Zoslanie Ducha Svätého
Vo večerných hodinách obdivujeme osvetlené budovy, či už sú to zámky a hrady,
kostoly a katedrály alebo dnešné moderné budovy. Povieme, aká je krásna tá budova. Pritom
nás veľmi nezaujíma, odkiaľ vychádza svetlo. Úlohou reflektora predsa nie je predvádzať sa,
ale upozorňovať na krásu stavby, postarať sa, aby v tme vynikla. K reflektoru môžeme
prirovnať pôsobenie Ducha Svätého. Chce pôsobiť tak, aby ľudia a spoločnosti vynikli, aby sa
zaskveli v celej svojej kráse. Ježiš pred svojím odchodom, okrem misie, aby išli do celého
sveta a krstili ľudí, povzbudil apoštolov, aby sa vzájomne milovali a zachovávali jeho
prikázania. Povedal im, že všetko im ešte pripomenie a vysvetlí Duch Svätý. On prinesie
ľuďom a spoločenstvám Božiu múdrosť, Božie lásku a Boží pokoj.
Ježiš si prial, aby Duch Svätý pomáhal vytvárať model pravého ľudského
spoločenstva. Aj za jeho čias bolo v židovskej náboženskej spoločnosti veľa problémov.
Spôsoboval ich fakt, že židovské hodnoty museli konkurovať gréckym, rímskym a iným
hodnotám. Podobné problémy boli aj v rodiacej sa Cirkvi, ktorá sa dostala do konfrontácie so
židovstvom a pohanstvom. Boží Syn vedel, že takéto ťažkosti budú mať dokonca vekov aj
kresťania. Pravidelne bude dielo Ducha Svätého v srdciach ľudí a v Cirkvi testované
slabosťou jej členov a nepriateľským prostredím. Žiara jeho lásky im však dá vždy dostatok
síl, aby obstáli.
Svätý Augustín nám pripomína, že spoločenstvo je zjednotené vecami, ktoré miluje, a
hodnotami, ktoré prijímajú jeho členovia. Keď sa pozrieme na našu spoločnosť, môžeme
vidieť, že v mnohých ohľadoch sme prestali byť spoločenstvom ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké
hodnoty. Mnoho ľudí si vedie svoje súkromné a osamelé životy, ktoré motivujú predovšetkým
individualistické záujmy. Spoločnosť je zmetená aj pokiaľ ide o základné hodnoty, na ktorých
by mala fungovať. Ovplyvňuje to aj kresťanov. Niektorí spolu s veľkou časťou spoločnosti už
nevidia zmysel kultúrneho a náboženského dedičstva, na ktorom by mali vytvárať nové
hodnoty. Chcú vytvoriť, alebo aj nanútiť akýsi civilný mier alebo občianske zmierenie,
v ktorom sa kresťania vzdajú svojich pozícií alebo ich budú mať len v kostoloch.
Podstatný rozdiel medzi pokojom, ktorý prináša Duch Svätý, a pokojom sveta je
v tom, že Boží pokoj má trvalú povahu. Je stále ten istý. Naopak pokoj, ktorý chce a vytvára
svet, je nesúvislý, prerušovaný, závislý na okolnostiach. Keď sa ľuďom darí, majú skvelú
prácu, peniaze sa sypú, tak v ich srdciach je pokoj. Dovtedy, pokiaľ sa okolnosti nezmenia.
Pokoj Ducha Svätého nie je závislý na žiadnych zmenených okolnostiach.

