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Slavnost Seslání Ducha Svatého
Padesátý den po Ježíšově smrti byli všichni učedníci shromážděni v jednom domě. Byla
s nimi i Maria, Ježíšova matka. Zrovna v té době se v Jeruzalémě slavil velký svátek
poděkování za úrodu. Proto do města připutovalo velké množství lidí ze
všech končin. Bylo to podobné jako v dnešních velkoměstech – ulicemi se valily
davy různě hovořících a oblečených lidí.
Apoštolové najednou zaslechli hukot, jako když se blíží velká bouře. Vzápětí duněl
celým domem. Objevily se ohnivé jazyky, které se rozestoupily nad jejich hlavy.
Učedníci byli rázem jako vyměnění: zapomněli na svůj strach a vyběhli ven. Plni nadšení
vyprávěli lidem na ulicích o Ježíšovi a jeho
činech. A stalo se také něco velmi podivného:
všichni ti cizí lidé na ulicích uslyšeli svou
mateřskou řeč a rozuměli tomu, co učedníci
vypráví.
Ohnivé jazyky jsou symboly Ducha Svatého,
kterého Ježíš seslal na apoštoly. Díky síle
Ducha byli apoštolové rázem nadšení, radostní a
plní odvahy. Jejich dosavadní strach byl
překonán. Cítili, jako by v jejich nitru hořel
zvláštní plamen, který jim dodává sílu a odvahu.
Ten zvláštní plamen svého Ducha dává Bůh
i nám, abychom měli sílu šířit lásku a radost
mezi lidmi, dělat dobro, mít porozumění pro
druhé, umět se omluvit a odpustit, umět ustoupit a nehádat se, aby na nás bylo vidět,
že patříme Pánu Ježíši. Duch Svatý je naším pomocníkem, na kterého se můžeme stále
obracet a prosit ho, aby byl v našich srdcích a dával nám jen samé dobré nápady
a správná rozhodnutí.

(správná odpověď z minulého čísla – odpustit,
ustoupit, pomáhat, dělit se, darovat, litovat,
usmířit se)
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Když Duch svatý sestoupil na učedníky, podobal se silnému větru, který otřásl celým
domem. Najdi obrázky předmětů, které jsou poháněny větrem, a vybarvi je.

