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Úvod

Svätý Duch a duchovnosť
Väčšina z nás už počula tieto slová: „A krstím ťa v mene Otca, Syna a Svätého Ducha.“
Ak sme boli pokrstení, potom sme tieto slová určite počuli tesne predtým, než nás
kazateľ ponoril do vody (pozri Mat 28,19).
Byť pokrstený v mene Otca, Syna a Svätého Ducha. Áno, Duch je spomenutý spolu
s Otcom a Synom.
A nie je to žiadne prekvapenie. Piaty vieroučný bod Cirkvi adventistov siedmeho dňa
s názvom „Svätý Duch“ znie: „Boh, večný Duch, spolu s Otcom a Synom pôsobil pri
stvorení, vtelení a vykúpení. Je osobou rovnako ako Otec a Syn. On inšpiroval pisateľov Písma svätého. On napĺňal Kristov život mocou. On pozýva a presviedča ľudí.
V tých, čo odpovedia, pôsobí obnovu a premenu na Boží obraz. Prišiel od Otca a Syna,
aby bol stále s Božími deťmi. Cirkev obdarúva duchovnými darmi, zmocňuje ju vydávať svedectvo o Kristovi a v súlade s Písmom ju uvádza do všetkej pravdy.“
Pravdou je, že keď čítame Starú zmluvu, vidíme priamu aktivitu Boha Otca. Jeho
konanie sa nachádza všade. V Novej zmluve – predovšetkým v evanjeliách – sa znova
a znova dozvedáme o diele, ktoré konal Ježiš, Syn. Nová zmluva sa sústreďuje predovšetkým na Ježiša – na jeho život, smrť a službu v nebesiach.
V protiklade s konaním Otca a Syna sa o službe a diele Svätého Ducha nehovorí
v Písme až tak otvorene.
Na takýto rozdiel však existuje dôvod: Svätému Duchu nejde o to, aby bol stredobodom pozornosti. Zdá sa, akoby sa jeho činnosť odohrávala viac v zákulisí. Otec a Syn
sú v Písme zjavení priamo a otvorene. Je to preto, že Svätý Duch inšpiroval vznik Písma
a upriamuje v ňom našu pozornosť nie na seba, ale na Ježiša a na to, čo pre nás Ježiš
urobil a robí.
Pri štúdiu diela Svätého Ducha budeme tento štvrťrok vidieť, aké dôležité a nezastupiteľné miesto zohráva v našej kresťanskej skúsenosti. Svätý Duch, ktorý sám je Bohom,
pozná Boha lepšie ako ktokoľvek iný. Práve preto nám môže Boha zjaviť dôveryhodným a hodnoverným spôsobom. Svätý Duch najprv inšpiroval biblických pisateľov.
Dnes Svätý Duch vedie nás v našom štúdiu toho, čo v minulosti napísali biblickí autori
pod jeho vedením. Svätý Duch nám dáva uistenie o našom spasení prostredníctvom
Ježiša Krista (Rim 8,16). Svätý Duch nám dáva poznať, že v nás prebýva Boh a že my
zostávame v Bohu (1Ján 3,24). Svätý Duch nás očisťuje od našich hriechov a posväcuje nás. „Boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista
a v Duchu nášho Boha.“ (1Kor 6,11) Duch v nás spôsobuje celoživotný rast vo svätosti
a vďaka nemu môžeme niesť ovocie Ducha, ktoré tvorí „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie“ (Gal 5,22.23).
„Duch má prísť ako znovuzrodzujúci činiteľ, bez ktorého by Kristova obeť zostala bez
účinku. Moc zla sa v priebehu stáročí natoľko rozmohla, že desí pomyslenie, ako ľahko
si satan zotročil ľudstvo. Odolať hriechu a zvíťaziť nad ním môže len mocné pôsobenie

tretej božskej Osoby, ktorá mala prísť v neobmedzenej sile a v plnosti božskej moci.
Duch Svätý robí účinným dielo, ktoré vykonal Vykupiteľ sveta.“ (DA 671; TV 471)
Svätý Duch má nezastupiteľné miesto v životoch veriacich. Tento štvrťrok sa
preto budeme venovať lepšiemu porozumeniu obrovského Daru, ktorý máme
vo Svätom Duchu.
Frank M. Hasel, PhD bol v čase písania tohto materiálu dekanom Teologickej fakulty
na Seminári v Bogenhofene v Rakúsku, kde bol aj riaditeľom Študijného centra Ellen G.
Whiteovej. V roku 2009 zomrela jeho manželka na rakovinu. Odvtedy sa každý deň učí
nanovo dôverovať Božej dobrote a prežívať vo svojom živote útechu, pokoj a premieňajúcu moc Svätého Ducha.

