
Neděle 31. května 2020 
 
Joel 2, 28–32 
 
28 

I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové 

vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. 
29 

Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, 
30 

a ukáži 

zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. 
31 

Slunce obrátí se v tmu 

a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, 
32 

a však stane se, že kdož 

by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě 

bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin. 
 
Žalm 51, 11–14 
 
11 

Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé. 
12 

Srdce 

čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých. 
13 

Nezamítej mne 

od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. 
14 

Navrať mi radost spasení 

svého, a duchem dobrovolným utvrď mne. 
 
Jan 16, 13–14 
 
13 

Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude 

mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati 

bude vám. 
14 

Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám. 
 
 
Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

dnešní neděle je trochu zvláštní, nazývá se totiž Nedělí svatodušní. Věci kolem 
Ducha svatého jsou zahaleny jistým tajemstvím a dávno ukrytou Boží moudrostí. 
A právě tato tajemná moudrost není dána lidem k tomu, aby se jí lidé chlubili. Je to 
prostě milost, která nám v plné míře otevřela ona zvláštní tajemství pravé Boží lásky 
v našem Spasiteli Pánu Ježíši Kristu. Když to vyhodnotíme do nejmenších detailů, tak 
si při tom uvědomíme, že Pán Bůh má pro nás až skoro nepochopitelný plán času, 
v němž nám odkrývá a zjevuje svoji slávu, milost a spravedlnost. My se dozvídáme 
o tom, že v posledních časech dal svého svatého Ducha, aby svůj lid – svou církev 
spravoval a dovedl ji až ke konečnému a slavnému cíli. 

Žel, někdy s lítostí pozorujeme a poznáváme, že některá zvláštní obdarování se 
v životě zneužívají ke slávě určitých jedinců. A sami nejlépe vidíme a cítíme, že je to 
velice nebezpečné, dát se vést cestou pýchy, samospravedlnosti a povyšování se nad 
své bratry a sestry. My si musíme uvědomit to, že ona moudrost je především Boží 
vlastností a pouze Pán Bůh je oprávněn k tomu, aby z ní byl udělen člověku určitý 
podíl. Je to vlastnost, která není dosažitelná lidem bez víry v srdci, i když by třeba ti 
lidé byli velmi vzdělaní v tzv. „lidské moudrosti“, která došla až tak daleko, že někteří 



z nich pak řeknou, že „není Boha“. Ale Boží pravá moudrost, ta je nám přisouzena 
k tomu, abychom dodržovali Boží ustanovení. Ale musíme také říci, že je tady od 
toho, aby se stala radou, silou a pomocí či zmocněním ke službě pro takové lidi, kteří 
nějak tápou nebo se topí a hynou v nedověře. Příliš velká vědomost vede člověka do 
vlastní záhuby a to je průvodní znak právě oněch posledních časů. Ovšem nás lidi ve 
víře by měla vést k větší touze a k přesvědčení podle Božího slova, jak je zapsáno 
v knize Zjevení 22, 11: „…a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť 

se ještě.“ 

Moudrost, která je zjevena Duchem svatým, ta se nedá naučit studiem na žádné 
škole na světě. Je spousta lidí, kteří jsou vzdělaní, mají třeba i několik vysokých škol, 
ale když sledujeme jejich život, tak s velkým údivem zjistíme, že jim chybí v pravém 
slova smyslu ten pravý duchovní rozměr moudrosti. Oni byli jen naučení, ale ne vyučení 
Duchem svatým. Totiž opravdu jenom Duch Boží ví, co je opravdu v každém jednotlivém 
člověku. Duch svatý dokáže rozeznat velmi dobře to, jaké je ve skutečnosti naše srdce 
a jaké jsou naše myšlenky. V našich životech je přece mnoho zvláštních okamžiků, 
kdy lze naslouchat tichému hlasu Ducha svatého. Dejme se proto vést hlasem Ducha 
svatého, vždyť je to doslova takový „potok čistý vody živé, světlý jako křištál, tekoucí 

z trůnu Božího a Beránkova“ (Zjevení 22, 1). 

Duch svatý totiž přišel na zem k tomu, aby nám zjevil, co všechno je nám darované 
od Pána Boha. Duch svatý je tím, kdo nám slouží na hodech Božího království. On 
bere z Božího stolu a podává to nám, podobně jako to říkal Pán Ježíš (J 16, 14): „Onť 

mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.“ 

Jak už jsem na počátku předeslal, dnešní den je nazýván Neděle svatodušní nebo 
také letnice. Úplně původně se jednalo o slavnost žně nebo dožínek v krajině izraelské, 
která se slavila 7 týdnů po Velikonocích a jejich slavení bylo spojené s obětováním 
prvotin z úrody obilí, čili obětí prvních chlebů upečených ze sklizně pšenice. Teprve 
až později se letnice staly svátkem více duchovním, spojeným s výročním dnem vydání 
Zákona, kdy se mj. četlo z knihy Rút. Až v křesťanské době byl tento den brán jako 
slavný den založení církve, spojovaný s událostí seslání Ducha svatého. 

Hodně lidí si spojuje Ducha svatého se zázraky a znameními, které dokáží ještě i dnes 
hodně překvapit, ať už to byly mimořádné klimatické jevy (silný zvuk, vítr, oheň), ale 
třeba i mluvení jazyky, do té míry, že každý slyšel Boží poselství jakoby přeložené do 
jeho rodného jazyka, bez nutnosti využití překladatele. Také i to, že se objeví nové jevy, 
jako třeba existence zvláštních vidění a snů či daru prorokování. Pomiňme ale tohle 
všechno a vnímejme hlavně to, že tím největší úkolem Ducha svatého není sebestředné 
stavění se na odiv a působení na okolní svět, ale to, aby byl zejména vyzdvižen 
oslavený Boží Syn a Jeho působení. A to se zračí dosti výrazně v Božím Slovu, 
konkrétně v Novém zákoně: 

1) Jan 14, 26: „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť 

vás naučí všemu, a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“ 



2) Jan 15, 26–27: „Když pak přijde ten Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, 

Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně. Ano i vy 

svědectví vydávati budete, nebo od počátku se mnou jste.“ 

3) Jan 16, 13: „Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. 

Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí 

věci zvěstovati bude vám.“ 

A cíl pro dnešní dobu, jako úkol Ducha svatého, shrnul Pán Ježíš slovy: „Onť mne 

oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám.“ (Jan 16, 14) 

Chvála Otci, Synu i Duchu svatému. 

Amen. 

 


