Lekcia: 1 Kor 12, 1-11

Kázeň: 1 Kor 12, 7

Bratia a sestry,
začnem spomienkou na moje stredoškolské časy. Po trebišovskej základnej škole
som sa dostal na cirkevné gymnázium do Košíc. Väčšie mesto prinieslo nové možnosti.
To už ani nespomínam štúdium v Prahe, ale vráťme sa na strednú školu. Medzi mojimi
spolužiakmi boli mnohí veriaci a z rôznych kresťanských cirkví. Niektorí boli z „mladej“
a charizmatickej Apoštolskej cirkvi. Vďaka tomu som sa mohol oboznámiť s priebehom
ich bohoslužieb, ktorý sa od tých našich v mnohom odlišuje. V tejto cirkvi dávajú veľký
dôraz na tzv. hovorenie jazykmi ako prejav daru Ducha Svätého. Dnešnou 12. kapitolou
otvárame tému darov Ducha Svätého. Hovoreniu jazykmi sa Pavol bude venovať najmä v
14. kapitole. Dostaneme sa k tomu neskôr. Dnes sa zameriame na to, kto je to Duch
Svätý a na to, aký je význam Jeho darov.
Je jeden Duch, ktorý nám dáva dary milosti. (V pôvodnom gréckom texte je to
charizmata, z čoho pochádza aj naše slovo charizma.) Je jeden Pán, ktorý rozdeľuje naše
služby. Je jeden Boh, ktorý svojou mocou pôsobí v nás. Boh, Pán, Duch – dnešný text je
jeden z viacerých textov, ktoré sa stali základom pre formulovanie tzv. učenia o svätej
trojici. Trojičné učenie je základná kresťanská dogma. Definitívne bolo prijaté už v roku
381 n. l. na cirkevnom koncile v Konstantinopole. Duch Svätý je Boh. Nikde v Biblii to
takto na rovinu nie je napísané. Je to výsledok teologickej práce a dovoľujeme si tvrdiť aj
pôsobenia Ducha Svätého. V Starom zákone sa píše hlavne o Duchu Božom. Duch Svätý
nie je energia. Nie je to žiadna transcendentná sila, ktorú by veriaci dostávali od Boha.
Veríme v jedného a jediného Boha. Je to ten istý Boh, ktorý viedol Abraháma, Jákoba,
Jozefa, Mojžiša, Dávida a mnohých ďalších. Prehovoril k nám v Synovi. Boh sa dal
svetu spoznať v Ježišovi Kristovi. Boh je s nami. Duch Svätý nás vedie. Boh pôsobí
všetko vo všetkých. (6. v.)
Bez Ducha Svätého by sme nemohli vyznávať vieru v Ježiša Krista. Neprináleží
nám rozoberať, kto má a kto nemá Ducha Svätého. Napriek tomu sa s tým môžeme
stretnúť. Nemáme nikoho posudzovať a už vôbec nie odsudzovať. Dôležité je to, že ak
veríme v Ježiša Krista, tak len vďaka Duchu Svätému. S pokorou vyznávame, že máme
Ducha Svätého. Nie je to dôvod na chválu alebo sebavyvyšovanie, ale privilégium, ktoré
nám dáva Boh. Bohu patrí naša vďaka! Otázka teda neznie, či kresťan má alebo nemá
Ducha svätého, ale ako sa to prejavuje, keď má kresťan Ducha Svätého. Nenechajme sa
spochybniť nikým, kto by chcel tvrdiť, že musíme prijať Ducha Svätého. Ak dôverujeme
Ježišovi Kristovi, máme Ducha Svätého. Nie je to výsledok nášho snaženia. Je to Boží
dar a Božia milosť.
Možno ako prvé je dôležité zdôrazniť slovo dar. Dar sa nedá kúpiť ani vymeniť.
Dar sa dostáva. To vedia už malé deti. Moje deti sa tešia na narodeniny a na Vianoce
práve preto, lebo vedia, že dostanú dary. Niekedy vedia vopred, čo to bude, a tešia sa o to
viac. Dary dostávajú aj pri iných príležitostiach, a potom sú prekvapené. Tak je to aj s
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darmi Ducha Svätého. Nemôžeme si ich „kúpiť“. Nemôžeme si ich od Boha vynútiť.
Nevieme ani, aké a kedy dostaneme. Veríme, že dostaneme, ale podľa Božieho
rozhodnutia. Pôsobenie Ducha Svätého je dar. Nech to v našich srdciach vyvoláva
vďačnosť a radosť, ale aj pokoru a úctu voči Darcovi.
Ďalej si všimnime, že Duch Svätý pôsobí osobitne pri každom z nás. Niektorí ľudia
majú prehnane malé sebavedomie a myslia si, že žiadny dar nemajú. Veríme, a preto
máme Ducha Svätého. Ak máme Ducha Svätého, tak máme aj dary Ducha Svätého.
Prejav Ducha je daný každému veriacemu. (porovnaj 7. verš) Niekto si možno teraz v
duchu kladie otázku: Aký mám dar? To môže byť rôzne. V dnešnom texte Pavol
vymenoval spolu 9 darov. Nie je tu priestor na to, aby sme sa každým jedným zaoberali
podrobne. Nie je to ale ani jediné miesto v Biblii, kde Pavol spomína prejavy Ducha
Svätého. Dary spomína aj v 12. kapitole Listu Rimanom. (6-8) Alebo aj ovocie Ducha v
Liste Galatským. (5, 22-23) Teraz si povedzme len toľko, že Božie dary sú rôzne a je ich
veľmi veľa. Skúmajme svoj život a tie dary, ktoré od Boha máme, používajme.
Cieľom Božieho obdarovania je všeobecný prospech. Dary Ducha Svätého
nedostávame na vlastné obohatenie. Sú nám dané na spoločný úžitok. Tak ako to aj
opisuje Ježiš v podobenstve o talentoch. Sluhovia dostali talenty, aby s nimi obchodovali
a rozmnožili ich. Zle dopadol ten sluha, ktorý svoj talent zakopal a nevyužil ho. Boh nás
vedie k tomu, aby sme neboli sebeckí a nehľadali len svoj vlastný prospech. Tvoríme
jedno spoločenstvo, Božiu cirkev. Máme si svojimi darmi slúžiť navzájom. Dary Ducha
Svätého dostáva každý osobitne, ale na všeobecný úžitok.
Duch Svätý nerozdeľuje, ale zjednocuje. Nevadí, že kresťanská cirkev je dnes taká
pestrá, čo sa týka vyznaní a cirkví. Jednotu môžeme tvoriť v rôznosti. Už Ježišova
modlitba bola, aby Jeho nasledovníci boli jedno. (Jn 17) Duch Svätý je s nami. Dáva nám
rôzne dary. Dáva ich každému, kto verí v Ježiša. Dáva nám ich k tomu, aby sme sa na
tomto svete mali lepšie. Dáva nám ich k tomu, aby sme si nimi spoločne a navzájom
slúžili. Samozrejme, že nielen v rámci cirkvi. Na tomto svete máme vydávať svedectvo o
Bohu. Pôsobenie Ducha Svätého sa nedá ani vystihnúť ani obmedziť. Dary Ducha
Svätého smieme len prijať a slúžiť nimi tu a teraz. Tam, kde sme, konajme to dobré, čo
vieme! Nehľaďme na osobu! Nesúďme a bráňme sa predsudkom. Oslávme Boha svojimi
životmi, teda postojmi, slovami a skutkami, ktoré budú budovať a nie búrať. Amen.
Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 1. liste do Tesaloník v 5. kapitole:
Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri
vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte!
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen.
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