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„Dávejte si dobrý pozor, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte 
pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha 
zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého 
srdce a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“           
                                                                                                                                  (Ef 5,15-20)   
                                                                                                                                      
    Dnešní neděle je další společnou slavností Kristovy církve. Není to tak dávno, co jsme slavili 
Velikonoce. Před 3 týdny jsme si připomínali událost seslání Ducha svatého na Ježíšovy 
učedníky. Na událostech dějin spásy sledujeme, jak to Pán Bůh moudře a dobře zařídil, že 
pro ty, kdo věří v Ježíše Krista připravil všechno, co k novému životu potřebují. Dále jsme 
přemýšleli nad tím, co Bůh dává křesťanům v daru Ducha svatého. Dnes otevíráme biblický 
oddíl s vyučováním o Boží cestě k plnosti Ducha a plnosti života. Co z těchto veršů slyšíme?         

1.  Duch svatý k nám mluví (ze slov Písma) 
V Pavlově vyučování slyším řeč Ducha svatého. Ten se ujal prvotní církve v Jeruzalémě, ale 
podobně chce působit v životě každého křesťana a každé místní církve. Věřícím v Efezu Pán 
Bůh ukazuje, na co si mají dávat pozor a kde chce v jejich životě působit nové věci Duch 
svatý. Nejdříve slyšíme povzbuzení k tomu, abychom se chovali jako moudří. Základem této 
moudrosti je důvěra v Ježíše a osobní vztah k Němu. Díky působení Ducha svatého 
přijímáme, že v Ježíši Kristu dal Bůh našemu životu nový smysl. Díváme se na Ježíše jako na 
Toho, u koho vidíme nový životní postoj a nový životní styl. K té moudrosti patří dále to, co je 
pro křesťany typické: že následujeme Ježíše. Následovat Ježíše znamená připojit se k Němu, 
vydat se s Ním na cestu a podle Jeho rady a Jeho příkladu žít nový život. Jedním z projevů  
moudrosti od Boha je využívání času. Nejdříve potřebujeme mít jasno v těch hlavních 
oblastech (studium, práce, manželství, služba v církvi), ale pak se učíme rozhodovat podle 
Ježíšova příkladu také v každodenních věcech. Nakonec klade apoštol Pavel křesťanům na 
srdce ještě otázku Boží vůle a povzbuzuje je k tomu, aby se snažili pochopit, o co se Bohu 
v jejich životech jedná… To je způsob uvažování a cesta, na kterou uvádí křesťany Duch sv.  

2. Duch svatý nás naplňuje (v novém odevzdání) 
Náš zápas o nový život podle Ježíšova vzoru se ovšem neodehrává v kostelní lavici během 
nedělní bohoslužby, ale na pracovišti, ve škole, doma, mezi nevěřícími lidmi.  Uprostřed tlaků 
a vlivů, kdy lidé bojují všemi prostředky o přežití, o lepší postavení a své výhody, zápasíme 
také my. Ve svém srdci, ve svých myšlenkách se snažíme vyjít ze starých způsobů života, 
jakými jsou pýcha, sobectví, závist, žárlivost, pomluvy, tvrdost, neústupnost.  Jednou se nám 
to daří a jindy zase ne… 
Náš Bůh nás zná a přichází nám na pomoc. Náš Pán ví o tom, že jsme křehké nádoby. Ví, že 
potřebujeme pro život povzbuzení, inspiraci i nadšení. Proto přichází se svou pomocí a má 
pro nás plnost Ducha, ke které nás vede. Slovy ap. Pavla nám vysvětluje, že plnost Ducha 
není výsadou některých, ale Boží cestou pro všechny věřící. Plnost Ducha to ovšem není  
stav, do kterého se dostaneme nějakou mimořádnou zkušeností. Je to cesta. O plnost Ducha 
zápasíme. Tak, že se denně poslušně poddáváme Božímu působení a vedení. 
Dnešní text nás staví před zajímavé srovnání: na jedné straně mluví o op(í)ojení alkoholem, 
na druhé o naplnění Božím Duchem. Může to být narážka na známý způsob, kterým se lidé 
odjakživa pomocí alkoholu dostávají do nálady a snaží ve stavu opilosti najít trochu radosti. 
Snad je to narážka na to, jak si kdysi někteří bohatí křesťané nosili sebou do kostela víc jídla a 
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vína než ostatní a nepodělili se s nimi. Pak se stávalo, že byli u sv. Večeře Páně 
v podroušeném stavu nebo dokonce opilí. Tak vznikala napětí a nedorozumění, která 
ohrožovala jednotu sborového společenství. – Ap. Pavel k tomu jasně říká, že křesťané 
nepotřebují jiné zdroje radosti, protože jediným zdrojem je jim naplnění Duchem sv 

3. Duch svatý nás inspiruje a motivuje (ve společenství cve) 
V celém našem životě, ale také ve společenství Kristovy církve by mělo být vidět, že křesťané 
jsou lidé, kteří jsou naplněni a naplňováni Duchem svatým. A to tak, že si o to nové naplnění 
řeknou ve vyznání hříchů, v novém vydání Bohu a v prosbě o takové naplnění. Dokud jsme 
plní sami sebe, nemůžeme být zároveň plní Ducha svatého. Jakmile uděláme Bohu místo pro 
působení Ducha vyznáním, může nás nově naplnit.   
Plnost Ducha svatého se pak projevuje ve společenství Kristovy církve radostným a vděčným 
zpěvem. To neznamená, že se nedá zpívat i bez plnosti Ducha. Křesťanské písně můžeme 
zpívat také bez nadšení, bez radosti, jen tak – aby se neřeklo. Ovšem ke zpěvu písní na oslavu 
Božího jména potřebujeme Ducha sv. 
Když se podíváme do textu, musíme si všimnout, že Duch sv. se u křesťanů projevuje docela 
rozmanitým způsobem. Žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně - to je repertoár Ducha svatého, 
kterým shromážděna Církev oslavuje svého Boha a raduje se z Jeho nekonečné milosti! To je 
Boží lék na naši skleslost, únavu a rezignaci. To je způsob, jak získáváme odstup od tvrdé 
životní reality a získáváme Boží nadhled.  
Znakem plnosti Ducha svatého je tedy radost. Radostným zpěvem „Pánu“ a „chválou 
z celého srdce“ dáváme společně najevo, že se nás Bůh dotýká svou milostí a že Mu patříme. 
Společný zpěv církve je vyznáním víry, projevem radosti i znamením naděje. Takový radostný 
zpěv, společná bohoslužba -  to je posila a motivace do nového týdne: nejsme na život sami. 
Máme živého, mocného a milujícího Boha. On nás do dalších dnů doprovází svým Duchem. 
On je mocnější než těžkosti, kterými procházíme, než nemoci a zkoušky, kterým nerozumíme, 
než naše strachy, které se vkrádají do našeho srdce. On v Ježíši Kristu zvítězil nad ďáblem a 
nad smrtí. Bůh nás Duchem svatým ujišťuje o tom, že Ježíšovo vítězství mění naši životní 
situaci a že je můžeme přijmout pro sebe. To nám dává sílu i odvahu důvěřovat Bohu, 
milovat druhé, odpouštět a žít ve starém světě „nově“. Zpívejme společně Pánu a oslavujme 
Ho za to, že je dobrý a děkujme Mu za bohatství Jeho darů. On má pro nás plnost radosti a 
plnost života. AMEN.                                                                                        Bronislav Kaleta 
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