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(svatodušní neděle) 

Jan 14,25-27 + Jan 16,12-15: „Duch svatý jako Ježíšův zástupce a náš Učitel“ 

Asi všichni víte, jak to vypadá, když nám doma vypadne jistič nebo PRE (Pražská energetika) 
vypne proud. Zvlášť večer to pocítíme hned. Zhasne světlo, vypne lednička, přestane hrát 
televize. Také všechny ostatní spotřebiče nám jsou bez proudu k ničemu. Najednou jsme 
bezradní a bezmocní… Jakmile se podaří nahodit jistič a proud se vrátí do drátů, domácnost 
ožije…Možná takovým jednoduchým přirovnáním si můžeme přiblížit situaci Ježíšových 
učedníků, kteří čekají na chvíli, kdy budou podle slov svého Pána „oblečeni mocí z výsosti“ (Lk 
24,49). Bez Ducha svatého nemohou Ježíšovi učedníci dělat vůbec nic. Jistě, scházejí se, 
čekají a modlí se. Teprve když jim Pán Bůh posílá svého Ducha, začíná nová kapitola.   

1.  Boží odpověď na naši nedostatečnost   

50 dní po Kristově vzkříšení, během židovských oslav sklizně dochází k další události dějin 
spásy, k seslání Ducha svatého. To má význam nejen pro apoštoly, ale pro všechny generace 
křesťanů. Seslání Ducha sv. na Kristovu církev je Boží odpovědí na otázku, kde najdou věřící 
lidé sílu k novému životu, k vyznávání Ježíše Krista, k modlitbě a věrnosti. K tomu všemu a 
ještě k dalším úkolům potřebují křesťané dar a moc Ducha svatého. 

Ježíšovi učedníci si sami vyzkoušeli, jak to vypadá, kdy se snaží žít pro Krista z vlastních sil. 
Petr musel poznat, že nemůže spoléhat sám na sebe. Vidí, že selhává tam, kde si věřil. Neměl 
dost síly a odvahy se přiznat ke svému Mistru. Prožil zklamání nad sebou a další učedníci to 
prožili podobně. Proto Ježíš Kristus připomíná učedníkům prorocké zaslíbení Ducha a dává 
jim dar svého Ducha, aby mohli žít jako Boží lidé a splnit úkol, který jim svěřil. 

2. Duch svatý jako Ježíšův zástupce („ve jménu mém“) 

Ježíš vysvětloval svým učedníkům, že sám sice odejde ke svému Otci, ale „požádá Otce a On 
vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky“ (J 14,16). Pro osobní víru a  křesťanský život 
je to velmi důležité. Můžeme vědět a prožívat, že Ježíš Kristus je v Duchu svatém s námi. Od 
chvíle, kdy jsme uvěřili, kdy jsme Mu odevzdali svůj život. Vědomí Ježíšovy blízkosti je velkou 
posilou a pomocí zvlášť v situacích, kdy nám není dobře. Hned první den při seslání Ducha sv. 
můžeme vidět, jak Duch přesvědčivě zastupuje Ježíše Krista. Ve vyprávění apoštolů navazuje 
na to, co se stalo o Velikonocích, v jejich svědectví vyzvedává Ježíše Krista jako Mesiáše a 
Pána, působí nové věci v životech lidí a vytváří společenství Kristovy církve.  

3.  Duch svatý jako náš Učitel 

Podle slov Pána Ježíše je úkolem Ducha svatého učit a připomínat všechno, co řekl Pán. Je 
mnoho křesťanů, kteří spojují Ducha svatého především s emocemi, pocity a náladami. Jistě, 
k prožitku Boží lásky, víry a radosti z nového života emoce patří. Ale podle Ježíše je úkol 
Ducha sv. v první řadě učitelský. „On vás naučí všemu“, On chce vyučovat křesťany různým 
věcem. Učí nás se modlit, věřit, rozpoznávat Boží vůli a Boží vedení. Učí nás, jak máme mluvit 
o víře, jak máme vést k víře hledající, dává nám správná slova do různých složitých situací… 

V této chvíli chci vztáhnout učitelský úkol Ducha svatého také na situaci rodičů. Dnes jsme se 
s manželi Dezortovými a Touškovými modlili za jejich děti a za jejich rodičovský úkol. Myslím, 



že to tak rodiče často prožívají, že nevědí, jak mají v dnešním světě vést a vychovávat své 
děti. Děti, které se nám narodí, jsou darem od Boha. Když to domyslíme, uvědomujeme si, 
jak velká je to odpovědnost, když je máme vést. Připomínáme si, kolik lásky, moudrosti a 
trpělivosti k výchově dětí potřebujeme. Víme, že jim máme být příkladem v lásce, 
opravdovosti, odvaze, věrnosti. Co poradíme svým dětem, když se budou ptát na cestu? Jak 
je připravíme do školy? Co jim řekneme do života? Jaké hodnoty, myšlenkové vzorce i životní 
postoje jim předáme? 

Jako ilustrace nám může posloužit biblický příběh z doby soudců. Pán Bůh vyslyšel modlitby 
bezdětných manželů Manoácha a jeho manželky a dal jim syna. Když manželé zjistí, že čekají 
rodinu, modlí se k Bohu a říkají: „Dovol, prosím, Panovníku, nechť k nám znovu přijde Boží 
posel a poučí nás, co máme dělat s chlapcem, který se má narodit…“ (Sd 13,8). Ten chlapec 
se jmenoval Samson. Rodiče se tehdy neptali Boha na to, jak mají dítě krmit a přebalovat. Šlo 
jim o něco naprosto zásadního. Ptají se na Boží záměry s dítětem, na to, jak ho mají vést a 
vychovávat, aby se stal tím, kým ho Bůh chce mít. 

Ano, také v tom je úkol Ducha svatého, že pomáhá rodičům vést a vychovávat děti tak, aby 
se dověděly o Bohu a Jeho spáse v Ježíši Kristu. Naše děti potřebují naši pomoc a povzbuzení 
také při hledání svého místa v životě. Myslím, že se rodiče málo ptají na to, jestli jejich dítě 
nemá jít cestou duchovní služby v církvi. Chceme mít v církvi dobré kazatele, ale pro své děti 
máme prestižnější povolání. - Duch sv. dává křesťanům také moudrost ke zvládání jejich 
úkolů a odpovědnosti v práci. Duch sv. nám radí v našich vztazích, ukazuje ke smíření. A 
v neposlední řadě je Duch sv. tím nejlepším poradcem také ve sborové práci. 

Děkujme dnes společně za vzácný dar Ducha svatého a v pokání a víře se nově otevírejme 
pro Jeho působení. Duch svatý chce „provětrat“ sborové společenství a obnovit naši víru. 
Jako Ježíšův zástupce nám ukazuje cestu k novým začátkům a k životu pravé plnosti. Dejme si 
poradit a radujme se z Božího díla spásy a ze zmocnění Duchem sv. k novému životu. Amen.                                    

                                                                                                                        Bronislav Kaleta 

                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


