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Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!
Sviatky zoslania Ducha Svätého na apoštolov majú v cirkevnom roku svoje pevné a veľmi dôležité
miesto. Pán Ježiš Kristus nám aj dnes hovorí: Duch je, ktorý obživuje...“ (J 6, 63) Od pôsobenia Ducha Svätého
záleží viera a život cirkvi, jednotlivca, život pravdy a poznania. Toho Ducha poslal Ježiš Kristus na apoštolov
a oni sa stali smelými svedkami svojho Pána, ktorí niesli evanjelium podľa Jeho slova „všetkým národom“ (Mt 28,
19) a „hovorili veľké veci Božie“ (Sk 2, 11).
Deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov, ktorý sa stal aj dňom vzniku Pánovej cirkvi, patrí medzi
najvýznamnejšie udalosti v histórii ľudstva.
Dielo Boha Ducha Svätého však nie je len historickou minulosťou. Boh Duch Svätý koná v každej dobe.
Jeho dielo je stále aktuálne a mocné, je nepremožiteľnou silou života!
Boh Duch Svätý stále pracuje prostriedkami Božej milosti, čiže Slovom Božím a sviatosťami. Z našej
strany je potrebné, aby sme Božie Slovo a sviatosti prijímali s otvoreným srdcom.
Boh Duch Svätý pomáha prekonať strach a nastoľuje radosť a pokoj. Dáva odvahu a múdrosť viery.
Dáva silu nasledovať Ježiša Krista i napriek rôznym ťažkostiam či utrpeniu, alebo aj prenasledovaniu.
Boh Duch Svätý nás navzájom spája v viere, vzbudzuje túžbu pomáhať, milovať blížneho účinným
konaním tejto lásky aj v ťažkej a zložitej situácii.
Pán Boh je prameňom našej nádeje a On nezahynul! Preto – či už ide o naše súkromie, rodiny, alebo
o dianie v našej spoločnosti, či o dianie v našej spoločnosti, či o dianie vo svete – nie je potrebné sa sťažovať
a horekovať, ale je potrebné modliť sa a konať. V prvom rade treba činiť pokánie a žiť v poslušnosti Božej
láske, vo svetle Božieho Slova. Nemlčať, ale s láskou, pokojom a trpezlivosťou zotrvať v pravde Božieho Slova
aj vtedy, keď sa to pre nás po ľudskej stránke zdá nevýhodné.
Prosme Ho, aby nás viedol cestou života, prosme o Jeho prítomnosť slovami piesne: „Príď, Duchu Svätý,
Bože náš, svojimi darmi naplň nás: láskou, vierou, horlivosťou, úprimnou srdca radosťou. Tvoja božská moc a sila mnohých
v Kristu obdarila. Čuj naše hlasy, ó, Pane, keď vrúcne k Tebe voláme: Haleluja, haleluja!“ (ES č. 178, 1)
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