Život v Duchu Svätom
Duch Svätý, Ten, ktorý nám bol daný, aby sme po vstúpení Ježiša Krista do neba nezostali tu na Zemi
sami. Len nedávno sme slávili svätodušné sviatky, Letnice a pripomínali si zoslanie Ducha Svätého, osoby Svätej
Trojice. Ale je Duch Svätý niekto koho poznáme? Je skutočne tu? V Biblii je označovaný ako Radca, Tešiteľ,
ten, ktorý bude hovoriť (J 14, 26, Mk 13,11)... aj na mnohých iných miestach sa hovorí o osobe Ducha Svätého
a Jeho pôsobení medzi prvými kresťanmi. To hovorí Biblia.
Ale hovorí aj to, že nám bude daný, že je tu pre nás, pre teba a pre mňa, milý brat, milá sestra. Je to
pravda? Verím, veríš tomu? Ako môže byť mojim Radcom, Tešiteľom? Poviem vám o tom troška viac zo
svojho života...
Sú to napríklad chvíle, keď si čítam z Božieho Slova. Môže to byť len historický text, ktorý popisuje
nejakú udalosť zo života, či už Ježiša alebo iných biblických postáv. Text, ktorý sa ma nedotýka, možno je pre
mňa veľmi ťažký. Ale ak je Duch Svätý so mnou, odrazu je ten text osobný, hovorí ku mne, vidím tam slová pre
svoj život, či už povzbudenie, napomenutie, Božiu pravdu, ktorú mi Pán ukazuje a mnoho iného. Alebo keď
si pripravujem slovo, ktoré mám hovoriť iným, či už deťom alebo dospelým, odrazu viem, aké posolstvo im
mám povedať. A práve s Duchom Svätým nie je Biblia len historickou knihou, ale živým Božím slovom, ktoré
stále hovorí do môjho života.
Alebo určite poznáte situácie, ktoré zvykneme nazývať životnými križovatkami... kam ísť, čo spraviť,
ako sa rozhodnúť? Pre mňa je dôležité nepozerať sa na to len pohľadom pre a proti, čo mi to prinesie alebo čo
budem musieť obetovať. Najdôležitejšia je otázka, čo chce Pán? A ako sa to dozviem? Práve tým, že sa pýtam
Radcu, Ducha Svätého. A on odpovie, niekedy treba čakať a počúvať. Sú to chvíle, keď vidíme názory ľudí, svoj
pohľad na danú situáciu, ale odrazu príde úplne iné riešenie. Také, ktoré ma ani nenapadlo. Alebo sa veci vyvinú
úplne inak. Áno, aj to je práca Ducha Svätého. Je dôležité prijať Jeho vôľu, počúvať Jeho tichý hlas.
A je Tešiteľom? Ako nás môže Duch Svätý potešiť, povzbudiť, pozdvihnúť? Môže, zažila som to
viackrát. Práve vtedy, keď sa cítim unavená, vyčerpaná, vyprahnutá, niekedy keď slúžite a pomáhate ľuďom
okolo seba, snažíte sa a nevidíte ich zmenu, záujem, vďaku a práve vtedy mi Duch Svätý hovorí, že to nerobím
pre ľudí, ale pre Pána. Povzbudzuje ma, aby som neprestala v svojej službe a dáva mi novú silu a občerstvuje
ma. A Duch Svätý môže k nám hovoriť dokonca cez ľudí, našu rodinu, priateľov, ale aj iných ľudí. Niekedy si
neuvedomujeme komu, čo hovoríme a aký to má zmysel. Počúvajme hlas Ducha Svätého aj v slovách ľudí.
Duch Svätý sa môže stať aj našim Vodcom. Môžeme sa nechať Ním viesť napríklad v oblasti služby
iným. Pýtať sa, čo mám robiť? Ako mám zareagovať, keď ma niekto prosí o pomoc? Ukazuje mi veci, ktoré
často iným unikajú. Mám sa aj ja tváriť, že ich nevidím? Alebo mám počúvať to jemné vnútorné nabádanie, ten
tichý hlas, ktorý mi radí, čo mám spraviť? Milujem službu v maličkostiach, na neviditeľných miestach a často
tým najmenším. Chorým, postihnutým deťom, ale aj iným... aj v takých bežných situáciách v priebehu dňa,
venovať iným svoj čas. Alebo pomôcť s deťmi, pomôcť vyriešiť problém, nájsť riešenie, počúvať, čo iných
trápi, čím v živote prechádzajú, pomôcť im prakticky, pripojiť sa k nim v tom, čo práve robia... zavolať dieťaťu
z detského domova. Je toľko možností a príležitostí, stačí ísť a počúvať... Duch Svätý nás pošle k tým ľuďom a
bude s nami. V Liste Efezským 6,6 je napísané: „Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci,
ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu”. Ak sa chceme páčiť ľuďom, robíme len to, čo iní vidia, kde nás iní vidia, len
vtedy, keď nás iní vidia... ale Pán nás vidí aj doma, keď zatvorím dvere svojho bytu, domu. Vidí nás aj v
pondelok, nielen v nedeľu... vidí aj náš osobný, súkromný život a chce nás viesť aj v tom. Duch Svätý chce byť s
nami neustále, nielen príležitostne, keď mám ja čas a chuť... ale keď Mu dovolíme, aby bol našim Vodcom, veci
sa zmenia, najprv u mňa malého hriešneho človeka, potom v mojom okolí, rodine, zbore...
Milý brat, milá sestra, podobné skúsenosti s Duchom Svätým sú ponúkané aj tebe. Nie je to len pre
niekoho „vyvoleného”. Je tu pre každého, stačí Ho počúvať a nechať sa Ním viesť, skús to a neboj sa, len ver.
Otvor svoje duchovné oči, uč sa používať svoje duchovné uši.
Je to ten najlepší Radca, Tešiteľ, Vodca, Hovorca...
Zuzana Medveďová

