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ČO JE ROZLIŠOVANIE DUCHOV?

Dar Ducha Svätého:
diákrisis pneumáton (1Kor 12,10).

diákrisis ← dia-kríno ← krei = sito

Oddeľovanie sitom, preosievanie.

Už na počiatku stvorenia: 
Boh povedal → stalo sa → a oddelil...

a hľa, bolo to veľmi dobré (Gn 1).



NA ČO SLÚŽI ROZLIŠOVANIE DUCHOV?

Sito slúži na varenie a pečenie.

Rozlišovanie na rozhodovanie sa
v súlade s Božou vôľou.

myšlienka ← hnutie ← túžba ← rozhodnutie

Ako „strom možno poznať po ovocí” (Lk 6,44),
tak myšlienky možno poznať po hnutiach.



AKO NA ROZLIŠOVANIE DUCHOV?

„Pravidlá, aby sa nejako 
spozorovali a rozpoznali rozličné hnutia, 

ktoré vznikajú v duši; 
dobré, aby sa prijali, 

a zlé, aby sa odmietli“ (DC 313).

dobré hnutie = dobrý Duch 
= dobrá myšlienka

= dobré rozhodnutie



„Je vlastné Bohu a jeho anjelom 
dávať vo vnútorných hnutiach, 

ktoré pochádzajú od nich, 
pravú radosť a duchovné potešenie 

a odstraňovať každý smútok a znepokojenie, 
do ktorých vovádza nepriateľ. 

A jemu [nepriateľovi] je vlastné 
bojovať proti takejto radosti a duchovnej úteche 

tým, že predkladá zdanlivé dôvody, 
malichernosti a neustále klamstvá“ (DC 329).



„Veľmi si musíme všímať priebeh myšlienok, 
a ak je ich začiatok, stred aj koniec ako celok 

dobrý a smeruje v plnej miere k dobru, 
je to znamením dobrého anjela. 

Ale ak niekto v priebehu myšlienok skončí 
v zlej, rozptyľujúcej, alebo menej dobrej veci,...
alebo ak je duša oslabená alebo znepokojená, 

alebo rozrušená tak, že ju to oberá o pokoj, 
vyrovnanosť a ticho, ktoré predtým mala, 

je to jasné znamenie zlého ducha“ (DC 333).



Sv. Ignác, keď takto pozýva rozlišovať duchov,
pridáva: „bez rozhodovania sa pod vplyvom 
akejkoľvek nezriadenej náklonnosti“ (DC 21).

• lipnutie na určitých dobrách (KKC 1849)
• pravé a nepravé povinnosti (spas. syndr.)
• subjektívne a idealistické očakávania

„Preto je nevyhnutné, aby sme sa stali 
indiferentnými [slobodnými] 

voči všetkým stvoreným veciam“ (DC 23).



Ďakujem za pozornosť!
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