POJĎ KE MNĚ
DUCH SVATÝ NENÍ NĚJAKÁ ENERGIE
Co to znamená, když prorok Ezechiel předpovídá,
že nám Bůh dá nové srdce a nového ducha? „Odejmu
z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“
(Ez 36,26b). Bůh nám odebere postupně všechno, co
dávalo našemu srdci ztvrdnout, a dá nám podíl na svém
srdci, srdci plném lásky, dobroty a pokory. Dá nám
svého Ducha, Ducha lásky, Ducha svatého. Proto Ježíš
volá: „Kdo žízní, ať přijde ke mně!“ (Jan 7,37). Ducha
svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to
energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci
přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím
přijít ke Kristu.
Nejdůležitější okamžik mého života je proto ten,
kdy jsem položil svou hlavu na Ježíšovo srdce. Kdy se
Ježíš pro mne stal tím prvním v mém životě, kdy jsem
přijal pozvání být jeho přítelem a vstoupil jsem do
důvěrného vztahu s ním. Takový vztah s Kristem
proměňuje život, tam dojde k přeskočení jiskry mezi
námi, tam teprve začíná tryskat Duch svatý. Někdy
musíme zakusit i neúspěch, nezdar, musíme narazit na
strop svých možností, abychom pochopili, že
potřebujeme přítomnost Boha ve svém životě více než
kyslík, který dýcháme.
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ZAHNÍVÁNÍ
ZAŽIVA
Někdy slýcháme: „Kdybych se já změnil, to už bych
nebyl já…“ Tak jsme si oblíbili svoji karikaturu sebe, svůj
životní styl, svůj životní chaos nebo své zahnívání
zaživa, že už po žádné velké změně ani netoužíme.
Jsme plni sami sebe a divíme se, že Duch svatý nás
nemění, i když ho o to občas poprosíme.
Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To
není nová věcička, která se může jen tak přidat
k ostatnímu bohatství, které jsme si nashromáždili.
Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho
srdce, dokud tam nebude moci zaujímat centrální
místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit, rozšířit,
připravit na příchod Ducha.
Tři roky chození s Kristem a deset dní na
modlitbách, tak se připravovali apoštolové na příchod
Ducha svatého. Bůh v jejich srdcích hloubil prostor, aby
v nich bylo jediné: žízeň po Duchu svatém, kterého
v plnosti vnímali v Ježíšově životě a který pak zaplavil
i jejich srdce o Letnicích. Touto změnou, kterou v nás
působí Duch svatý, se teprve stáváme skutečně sami
sebou.
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