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3. Sedmero darů Ducha svatého 
 
 Jak jsme si řekli minule, v den svatého biřmování Duch svatý naplní naši duši a 
dá nám své dary. Tak jako sestoupil Duch svatý na apoštoly o Letnicích, sestoupí 
Duch svatý v den biřmování také na nás. Biskup na nás bude vkládat své ruce a svolá 
na nás Ducha Ježíšova a Ducha Otcova – Ducha světla, Ducha síly, Ducha modlitby. 
A budeme naplněni sedmi dary Ducha svatého.  
 Duch svatý v nás používá svých sedmero darů k tomu, aby nás mimořádně 
mocně osvítil, povzbudil a posílil.  
 Jak již bylo řečeno, darů Ducha svatého je sedm. Jsou to: 
 

- dar moudrosti 
- dar rozumu 
- dar rady 
- dar síly 
- dar umění (poznání) 
- dar zbožnosti 
- dar bázně Boží 

 
Darem moudrosti nám Duch svatý pomáhá, abychom nejen jasněji poznávali 

pravdy Boží, ale abychom také pociťovali nevýslovnou radost z jejich velikosti a krá-
sy, a aby nám pravdy Boží vždy byly světlem k utvoření pevných životních zásad. 
V tom je pravá životní moudrost, tak se stáváme opravdu moudrými lidmi. 

Když mladý Šalomoun nastupoval na trůn svého slavného otce Davida, klekl si 
ve svatém stánku a modlil se. Co si vyprošoval? Moc a slávu? Vítězné války a dlouhý 
věk? Nikoliv. On prosil Hospodina o moudrost, aby dobře spravoval zemi a národ. 
Dostal tento veliký dar, a dokud se držel moudrosti, měl i všechno ostatní. 
 Náš slovanský věrozvěst sv. Konstantin-Cyril vypravuje ze svého mládí, že ve 
snu si měl vybrat jednu z krásných dívek, které jej obklopovaly. Četl jejich jména: 
Krása, Půvab, Moc, Sláva, Bohatství, Rozkoš a další. Ruku však podal té, která měla 
na prsou nápis Moudrost. Dodnes žasne svět nad jeho moudrostí. 
 Moudrost – to je mnohem víc než věda nebo chytráctví. Moudrý je ten, kdo zná 
smysl a cíl lidského života. 
 Darem rozumu nám Duch svatý pomáhá, abychom správně rozuměli pravdám 
Božím. Latinsky se řekne rozum „intellectus“. Doslova přeloženo to znamená „číst 
uvnitř“. Jako když rozložím komplikovaný stroj na součástky, vím, k čemu to je, a 
pochválím toho, kdo ten stroj sestavil. Někdo může být úžasný odborník v matematice 
či v historii – to všechno je však jen popis. Dovnitř se nevidí. Srovnejme dva lidi: Jurij 
Gagarin byl odvážný člověk, když jako první z lidí ve vesmíru oblétal zemi. Když se 
ho pak ptali na dojmy, řekl: „Ale žádného Boha jsem tam neviděl!“ Druhý astronaut, 
tentokrát americký – Neil Armstrong, doletěl až na Měsíc. A odtud, z Měsíce, četl 
první slova bible: „In the beginning God created the heaven and the earth“ (Na počát-
ku stvořil Bůh nebe a zemi). Gagarin byl odvážný, avšak Armstrong byl navíc rozum-
ný. Prosme o dar rozumu, abychom v proměnlivém světě vždy nacházeli Boha. 
 Darem rady nám Duch svatý pomáhá, abychom se zvláště ve spletitých přípa-
dech správně rozhodovali vždy pro to, co je ke cti a slávě Boží, a co je k naší spáse. 
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Kolikrát stojíme ve spletité situaci na  životní křižovatce a nevíme, kudy kam. Tam je 
dobrá rada drahá. Dobrá rada je nad zlato. V takové chvíli je dobré se ztišit a v samotě 
srdce prosit Ducha svatého o vnuknutí. Poslechněme – a dostaneme další radu. Jestliže 
přijmeme vnuknutí Ducha svatého, on nám přidá více a změní náš život. 
 Darem síly nám Duch svatý pomáhá, abychom byli stateční, abychom měli 
vždy odvahu a sílu vykonat přes všechny překážky to, co Bůh po nás žádá. Dar síly 
přetvořil slabé lidi na hrdiny, z bázlivých vytvořil neohrožené mučedníky. Nepodlehli 
slibům, nezalekli se vyhrůžek. V minulých desetiletích bylo třeba veliké statečnosti, 
aby křesťan nezapřel ani nezradil. Stateční křesťané psali nejkrásnější stránky církev-
ních dějin. 
  Darem umění (poznání) nám Duch svatý pomáhá, abychom uměli ve věcech 
stvořených vždy víc a více poznávat Boha-Stvořitele, svého nejvyššího Pána, a tak se 
naučili správně číst v knize přírody. Tento dar nám pomůže rozpoznat dobro od zla, 
pravdu od lži, věc podstatnou od vedlejší. Obyčejně však lidé vidí v tomto daru talent 
ke všem druhům umění. Víme, že šestiletý chlapec Mozart měl hudební talent, dával 
koncerty v hlavních městech. Dvacetiletý Michelangelo Buonarotti vytesal v mramoru 
Pietu – Bolestnou Matku Boží, nejkrásnější sochu na světě. Byli umělci, spisovatelé a 
básníci, řečníci, kteří hýbali světem. Kdo má nějaký talent, ať za něj děkuje Duchu 
svatému. 
 Darem zbožnosti nám Duch svatý pomáhá, abychom jako šťastné děti Boží mě-
li vždy bezmeznou, dětinnou důvěru v Boha, a proto se k němu modlili vždy rádi, 
upřímně, s největší důvěrou a co nejčastěji. Dar zbožnosti nás naplňuje úctou k  Bohu, 
k Panně Marii, k andělům a svatým, ke slovu Božímu, ke svatým svátostem a k domu 
Božímu. Bezbožecká škola vychovávala mládež tak, že jí nic nebylo svaté. Proto má-
me tolik zničených náboženských památek, a  především tolik zničených lidských du-
ší. 
 Darem bázně Boží nám Duch svatý pomáhá, abychom se na světě nebáli niče-
ho, kromě hříchu, neboť hřích je největší nevděk k Bohu nejvýš dobrotivému, a záro-
veň je hřích největší neštěstí pro člověka. Pohané se nám často smějí, že máme před 
Bohem hrůzu. Jenže tento dar není otrocká bázeň, nýbrž opravdová snaha Boha neura-
zit. Naši předkové před Bohem klekali, ale před pozemskými pány hrdě stáli. Já pán, 
ty pán. Oni se nehrbili. Kdo odhodil náboženství, ten se Bohu směje, jím pohrdá, ale 
před lidmi se hrbí nebo plazí po břiše. Když potom nějaký potentát padne, tak do něj 
kopnou. Prosme tedy o dar svaté bázně Boží. 
 
 
ODPOVĚZ: 
 
Jak se jmenuje sedmero darů Ducha svatého? 
 

- Sedmero darů Ducha svatého se jmenuje: dar moudrosti, dar rozumu, dar rady, 
dar síly, dar umění (poznání), dar zbožnosti a dar bázně Boží. 
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MODLEME SE: 
 
RAČ NÁS, V TEBE VĚŘÍCÍ, 
VROUCNĚ TEBE PROSÍCÍ, 
DARY SEDMI PODĚLIT. 
 
UDĚL V CTNOSTI PROSPĚCHU, 
V SMRTI DODEJ ÚTĚCHU, 
A DEJ V RADOST VĚČNOU VJÍT! 
 


