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Darovi Svetega Duha - dar sveta 

 
 
Dar svetega duha se imenuje dar sveta, to pomeni dar svetovanja ali pomeni tudi to, 
da želi Sveti Duh v tvojem srcu, v tvoji notranjosti jasno narediti naslednje dejanje, da 
boš znal, da boš znala razločevati kaj je dobro od hudega, kaj je kvalitetno in kaj je 
manj kvalitetno, kaj je milost in kaj je greh, kaj je dobrota in kaj je hudobija. To je 
potrebno razločevati in zato se res trudite v svojem življenju, da bi znali jasno 
razločevati, da bi znali svetovati drug drugemu, mlajšim od sebe, da bi znali reči veš, 
to pa nisi dobro naredil, to pa si dobro naredil. 
 
Zato nam ta dar res iskreno želi povedati, da želimo tudi mi biti vedno na razpolago 
milosti Svetega Duha. Ta dar nas tudi nagiba, da bi znali pomagati v svojem življenju 
starejšim ljudem, da bi znali priskočiti na pomoč, ne da vam starši rečejo naredi to, 
naredi ono, pospravi sobo, spet ni postlana postelja, spet nisi pospravila za sabo iz 
mize ali spet nisi posesal sobe, spet nisi očistil za sabo. Važno je torej, da si tudi 
sami znate pomagati brez prigovarjanja in da naredite dobro delo zase in s tem za 
drugega. Vedite, da s tem ko boste pomagali drugim ljudem boste največ naredili 
zase in boste bogatejši za spoznanje, kdor da, dvakrat da in ima še več. Kdor pa 
skriva, se mu vzame še tisto, kar ima. 
 
Zato je prav, da razmišljamo o današnjem daru sveta. Deluje tudi takrat, kadar 
tvegamo, da bi bili preveč zgovorni, nepotrpežljivi, sitni in neprijazni. Svetuje nam 
neposredno po našem srcu, po Božji besedi, po bližnjem, po posamezniku ali 
občestvu. Poslušajmo, kaj se je zgodilo svetemu Janezu Bosku. Ko je on še študiral 
v semenišču, je nameraval v samostan. Mati mu ni prigovarjala. Naročila mu je, naj 
vse dobro in mirno premisli. Ko se odloči, naj gre po poti, ne oziraje se na nikogar. 
Najpomembnejše je, da bo delal po Božji volji, Bog je na prvem mestu. Sanje – videl 
je brate z oguljenimi redovnimi oblekami. Tekali so proč drug od drugega. Eden 
izmed njih se mu je približal in rekel, ti iščeš miru, toda miru tu ne boš našel. Bog ti 
pripravlja drugo mesto in drugo žetev. Zaupal je spovedniku, ki mu je odgovoril, da v 
tem mora vsak slediti svojim nagnjenjem, ne nasvetom drugih. Stric in duhovnik 
prijatelja mu je odsvetoval vstop v samostan. Naj sprejme duhovniško obleko in naj 
se ne boji, da bo izgubil duhovniški poklic. Končno je prosil za svet priznanega 
duhovnega voditelja Jožefa Kapasa, ki ga je usmeril v semenišče in mu dejal, da bo 
Božja previdnost pokazala, kaj hoče od njega. Tudi glede denarja naj bo miren, da bo 
že kdo poskrbel. In res se je to uresničilo. 
 
Odločitev ni naglica, marveč preudarnost, posvet, odgovornost. Zato odločite se, da 
vprašate koga in prejmete dober nasvet. V veri se morate upreti na Boga, da boste 
deležni njegovih obljub. Zato je dobro poslušati tudi učitelja v šoli, učiteljico, ki vam 
hoče samo dobro, čeprav včasih ne razumete in je včasih težko razumeti ali sprejeti 
nasvet starejšega, prijatelja, starša, sorodnika, duhovnika. Mnogi pravijo Jezusa 
sprejmem, cerkve ne. Lahko bi primerjali pot našega odločanja kolesu. Predstavljajte 
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si kolo, vsak ga ima doma. Pesto, to je tisto središče pri kolesu, to je Kristus. Iz njega 
gredo špice, vsaka na svojo stran in držijo sklenjen obroč, to pa je občestvo, ljudje. 
Torej Kristus v sredini, ki se vrti in potem okrog obod, to je občestvo, ljudje. Če se le 
ena špica utrga od pesta, kaj se zgodi, je kolo zlomljeno, uničeno. Zato torej pomeni, 
vsak je pomemben v Jezusovih očeh. Vsak, ki je v cerkvi, ki je pri sveti maši, ki moli, 
je del tega kolesa Božjega življenja. Če pa se ena špica zlomi, kaj se zgodi, če se 
nekdo oddalji od Jezusa, kaj se z njim dogaja?. Zato bodimo povezani v enotno 
skupnost. Bodimo drug drugemu v pomoč in radi sprejemajmo nasvete starejših ljudi, 
kajti to je ta dar Svetega Duha, dar sveta, dar ko ti nekdo svetuje in ko tudi ti znaš 
drugemu svetovati. Amen. 
 
 
duhovnik Jožef Lipovšek 
 
 
Vir:  http://zupnija-malecnik.rkc.si/index.php/content/display/133/arhivnovica-48 
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