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Nu 11,29 + Jan 7,37-39 + Ef 5,18-21:  „Od daru Ducha k plnosti Ducha“ 

Od svatodušních svátků se na pokračování věnujeme v nedělních shromážděních tématu 
Ducha svatého. Poselství Skutků apoštolských nám říká, že 50 dní po Velikonocích seslal Bůh 
v Jeruzalémě Ducha svatého na Ježíšovy učedníky. Od té doby dává Pán Bůh dar Ducha sv. 
všem, kteří uvěří v Jeho Syna Ježíše Krista. Je to dar, který dostávají křesťané pro celý svůj 
život. Protože je to duchovní dar, je třeba se naučit s ním správně a moudře nakládat. 
Nestačí vzít na vědomí, že Ho máme a víc se nestarat. Je to dar Boží zvláštní přítomnosti a 
blízkosti, který má náš život a náš charakter formovat. Proto se učíme pro Ducha svatého a 
jeho působení denně otevírat a přijímat Ho stále ve větší, rostoucí míře. 

1.  Mojžíšovo nadšení pro Ducha svatého (Nu 11,29) 

O působení Božího Ducha se mluví v celé Bibli, nejen v Nz. Zajímavý příběh najdeme ve 4M 
11. Slyšíme zde o tom, jak si izraelský národ na cestě z egyptského otroctví do zaslíbené 
země stěžuje na „chudý“ jídelníček a nadává Mojžíšovi. Není to poprvé, co Izraelští dávají 
najevo svou nespokojenost. Mojžíš je z toho nešťastný a nejraději by dal „výpověď“. Řeší 
nespokojenost Izraele s Pánem Bohem a otevřeně přiznává „Nemohu sám unést tento lid, je 
to nad mé síly. Raději mě zabij, abych se nemusel dívat na své trápení.“ To je výkřik zoufalství 
a bezmoci. Pán Bůh v tom Mojžíše nenechal. Řeší to systémově a navrhuje, aby si Mojžíš 
našel mezi svými lidmi 70 zkušených mužů. Aby bylo jasné, že to není jen Mojžíšův nápad, 
bere od Mojžíše část ducha a rozdává mezi nové spolupracovníky.    

Sotva dal Pán Bůh Mojžíšovým pomocníkům svého Ducha, ti začali prorokovat. Dva z těch 
70ti vyvolených to ke stanu setkávání nějak nestihli a přesto prorokovali na jiném místě jako 
ostatní. Některé Izraelské to vyděsilo a spěchají s tou zprávou za Mojžíšem. Když to slyší 
Mojžíšův pomocník Jozue, reaguje trochu zbrkle a ustrašeně: „Mojžíši, můj pane, zabraň 
jim!“ Na to zkušený vůdce odpovídá: „Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim 
Hospodin dal svého ducha!“ (v 29).   Mojžíš už tehdy dávno věděl to, co si potřebujeme 
připomínat i my: dar Ducha svatého je pro život věřících obrovskou pomocí. Věděl, že bez 
Božího Ducha a jeho působení se v Izraeli a v Božím díle nic nepohne… Proto odpovídá: „Čím 
více, tím lépe! Ať prorokují třeba všichni!“. To je povzbuzením u tématu Ducha také pro nás.  

2.  Ježíšovo pozvání k plnosti Ducha sv. (J 7,37-39)   

Další vyučování o Duchu sv. slyšíme ze slov Ježíše Krista. Podle Janova evangelia 7,37-39 
vystoupil Pán Ježíš jednou na veřejnosti v Jeruzalémě na konci svátků stánků. K těmto 
svátkům patřil kromě jiného rituál čerpání vody. Poslední den svátků kněží obcházeli 7x 
chrámový oltář se zlatou nádobou plnou vody z pramene Siloe a vylévali vodu míchanou 
s vínem do 2 koflíků na oltáři. Po skončení tohoto obřadu a uprostřed společné radosti zve 
Ježíš lidi k sobě. Používá obraz čerpání vody a na účastníky svátků volá: „Jestliže kdo žízní, ať 
přijde ke mně a pije“. Ježíš mluví o sobě jako o prameni, který dokáže utišit žízeň lidské duše. 
Ano, Pán Ježíš mluví o nejhlubší touze každého člověka a přirovnává ji k žízni. Mluví o naší 
touze po Bohu, po věčnosti, o touze po plnosti a smyslu života jako o žízni. A do lidských 
úvah na toto téma říká, že existuje pouze jediný pramen, který dokáže tuto touhu a žízeň 
uhasit a tou je On, náš Zachránce a Pán. Pán Ježíš mluví o vodě a evangelista k tomu dodává, 
že tou vodou je míněn Duch svatý.  Kdo touží po plnosti života,  musí přijít k Ježíši Kristu. Ježíš 



je jediný pramen, ze kterého je možné uhasit životní žízeň a který dává plnost. A kdo přijde 
k Ježíši Kristu, ten je naplněn Duchem svatým. Podle evangelia je víra a odevzdání života 
Kristu jedinou cestou, která vede k plnosti života a plnosti Ducha. Bez Ježíše Krista a bez víry 
v Něho se člověk k plnosti Ducha svatého nedostane.  

Tak to Pán Bůh zařídil při seslání Ducha svatého v Jeruzalémě, že „všichni byli naplněni 
Duchem svatým“ (Sk 2,4). Plnost Ducha byla následkem seslání Ducha sv. na všechny, kteří 
uvěřili v Ježíše Krista. Když o tom dnes čteme, máme dojem, že jsme v jiné situaci a že to není 
nic pro nás. Ovšem z poselství Písma sv. vyplývá, že plnost Ducha sv. to není výjimečný stav a 
dar pouze pro vyvolené a duchovní elitu. Je to Boží dar pro všechny křesťany. Pán Bůh si 
přeje, aby každý křesťan, každý učedník Ježíše Krista byl naplněn Duchem sv. Proto muži, 
kteří se v jeruzalémském sboru měli starat o vdovy, měli být „plní Ducha svatého a 
moudrosti“ (Sk 6,3.5) Podobně jako o 7 diakonech se mluví také o Barnabášovi, že byl „plný 
Ducha svatého a víry“ (Sk 11,24) a o nově obrácených křesťanech v Pisidské Antiochii, že 
„byli naplněni radostí a Duchem svatým“ (Sk 13,52). Jistě to nejsou všechna biblická místa o 
Duchu sv.  Ale už z těchto citátů je zřejmé, že každý křesťan je naplněn Duchem sv.  Jak je to 
s tou plností Ducha svatého? 

3. Křesťan na cestě k plnosti Ducha sv. (Ef 5,18nn) 

Další novozákonní text, který osvětluje otázky kolem Ducha sv., je Ef 5,18nn. Apoštol Pavel 
v dopise křesťanům v Efezu povzbuzuje věřící k novému životu a vysvětluje, kde všude a jak 
se projevuje víra v Ježíše Krista. Volá křesťany k jednotě a k čistotě. V jeho vyučování 
najdeme propojení křesťanské teologie s křesťanskou zkušeností a s křesťanskou etikou. 
Pavel ukazuje, jak to, čím jsme se díky Kristu stali, souvisí s naší vírou a vyznáním a jak se to 
projevuje v našem chování a jednání. 

Klíčem k porozumění tomu, oč Bohu v životě křesťanů jde, je Pavlova výzva: „Naplňováni 
buďte Duchem svatým – nechte se naplňovat“. Také se to dá vyjádřit slovy „nechte, ať vás 
Bůh naplní“. Je to rozkazovací způsob množného čísla, v trpném rodě a v přítomném čase. 
Tento mluvnický rozbor nám pomáhá pochopit, že Pavlovi jde o trvalý proces naplňování 
Duchem svatým. Plnost Ducha tedy není stavem, ke kterému dospějeme vírou a která nám 
navždy zůstane. Je to dar a výsada, kterou je třeba vírou a poslušností obnovovat. Svým 
vyučováním Pavel vyzývá křesťany k tomu, aby se nechali naplňovat Duchem svatým každý 
den a stále znovu.   

4.  Známky plnosti Ducha sv.  

Nakonec je třeba ještě říct, jak se plnost Ducha sv. projevuje. Když uvažujeme a mluvíme o 
plnosti Ducha sv., asi se všichni neshodneme na tom, podle čeho se taková plnost pozná. 
Protože ji většinou nepovažujeme za normální duchovní stav, ale spíše za mimořádný, máme 
tendenci vidět „plnost Ducha“ spíše v mimořádných projevech. Z pečlivého studia Písma 
ovšem vyplývá, že plnost Ducha svatého se v křesťanově životě neprojevuje zázračnými 
věcmi, nýbrž především charakterovými a morálními rysy. Plnost Ducha se tedy navenek 
projevuje v ovoci Ducha svatého: v lásce, radosti, pokoji…. Stejným směrem ukazuje Pán 
Ježíš ve svých blahoslavenstvích. Stojí za to očekávat na působení Ducha sv., otevírat se pro 
jeho proměňující a posvěcující vliv, nechat se nově naplňovat a přinášet dobré ovoce nového 
života.Takový je Boží záměr se všemi křesťany. AMEN.                               Bronislav Kaleta  

 


