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Vítr, kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest 

každý, kdo se z Ducha narodil. 

 
 

Nechal jsem se zase inspirovat úvahami dr. Pavla Hanese, s kterým jsem se setkal 
kdysi na vojně v Liptovském Mikuláši – tehdy byl ještě kazatelem tamního baptistického 
sboru. Mě už tenkrát zaujal a teď poslouchám jeho přednášky, které jsou ale nesmírně 
náročné a hutné. Říkal jsem si, že by nebylo špatné pro vás vybrat některé úvahy, 
protože my jsme tu před časem mluvili o tom, že potřebujeme dobrou teologii. A já 
myslím, že on je skutečně dobrý teolog, a tak bych vám dneska rád předložil několik 
jeho myšlenek, které mě nejvíc zaujaly. 

 

Nejdřív něco pro děti.  

Děti, tady Pán Ježíš mluví o Duchu Svatém jako o větru. Teď trochu fouká. Víte, že 
vítr má velkou sílu a když foukne víc, tak může odnést i střechu. Ale neuděláme to, 
že bychom ho chytili do hrsti a řekli: „Tak, teď tě mám!“ nebo: „Počkej, buď si tam!“ 
To nejde. Vítr věje, kam chce, a působí, jak chce. 

Určitě víte, že před Svitavami jsou „větrníky“, větrné elektrárny. A ten vítr to roztočí 
a udělá spoustu užitečné práce. Ale v čem to je? Je to v tom, že ta elektrárna má zařízení, 
díky kterému se natočí proti tomu větru. A to je užitečné, když to dokáže. Kdyby ta 
elektrárna toto nedokázala, tak nebude fungovat. A takový princip je i s Duchem svatým. 
Ano, on tu je, on věje, my ho nevidíme, ale můžeme sledovat jeho práci, a to, co my 
potřebujeme, je natočit se k němu. My se můžeme modlit k Bohu a říkat: „Dej mi tu 
milost, abych se uměl otevřít a vystavit Duchu Svatému.“ To je klíčové. Někdy nám to 
dá práci, někdy je to problém, někdy musíme sami sebe zapřít, ale funguje to. To platí 
i pro vás, děti, že můžete být vystavené působení Ducha svatého. 

 

A teď pro nás všechny.  

Duch svatý je určitá do značné míry tajemná síla, i Pán Ježíš to naznačuje. Je tady, 
ale působí, jak chce. Je v tom určité tajemství a já bych řekl – to tajemství je intenzivní, 
je velké. Má rozměr velikosti. Hned ve druhém verši v Genesis je, že Duch Boží se 
vznášel nad propastí, nad celou zemí, že on byl tady v té temnotě. A v té velikosti byl 
tady Duch Boží. 

V Žalmu 148 čteme: „Chvalte Hospodina… všecky věci, kteréž, jakž On řekl, pojednou 

stvořeny jsou.“ Pojednou stvořeny jsou. Kraličtí mají toto slůvko „pojednou“, v jiných 
překladech je „rázem“ nebo „najednou“, a to naznačuje velikost toho Ducha. Žalmista 



vidí, že to stvoření vznikalo jako „pojednou“. To nebylo, že ten Duch Boží by s tím měl 
nějakou práci a namáhal se a přemýšlel, tu mu to šlo, tu mu to nešlo, tu mu to šlo líp, 
tu hůř… Ne. To bylo pojednou, rázem. Šup – a bylo to. Jak když vidíte někoho, že mu 
jde práce, prostě šup – a má to. Takhle funguje Duch svatý ve stvoření – pojednou.  

To slovo „pojednou“ Kraličtí používají ještě u Joba, kde Job říká, že kdyby se stalo, 
že by ten Duch byl odjat od stvoření, tak pojednou to stvoření zaniká. Najednou, 
rázem je po všem. To je velikost Ducha, který udržuje všechno. A kdyby byl odjat, 
najednou je to pryč. Najednou se to tady prostě zavře, všechno živé je najednou pryč. 
Kdyby nebylo Ducha v tuhle chvíli, tak tady není ani jeden z nás. 

A ještě zmíním jedno takové „pojednou“, které ukazují Kraličtí – v 1. Korintským 15 
je, že budeme proměněni, „hned pojednou,… k zatroubení poslednímu“. To se týká 
těch posledních dní, té nové dimenze života, který opět bude „pojednou“. Rázem, 
najednou nové tělo. Najednou vzkříšení. Najednou tady bude úplně nová realita. Zase 
„snadno“ – Duchem – hned pojednou. To je určitá tajemnost Ducha a velikost, že to 
jeho působení je (jak Kraličtí vystihují) „pojednou“. 

A teď když mluvíme o velikosti Božího Ducha, tak nás může napadnout, jak bychom 
to změřili. A nezměříme to, protože v 3. kapitole evangelia podle Jana se říká, že Pánu 
Ježíši dává Bůh Ducha „ne v míru“. To nemá žádnou míru. Míra Ducha Pána Ježíše 
byla taková, že to prostě „nemělo míru“. Ten Duch dokáže být tak veliký, že se to nedá 
změřit. Vidíte tu tajemnost? Všechno vyměříme – tady na zemi. Sami sebe nějak měříme. 
Všechny věci. Ale pokud přijdeme k Duchu – můžeme děkovat Bohu – tam není míra. 

Další zvláštní, tajemná a hrozivá věc u Ducha svatého je, že je řečeno, že každé 
rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. To 
je velmi vážná, tajemná, hrozivá věc o Duchu a toto prostě platí a musíme dát na to 
pozor. Je to vážné varování. 

Další, co je úžasné: Duchovní pravdy, když o nich mluvíme a uvažujeme, nechápeme, 
pokud nám je neosvítí Duch svatý. Nevíme o čem to je. Dr. Hanes v té přednášce říká: 
„Ještě jednou to zopakuju: Pokud nám duchovní pravdu neotevře Duch svatý, my ji 
prostě nemáme. My se sami k tomu nedopracujeme. Ale když  na nás zapůsobí Duch 
svatý, otevře nám mysl, nás to osvítí, tehdy to pochopíme.“ 

Dr. Hanes dále říká: „Dobrá teologie je jenom řečiště bez vody, když tam nepřijde 
Duch.“ Víte, jak je to smutné, když máte řeku a je vyschlá. Aspoň když tam je troška 
vody. Ale on říká: „Dobrá teologie bez Ducha – jen vyschlé řečiště, nic víc.“ Můžou se 
dva lidi bavit o Pánu Ježíši, jeden chápe, druhý – jako husa. Prostě neví. A to je Duch 
Boží, Duch svatý, který najednou otevře mysl. 

A teď, když mluvíme o pravdách: Je potřeba si vážit pravd, které nám zjevuje Duch 
svatý. A dr. Hanes říká, že jsou dvě základní pravdy, které nám Duch zjevuje. V první 
řadě je to naše bída. Každého z nás. Moje bída, ubohost, nouze, špatnost… Když mně 
Duch svatý otevře pohled na sebe samého, tak se zhrozím. Zhrozím se svého hříchu, 
svých špatností, své porušenosti, své zlosti, svého čehokoliv. Ale když to Duch neukáže, 



tak si člověk řekne: „No jo, já jsem… Ale nejsem tak špatný jako ostatní. To oni, ale 
já ne.“ Ale když Duch svatý posvítí na nitro člověka, tak skutečně člověk vidí, že to 
není nic dobrého. A druhá pravda je, že Duch svatý zjevuje velikost a nenahraditelnost 
Pána Ježíše Krista. To jsou dvě základní pravdy a tyto pravdy patří velice dobře k sobě 
a v této podobě jdou do sebe. Jenom v této podobě jdou do sebe. Jestliže my chceme 
ctít Pána Ježíše Krista, tak ho musíme ctít tak, jako že my nic nejsme. Jinak to nefunguje. 
Jestliže ho chceme vidět velikého, tak musíme zapomenout na sebe. Tímto způsobem 
pracuje v nás Duch svatý. A dr. Hanes říká, že kdykoliv zapomeneme na to, jací jsme 
se poznali ve světle Ducha, a začne růst naše sebevědomí, tehdy vzniká problém. 
Tehdy vzniká problém v církvi, mezi lidmi, tehdy vzniká náš osobní problém, my 
chceme ty věci nějak ovládat… Tehdy je počátek problému. 

Čili: Toto jsou dvě základní pravdy, které my potřebujeme mít neustále na zřeteli. 
A to především velikost Pána Ježíše Krista, který nám může dát všechno, který nám 
může dát bohatství, který nám může dát vnitřní poznání, který nám může dát všechno. 

Tak kéž by Duch svatý i mezi námi tady působil. Kéž bychom se neotáčeli zády, ale 
natáčeli se k němu, abychom se vystavovali jeho působení, protože v tom je naše naděje. 
A pamatujme na to, že on nás vede k Pánu Ježíši Kristu. To je jeho klíčová práce – 
zjevovat velikost Pána Ježíše Krista. 

Amen. 


