
Týždeň od 11. do 17. januára 2009

Duchovné dary 
a proroctvo
Texty na tento týždeň: 

Sk 2,1-11; Rim 12,6-8; 1 Kor 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Tes 2,9.10

Základný verš

Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý; a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý; 
a rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 1 Kor 12,4-6

Ako cirkev veríme v existenciu duchovných darov. A nie sme sami. Mnoho charizma-
tických a letničných cirkví vyhlasuje, že v ich spoločenstve vidieť prejavy duchovných 
darov. V niektorých z nich sa stretávame s extatickými prejavmi, pri ktorých ľudia vydá-
vajú nezrozumiteľné zvuky, ako aj s prednesením predpovedí a proroctiev.
Ako adventisti veríme v dary Ducha, vrátane proroctva. Veríme a vyznávame aj to, že 
všetko by sme mali skúšať a overovať Božím slovom. V tejto úlohe sa na základe Písma 
bližšie pozrieme na niektoré z duchovných darov.

Týždeň v skratke

S akým zámerom nám Boh dáva duchovné dary? Ako sa prejavujú? Čo hovorí Písmo 
o dare jazykov? Čo učí o falšovaní darov?

Týždeň v kocke

Téma:  Dar proroctva ako jeden z biblických duchovných darov
 Predstavenie a zmysel duchovných darov (Rim 12,6-8; 1 Kor 12,8-10.28-30;  

Ef 4,11.12)
 Trvanie duchovných darov (Ef 4,11-13)
 Falošná podoba duchovných darov (Mat 7,22.23; Zj 16,13.14)
 Dôležitosť a význam daru proroctva (1 Kor 12,8-10)
 Význam daru jazykov (1 Kor 14)
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DUCHOVNÉ DARY

A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov 
evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Ef 4,11
Duchovné dary (v gréčtine charismata, dosl. „dary z milosti“) nazývame duchovné 
preto, že ich pôvodcom je Duch Svätý, ktorý ich rozdeľuje a prideľuje podľa svojej vôle. 
(1 Kor 12,11) Ducha Svätého dostávajú kresťania aj preto, aby mohli pochopiť a doceniť 
tieto dary. (1 Kor 2,10-13)

 Apoštol Pavol uvádza štyri zoznamy duchovných darov. (Rim 12,6-8; 1 Kor 
12,8-10.28-30; Ef 4,11.12) Aký význam majú duchovné dary? Prečo ich Boh 
dáva? 

Podľa Novej zmluvy majú duchovné dary slúžiť na dokončenie poslania, ktoré bolo 
cirkvi zverené. K tomu patrí starostlivosť o cirkev a jej vzdelávanie, ako aj zvestovanie 
evanjelia celému svetu. Existencia duchovných darov by nám mala stále pripomínať 
našu úplnú závislosť od Boha v konaní diela, do ktorého nás povolal.
Z evanjelií vieme, že apoštolovia boli obdarení duchovnými darmi už pred Turícami. 
V Luk 9,1 čítame, že Ježiš im dal „silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc 
uzdravovať z neduhov“. U Mat 10,8 čítame jeho poverenie: „Chorých uzdravujte, mŕt-
vych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte...“ Na Turíce boli naplnení 
Svätým Duchom a hovorili jazykmi. (Sk 2,1-4) To naznačuje, že krst Duchom Svätým je 
možné prijať viackrát, nielen raz.

 Prejavujú sa vo vašom zbore duchovné dary? Aké je ovocie týchto darov? 
Akým spôsobom môžeš podporovať rozvoj týchto darov? 
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TRVANIE DUCHOVNÝCH DAROV

V súčasnosti existujú medzi kresťanmi dva pohľady na nepretržité trvanie duchovných 
darov. Niektorí veria, že dary súvisiace s výchovou, ako napríklad poznanie, múdrosť, 
vyučovanie, napomínanie, viera a milosrdenstvo trvajú nepretržite; ale dary, ktoré 
súvisia so znameniami, ako napríklad proroctvo, uzdravovanie, jazyky a zázraky zanikli 
smrťou apoštolov. Obhajcovia toho názoru tvrdia: „Dary súvisiace so znameniami mali 
jediný zámer: dať apoštolom poverenie, aby ľudia vedeli, že títo muži zvestujú Božiu 
pravdu. Keď bolo Božie slovo napísané, tieto dary už neboli potrebné a zanikli.“ (John 
F. MacArthur) Ďalší kresťania sú presvedčení, že všetky duchovné dary budú v cirkvi 
prítomné, až kým Pán nepríde. 

 Čo nám uvedené verše hovoria o stálom trvaní duchovných darov? 

1 Kor 1,6.7; 13,9.10

Ef 4,11-13

Podľa Pavla budú v cirkvi duchovné dary, až kým Ježiš nepríde. Znamená to, že budú 
existovať vždy a všetky? 
Cirkevný otec Ireneus (120 – 195) písal o prítomnosti a pôsobení duchovných darov 
vo svojej dobe. Podľa neho boli prejavy duchovných darov na konci 2. storočia jasne 
viditeľné. 
V priebehu nasledujúcich dvoch storočí však cirkev zasiahol vážny duchovný a teolo-
gický úpadok a niektoré duchovné dary takmer vymizli. V priebehu reformácie, počnúc 
Johnom Wikliffom v Anglicku, Boh povolal niektorých ľudí, aby vyzdvihli zabudnuté
pravdy. Určite preto mali dary poznania, múdrosti a vyučovania. Nikto z veľkých refor-
mátorov však o sebe netvrdil, že má dar proroctva. Tento zvláštny dar sa podľa proroc-
tiev Joel 2,28; Mal 4,5 a Zj 12,17 mal opäť v plnej miere prejaviť v poslednej dobe ako 
jeden zo znakov vernej cirkvi.

 V Ef 4,12 Pavol hovorí, že duchovné dary slúžia na to, „aby pripravovali 
svätých  na dielo služby...“ O akej príprave Pavol hovorí? Akým spôsobom 
v dnešnej cirkvi prebieha táto príprava? 
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FALŠOVANÉ DARY

 Čo učí Biblia o falošných daroch a ich pôvode? Mat 7,22.23; 2 Tes 2,9.10;  
Zj 16,13.14

Božou mocou premenili Mojžiš a Áron pred faraónom palicu na hada (2 Moj 7,10), vodu 
v rieke Níl na krv (v. 20) a spôsobili, že žaby vyšli z Nílu a pokryli celú krajinu. (2 Moj 8,6) 
Ale egyptskí čarodejníci dokázali v satanovej moci to isté. Počnúc treťou ranou však už 
čarodejníci neboli schopní napodobniť Božie zázraky.
Môžeme sa z toho naučiť, že: (1) satan môže urobiť zázraky, ktoré vyzerajú ako pravé; (2) 
satan môže konať len v rámci Bohom stanovených hraníc. 
Falošné dary nie sú len prekrútené Božie dary. Aj keby mali podobné prejavy, ich zdroj 
je iný. Je ním Boží nepriateľ. 
Štúdium uvedených veršov by nám malo odhaliť niekoľko ďalších dôležitých vecí o exis-
tencii falošných duchovných darov. 
1. Falošné prejavy môžu robiť aj tí, ktorí tvrdia, že vyznávajú meno Ježiša Krista. 

Ako Ježiš povedal, mnohí sa budú odvolávať na to, že robili zázraky v jeho mene. 
A predsa, podľa Ježiša, on nebol ich pôvodcom. 

2. Falošné zázraky, zázračné znamenia a divy dokážu oklamať mnohých. Potrebujeme 
si dávať veľký pozor, aby sme sa nenechali popliesť existenciou nadprirodzena. Nie 
všetko nadprirodzené pochádza nevyhnutne od Boha.

3. Satan robí, čo môže, aby oklamal čím viac ľudí. Preto všetky prejavy, s ktorými sa 
stretneme, musíme vždy overiť Bibliou. Ak nie sú v súlade s Božím slovom, máme 
odpoveď bez ohľadu na to, ako pôsobivo tieto prejavy vyzerajú. Biblia musí byť 
naším najvyšším a konečným meradlom.

 Aký postoj máme zaujať k rôznym proroctvám, uzdraveniam a divom, 
s ktorými sa stretávame v súčasnosti? Bez toho, aby sme kohokoľvek súdili, 
prečo by sme mali byť opatrní? Aké otázky by sme si mali položiť a prečo?
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DAR PROROCTVA

Francúzsky lekár Michel de Notredame (1503-1566), známy ako Nostradamus, údajne 
predpovedal veľký požiar Londýna v roku 1666 slovami: „Krv spravodlivosti, ktorej sa 
Londýn dožaduje, bude vyliata v podobe ohňa v roku 66.“ Írsky jasnovidec Cheiro varo-
val v roku 1894 a potom v roku 1911 novinára W. T. Steada, že sa v apríli 1912 utopí. 
Stead zomrel, keď v apríli 1912 Titanik klesol ku dnu. V roku 1956 Jean Dixonová zverej-
nila videnie, v ktorom povedala, že v roku 1960 bude zvolený za prezidenta Spojených 
štátov demokrat, ktorý bude vo svojom úrade aj zavraždený. V roku 1960 bol zvolený za 
prezidenta USA demokrat John Kennedy, ktorý bol v roku 1963 zavraždený.

 Ako vysvetlíme tieto presné predpovede ľudí, ktorí mali len málo čo 
spoločné s biblickými prorokmi? Iz 8,19; Sk 16,16; 2 Kor 11,14

V záhrade Eden satan použil hada, aby zviedol Evu. Odvtedy používa rôzne ľudské 
médiá, aby oklamal mužov a ženy. K tomu patria aj niektoré predpovede, ktoré sa naozaj 
naplnili. To znamená, že naplnenie predpovede ešte nie je zárukou, že ide o pravé pro-
roctvo od Boha.
Napriek tomu proroci a proroctvá zohrávajú dôležitú rolu v pláne spasenia. Z Biblie to 
vyplýva celkom jasne.

 Proroctvo, alebo prorocký úrad, je v 1 Kor 12,8-10 uvedený ako jeden 
z darov Ducha Svätého. Dar proroctva je uvedený na prvom mieste  
v zozname v Rim 12,6 a ako druhý v poradí – po apoštolstve – v 1 Kor 12,28-30 
a Ef 4,11. Dar proroctva je jediný dar, ktorý je uvedený vo všetkých štyroch 
zoznamoch duchovných darov. Prečo je taký dôležitý?

Účelom prorockého daru je vytvoriť komunikačné spojenie medzi Stvoriteľom a jeho 
stvorením. Prorocké posolstvá v Písme odkrývajú budúcnosť. (Dan 2) Proroci radili a na-
pomínali kráľov (Iz 7,3.4), varovali pred blížiacimi sa súdmi (Jer 1,14-16), vyzývali na oži-
venie (Joel 2,12.13) a povzbudzovali a potešovali Boží ľud. (Iz 40,1.2)
Proroci boli ľudia, ktorí svojim súčasníkom oznamovali Božie posolstvo. V prorockom 
dare sa nedáva dôraz na predpovedanie budúcnosti (aj keď to bolo jedným zo znakov 
pravého proroka), ale na odovzdanie posolstva, ktoré Boh chcel oznámiť svojmu ľudu.  
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DUCHOVNÉ DARY A 1 KOR 14
Korintský zbor mal mnoho problémov – rozdelenie, nemravnosť, súdne spory medzi 
veriacimi, manželské problémy a podobne. Ďalší problém sa týkal duchovných darov, 
najmä používania daru jazykov. (1 Kor 14,1-5)

 Čo o dare jazykov čítame v knihe Skutkov? Ak berieme do úvahy len to, čo 
tieto verše hovoria, akými jazykmi sa tu hovorilo? Sk 2,1-11

 Akými jazykmi sa hovorilo v korintskom zbore? 1 Kor 14,1-25

Ak použijeme princíp „Písmo vysvetľujeme Písmom“ a nejasné pasáže vysvetlíme jas-
nými, prídeme k záveru, že jazyky v 1 Kor 14 sú rovnakej podstaty ako jazyky v Sk 2. 
V oboch prípadoch je pre jazyky použité to isté grécke slovo „glóssa“. Inými slovami, je 
to dôkaz, že na oboch miestach sa hovorí o nadprirodzenej schopnosti hovoriť cudzími 
jazykmi. Nepodporuje to bežný a všeobecne rozšírený názor o jazykoch dnes, keď ľudia 
artikulujú nezrozumiteľné zvuky či slová. 
Boh tiež koná cez ľudský rozum a inteligenciu. Viedol by nás Pán, ktorý varoval pred 
zbytočným hromadením slov („bľabotaním“), ako to robili pohania (Mat 6,7), k tomu, 
aby sme vydávali neznáme zvuky? V 1 Kor 14,22 je napísané, že jazyky sú znamením 
pre neveriacich, ako to bolo na Turíce. Ako by mohol niekto vydávať zvuky, ktorým nikto 
nerozumie, aby boli znamením pre neveriacich? Podľa Sk 2 prejavom daru jazykov sú 
reálne jazyky. Okrem toho, duchovné dary Boh dáva na spoločný úžitok. (1 Kor 12,7) 
Vylučuje možnosť použiť ich čisto na osobné potešenie, ako sa dnes takzvaný moderný 
dar jazykov používa. 
Napriek všetkým súčasným prejavom extatickej reči Biblia nikde neučí, že dar jazykov 
je niečo iné ako rôzne jazyky, ktorými ľudia hovoria. Hovorenie mystickým, neznámym 
či neexistujúcim jazykom, ktoré sa nazýva „glosolalia“ nemožno stotožniť s biblickým 
darom jazykov. 

 Zamysli sa nad tým, koľko a čo každý deň rozprávaš. Koľko z toho má 
zmysel a je užitočné? 
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ODPORÚČANÉ ŠTÚDIUM

V knihe Skutky apoštolov si prečítaj kapitolu Turíce. (SA 25-31; AA 35-46)
„V podobenstve (o talentoch) sa nehovorí len o zvláštnych daroch Ducha Svätého. 
V ňom sú zahrnuté všetky dary a schopnosti, či už vrodené alebo získané, telesné alebo 
duchovné. Uplatniť sa môže každý z nich, lebo keď sa človek stáva Kristovým učeníkom, 
odovzdáva sa svojmu Spasiteľovi so všetkým, čo má a čím je. Tieto dary nám Kristus 
vráti očistené a zušľachtené, aby sa vynaložili na jeho slávu a na požehnanie našim blíž-
nym.“ (KP 260; COL 328) 
„Človek, pre ktorého je konanie zázrakov dôkazom jeho viery, zistí, že satan vďaka urči-
tému druhu podvodov dokáže konať divy, ktoré budú vyzerať ako pravé.“ (2SM 52)
„Niektorí sa cvičili v tom, čo nazývali darmi a tvrdili, že Pán ich dal cirkvi. Vydávali nezro-
zumiteľné zvuky, ktoré nazvali neznámym jazykom. Niečo také je však neznáme nielen 
ľuďom, ale aj Pánovi a celému nebu. Takéto dary sú však vykonštruované mužmi a že-
nami, ktorí pracujú v službách satana. Fanatizmus, falošné vzrušenie, sfalšované hovo-
renie jazykmi a hlučné prejavy sa považujú za dary, ktoré Boh dal cirkvi. Niektorí tým 
boli zvedení.“ (1T 412)

Námety na uvažovanie

1. Aké dary sa prejavili vo vašom zbore? Ako lepšie využiť to, čo máte? Ako tieto dary 
používať?

2. Kresťania, ktorí zažili turíčnu skúsenosť, verili, že hovorenie jazykmi je dôkazom 
o naplnení človeka Duchom Svätým. Čo je podľa Písma pravým dôkazom života 
naplneného Duchom Svätým? Pozri Gal 5,22.23

3. Ktoré nadprirodzené prejavy sa vo vašej kultúre bežne vyskytujú? Aké to prináša 
ovocie? Akým spôsobom môžete ako zbor nielen chrániť ostatných členov pred 
tým, aby neboli zvedení? Ako môžete pomáhať ľuďom mimo cirkvi, aby si dávali 
pozor na možné nebezpečenstvo, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou týchto 
prejavov?

4. Uvažujte o prvom citáte E. G. Whiteovej z časti na piatok. Čo má na mysli, keď hovorí, 
že dary sú „očistené a zušľachtené“? O čom vlastne hovorí? Môžu mať ľudia dary, 
ktoré slúžia na zlé účely?

Západ slnka: 16.16
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