklad a nie o ich preklad. Výklad preto lebo nebeské 

jazyky sa nedajú prekladať, ale môžu sa vykladať pretože presahujú naše ľudské chápanie. Každý typ 

jazykov, ktoré sú určené na výklad by mali byť aj vykladané, pretože bez výkladu nemôže byť Cirkev 

vzdelávaná a tento jazyk je určený Cirkvi na vzdelávanie 1. Kor 14. Pavol hovorí, že sú azda všetci 

apoštolmi, alebo prorokmi, alebo učiteľmi? Nie. Hovoria všetci jazykmi alebo ich všetci vykladajú 

v rámci svojej verejnej služby? Nie. Pavol hovorí, že všetci by sme mali prospievať v tých konkrétnych 

daroch, ktoré vložil Boh do našich životov.  

C. Typ jazykov určených na osobnú modlitbu 

   Prvé dva typy o ktorých sme hovorili, sú určené na verejné použitie a komunikujú Božie posolstvo 

iným ľuďom. Zámerom jazykov ako znamenia majú osloviť neveriacich a poslúžiť im, jazyky určené na 

výklad majú zase poslúžiť veriacim. Tento typ sa má používať na osobné účely, a to modlitbu 

a vzdelávanie. Pavol hovorí špecificky, že sa môžeme modliť s porozumením (mysľou), čo znamená že 

sa modlíme v nám známom jazyku alebo sa môžeme modliť v duchu, čo znamená, že sa modlíme 

v neznámom jazyku – v nebeskej reči. Taktiež hovorí, že oboma týmito jazykmi môžeme spievať, resp. 

uctievať. Hovorenie v jazykoch v rámci osobnej modlitby je osobným stretnutím Boha a človeka, ktorý 

sa modlí. Jeho zámerom je posilniť človeka, ktorý sa modlí: Ale. Vy milovaní, budujte sami seba svojou 

presvätou vierou a modlite sa v DS. Udržujte sa v Božej láske Júda 20-21. Júda tu jasne hovorí, že keď 

sa modlíme v DS, budujeme sami seba, keď však hovoríme jazykmi určenými na výklad  pre veriacich 

Cirkvi, vzdelávame alebo budujeme Cirkev. Každá z nich je dôležitá a Boh si praje obe veci. Otázka znie: 

Môžem byť naplnený DS a nehovoriť jazykmi? Áno myslím si, že áno pretože ja som tento dar mal, ale 

aktivoval som ho až modlitbou veriacich, ktorý jazykmi hovorili na Kurze chariziem. Roky predtým už 

som objavil u seba napríklad dar proroctva (silvestrovská hra), takže naplnený DS som bol už predtým.  

D. Typ jazykov určených na prihováranie sa (pochváliť Eben za príhovory) 

Rim 8,26-27 Pavol začína slovami: Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Akú slabosť Pavol mal na 

mysli? Veď nevieme ani za čo sa máme modliť. Ale sám DS sa za nás prihovára nevysloviteľnými 

vzdychmi. Jednoducho povedané, našou slabosťou je, že iba obmedzene chápeme, čo sa odohráva 

v našom svete. Preto máme chvíle, že ani nevieme ako sa máme modliť alebo za čo. Ale keď sa 

spoliehame na DS a prihovárame sa v Duchu (ktorý úplne všetko pozná a vie), On sa modlí cez nás 

v súlade s dokonalou Božou vôľou. Môžeš sa modliť v jazykoch a pýtať sa DS za čo sa teraz máš 

prihovárať? Študentka na internátnej izbe a spolubývajúcej prežil dedko infarkt. Je super, že naše 

spoločenstvo má pravidelne každý týždeň modlitby príhovorov. Pavol v 1 Kor 14,23 spomína, že ak sa 

zhromaždíme a budeme hovoriť inými jazykmi a príde ku nám neveriaci alebo nezasvätený človek, 
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môže si myslieť že sme sa pomiatli  Stalo sa, že niekedy spoločenstvá aj na otvorených stretnutiach 

vyzvú zhromaždených na modlitbu v jazykoch a je možné, že tí noví nezasvätení alebo neveriaci sa 

k nim už asi nevrátia. Jednoducho Pavol hovorí, že naše prejavy jazykov musia byť primerané danému 

prostrediu. Ja osobne som taktiež bol k tomuto daru skeptický a 1x krát keď som išiel na chvály tak som 

krúžil vonku asi 5 min. že či som teda v poriadku ja alebo oni? Taktiež jazyky som súdil na začiatku 

a hanbil som sa za také prejavy. Zablokoval som srdce DS v tejto oblasti a obral som sa o veľa za ten 

čas. Pavol povedal 1 Kor 5,3: Ja sám hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný.... Tu je úžasná sila 

modlitby príhovoru, že sa môžeme prihovárať za druhých ľudí hoci fyzicky s nimi nie sme. Je výborné 

pozvať DS aj do tejto oblasti a pýtať sa ho za čo,  resp. za koho sa môžeme práve modliť. Človek Vám 

môže odmietnuť každú formu pomoci na tejto zemi, ale jedno jediné Vám nemôže odmietnuť a to je 

práve modliť sa za neho. Nikto v celej histórii ľudstva nedával silnejší dôraz na modlitbu ako práve 

Kristus. Pavol jasne povedal: Chcem aby ste všetci hovorili jazykmi 1 Kor 14,5. Niekto možno povie, ale 

však to povedal Pavol a nie Boh, ale my vieme, že nositeľom celého Písma je DS 2 Tim 3,16.  

Nepriateľ nerozumie  a nepočuje modlitbu v Duchu. To je aj naša ochrana, ale prináša do našej mysle 

myšlienky a rozbúri pocity v našom tele, aby Vám zabránil v modlitbe v jazykoch. Robí to tak pri väčšine 

veriacich. Teraz uvediem niekoľko  najbežnejších dôvodov alebo výhovoriek, ktoré obyčajne ponúka.  

1. To nie je Boh, to si len vymýšľa. 

2. Cítim sa, alebo znie to tak divne. 

3. Ten len opakuje, čo povedal niekto iný. 

4. Toto modlenie nemá význam. 

5. Mne sa nechce modliť v jazykoch. 

6. Čo by si niekto pomyslel, keby teraz videl a počul? 

7. Mám iba jedno alebo dve slová. 

Je potrebné sa kajať s takýchto skutkov, aby sme boli nanovo otvorený prijať tento dar do našich sŕdc. 

DS skúma všetky veci a pozná všetko. Vďaka poznaniu, že DS umožňujeme, aby sa cez nás modlil, 

môžeme mať obrovský pokoj a mier v duši! Boh prorokoval cez Izaiáša, že hovorenie v jazykoch bude 

poskytovať odpočinok a úľavu podľa Iz 28,11-12: Nezrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude 

hovoriť tomuto národu ten, čo im hovoril: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému, tu je úľava!  

Pápež František sa modlí každý deň od 5:00 hod. do 6:00 hod. v jazykoch, inak by to nedal. Dr. Cho – 

Južná Kórea – každý deň niekoľko hodín v Duchu. Heidi Baker sa denne modlí 3 hodiny v Duchu. Veľa 

lídrov po svete zažíva vyhorenie aj preto, pretože sa nemodlia v Duchu.  

Dôvod prečo som rozobral nakoniec dar jazykov je ten, že verím, že Boh chce, aby sme mali nebeský 

jazyk, ktorý nás hlbšie spája s Ním a zjednocuje jeho ľud pre zámery Jeho kráľovstva.  

Dar jazykov je dôležité pestovať aj z toho dôvodu, že sa naučíme poddávať sa pri zapojenej mysle DS, 

a to chce pokoru. Výklad jazykov je potrebný v prípade, že nie je zrozumiteľný pre poslucháčov. Pavol 

povedal, že: ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom, 

a jeden nech vysvetľuje 1 Kor 14,27.  

5. Dar proroctva 

Dar proroctva, dar jazykov a dar výkladu jazykov sú spoločne v skupine dary reči, pretože všetky 

zahŕňajú reč – či už v ľudskom jazyku alebo jazyku, ktorému rozumie iba Boh. S nimi súvisí aj Duchom 

inšpirovaný chválospev, ktorý vzniká počas modlitby chvál takisto mimoriadne obľúbené v našom 

spoločenstve.  
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Prorokovať znamená hovoriť slová inšpirované DS, a to najmä na budovanie, povzbudenie a potešenie 

1. Kor 14,3. Pavol považuje prorokovanie za nesmierne dôležité, pretože má moc budovať Cirkev. Je to 

jediný dar, ktorý sa objavuje vo všetkých jeho zoznamoch chariziem.  

Prorocké slovo môže budovať tým, že vzbudzuje v ľuďoch vieru, prehlbuje ich chápanie duchovných 

vecí, pobáda ku chvále alebo usvedčuje z hriechu. Je pozoruhodné, že Pavol často povzbudzuje 

kresťanov práve k tomuto daru: 1 Kor 14,1: Horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste 

prorokovali. 1 Kor 14,4-5: Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať. 1 Sol 5,19-21: Ducha 

neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte. Proroctvo sa od vyučovania líši tým, že kým 

vyučovanie je zvyčajne vopred pripraveným a organizovaným výstupom, proroctvo je spontánnym 

prejavom priamo inšpirovaným DS. Keďže proroctvo pochádza od Boha, má silu dosiahnuť to , čo hlása 

– či už usvedčiť, radiť, alebo utešovať. Do aktuálnej situácie prináša Božie zjavenie. Proroctvo môže 

mať rôznu formu. Prorocké slovo môže obsahovať špecifický pokyn DS (Pavol a Barnabáš), môže mať 

podobu sna alebo videnia (Ananiáš, Kornélius a Peter), môže mať aj podobu čítania v ľudskom srdci. 

Boh odhaľuje tajomstvá srdca človeka preto, aby ho presvedčil, že skutočne existuje, že ho pozná 

a miluje. Prejavuje sa aj tým, že vnímame to, čo je očiam neviditeľné. Proroci Anna a Simeon videli, že 

Ježiš ktorý sa od iných detí navonok vôbec nelíšil, tak vedeli, že je Mesiáš. Proroctvo môže aj 

predpovedať budúcnosť (Agabos predpovedal o Pavlovi väzenie).  

Pavol rozlišuje medzi jazykmi a proroctvom nasledovne: jazykmi sa prihovárame Bohu, kým 

proroctvom sa prihovárame ľuďom. Vysvetľuje, že proroctvo je cenné práve preto, lebo tí, ktorí ho 

počúvajú, mu aj rozumejú. 1 Kor 1-5, 9-11). Z toho nám vyplýva, že treba prorokovať tak, aby naše 

slová dávali zmysel. Ak proroctvo podávame tak, že je nepochopiteľné, nemôže ani budovať, ani 

povzbudzovať, ani utešovať tých, ktorým ho predkladáme. Prakticky to znamená, že ak prorokujeme 

niekomu kto napríklad nemá hlboké biblické vedomosti tak nespustíme naňho kresťanský slang. Pavol 

kladie dôraz na evanjelizačnú silu proroctva, pretože veľa ľudí sa obrátilo práve na základe tohto, že sa 

im kresťania prihovorili prorockým spôsobom (napr. Ježiš a Samaritánka). V takýchto prípadoch 

dochádza k prekrývaniu daru proroctva spolu so slovom poznania. V Starom zákone zostupoval DS na 

určitých ľudí, ktorí boli špeciálne vyvolení za prorokov – za ľudí, akými boli Mojžiš, Izaiáš alebo Jeremiáš. 

Peter povedal v Sk 2,16-18: Ide však o to, čo povedal prorok Joel: V posledných dňoch, hovorí Boh, 

vylejem svojho Ducha na každé telo. Vyši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať 

videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich 

služobníkov a služobnice a budú prorokovať. Kristov príchod neznamenal koniec daru proroctva, 

naopak, rozšíril ho na celý Boží ľud. Peter ohlásil naplnenie tohto prisľúbenia. To, ale neznamená, že 

všetci majú dar proroctva, čiže trvalú schopnosť účinne prorokovať, ale všetci môžu prorokovať, teda 

hovoriť z vnuknutia DS.  

Rast v používaní daru proroctva  

Čím viac používame dar proroctva, tým viac v ňom rastieme. Každý kto sa pokúša používať dary DS, sa 

dopustí chýb. Chyby sú však príležitosťou pre ďalší rast. V tomto procese je nevyhnutné si zachovať 

pokoru a nebrať sa príliš vážne. Dobrý spôsob, ako rásť v dare proroctva, je počúvať, čo Pán hovorí 

priamo do nášho života. Ježiš povedal: Moje ovce počúvajú môj hlas Jn 10,27.  Zapisujte si t, čo vám 

pán povedal, do modlitebného zápisníka a z času na čas sa k tomu vráťte. Ja si napríklad v pravidelných 

intervaloch počúvam proroctvá a korigujem sa, či idem podľa Božieho plánu. Šikovné je taktiež si 

vypísať všetky proroctvá chronologicky na jednu stranu a preložiť papier a tam vpisovať do akej miery 

sa už naplnili a sledovať či ideme v súlade s Božou vôľou alebo sa jej míňame. Ak budeme dobrými 

správcami (či ako jednotlivec, alebo spoločenstvo) prorockých slov, ktoré nám Boh už dal – budeme 

o nich uvažovať, modliť sa a podnikať kroky, ktoré budú viesť k ich naplneniu, Pán nás bude môcť 

posunúť ďalej. Ja som sa modlil za predošlú prednášku s DS a on mi dal obraz, že všetci čo boli na 
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prednáške vstupovali na jednej strane jazera do vody a vyšli na opačnom konci jazera a všade kam prišli 

nechávali odtlačky vody teda v tomto prípade DS. Ďalším spôsobom, ako sa otvoriť proroctvu, je 

ponoriť sa do Božieho slova, takže si ním necháme premeniť myseľ. Každý biblický prorok najprv čítal 

a študoval predchádzajúcich prorokov. Napríklad Jeremiáš poznal Izaiášové proroctvá a Ezechiel 

študoval Jeremiáša. Ak prorok, do seba vstrebal zjavenie, ktoré Boh dal predchodcovi, Pán mohol 

prostredníctvom neho priniesť ešte hlbšie proroctvo. Písmo učí, že pri používaní darov proroctva treba 

rozlišovať: No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia 1 Kor 14,29. Platí teda 

pravidlo, že proroctvo je dobré aby bolo potvrdené ešte jedným alebo dvoma prorokmi naviac, aby 

bola väčšia istota, že proroctvo je pravé. Skutočnosť, že prorok hovorí z vnuknutia Boha, ešte 

neznamená, že sa nemôže mýliť. Aj keď slovo pochádza od Boha, zaznieva prostredníctvom proroka, 

a tak môže byť ovplyvnené ľudským zmýšľaním a ľudskou interpretáciou. Písmo varuje pred falošnými 

prorokmi. Máme také základné biblické pravidlá, ktoré môžeme použiť pri rozlišovaní proroctiev, ale 

aj ostatných darov: 

1. Skúška pravdy – proroctvá musia byť v súlade s Pravdou, pretože DS nemôže protirečiť sám 

sebe (Amerika a Hype v zboroch) 1 Jn 4,1-3, 

2. Skúška lásky – každé pravé proroctvo buduje ľudí v láske. Pavol to vyzdvihuje 1 Kor 13, 

3. Sláva Kristovi – každé pravé proroctvo priznáva slávu Kristovi a upriamuje pozornosť naňho, 

nie na osobu s danou charizmou 1 Pt 4,10-11, 

4. Poriadok – pravé proroctvo by malo byť dobre načasované a sedieť aj s okolnosťami aby teda 

nebolo viac na škodu ako na úžitok, 

5. Dobré ovocie – Ježiš nám zanechal toto kritérium rozlišovania: Dajte si pozor na falošných 

prorokov.....Po ovocí ich poznáte. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom zlé 

ovocie Mt 7,15-17. 

Proroctvo určené jednotlivcovi by malo byť komunikované opatrne a nie panovačne. Môžete začať, že: 

Myslím, že Pán hovorí..... A neskôr sa môžeme opýtať: Dáva ti to zmysel? Je možné správne prijať 

zjavenie, ale nesprávne ho vyložiť a aplikovať. Osobné proroctvo, ktoré obsahuje pokarhanie, je dobré 

človekovi s ktorým máte už vzťah, aby to nepôsobilo ako odsúdenie, ale na posilnenie. Budúci manžel 

alebo partner radšej nie (svedectvo z konferencie manželky ).  

Sv. Terézia z Avily povedala: Bohu zložíte kompliment, ak si budete pýtať od neho veľké veci. Ide 

o skutok viery, pretože veríme, že náš Boh to dokáže splniť.  

Na záver: Múdry správca je príťažlivý pre veľkorysého Darcu (DS). 

 

 

 

 

 

 

  


