
Svatodušní svátky                                                                                                   9. června 2019 

 

 
Skutky apoštolské 2,1-11: Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se 
strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim 
jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem 
svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli 
zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože 
každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu 
mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: 
(Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a 
Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i 
Arabové;) 
všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ 
 
List Římanům 8, 14-17.24-28:  Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece 
Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, 
Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – 
dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. 
Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě 
doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také Duch přichází na pomoc naší 
slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným 
lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle 
Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. 
 
Jan 7,37-39:  V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a 
pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž 
měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. 

 
Pneuma – vzduch 

Svoboda, neviditelnost – působení Boží 
 

Židovské letnice se slavily padesát dní po hodu beránka a byl to jeden z velkých svátků, 
na který měli Židé povinnost přicházet do Jeruzaléma, ať už putovali odkudkoli. Letnice 
byly svátky díkůvzdání za žeň, za sklizenou úrodu. Veliké množství Židů odešlo 
z Palestíny v době okupace Římskou říší, mnozí přímo uprchli před pronásledováním. 
Ti, kteří nedorazili na Velikonoce, přišli o padesát dní později. Jedenkrát za rok měli 
Židé povinnost přicházet do Jeruzaléma, ať už žili kdekoli. (O tom se našim lidem, kteří 
odešli či uprchli do exilu za vlády komunistické strany, ani nezdálo.)  
O Velikonocích a o Letnicích byli v Jeruzalémě vesměs jiní poutníci. Předpokládám, že 
se o něco víc než měsíc staré události – ukřižování Ježíše a jeho vzkříšení, možná i 
nanebevstoupení – mezi lidmi však mluvilo. A nyní další pozoruhodná událost. Naplnila 
se slova Jana Křtitele (L 3,16) a proroctví Joélovo (Jl 2,28n)o vylití Ducha svatého. Proč 
právě ohnivé jazyky? Jazyky symbolizují řeč a zvěstování evangelia. Oheň symbolizuje 
pročišťující přítomnost, která spálí nežádoucí  části našeho života a zapálí naše srdce, 
abychom my zase zapalovali druhé. Na hoře Sinaj Bůh potvrdil platnost Zákona ohněm 
sestupujícím z nebe (2M 19,16-18). O letnicích oheň sestoupil na učedníky a další 



uvěřivší křesťany na znamení, že Boží přítomnost je nyní dostupná všem, kdo v něho 
věří.  
O svatodušních svátcích si připomínáme, že Bůh dal poznat svou přítomnost dalším 
pozoruhodným způsobem – byl to hukot větru, oheň a Duch svatý. Bůh také mluví 
hlasem jemným a tichým (1Kr 19,11-12). Pán Bůh je s námi také při upřímných 
modlitbách, při Zpřítomnění poslední Večeře Páně. A může to být jakkoli jinak. Trpělivě 
čekejme a pozorně naslouchejme. Buďme trpěliví, i když se nám zdá, že jsme opuštěni. 
Duch, kterého Pán Bůh seslal, Ježíš nazývá Utěšitelem, Přímluvcem. On nás těší v našich 
trápeních až i beznaději. Je Přímluvcem – advokátem, který se za nás u Boha přimlouvá. 
Přemýšlíme-li v Duchu, poznáváme pravdu. Ta se často liší od pravdy poznané lidskou 
inteligencí či chytrostí. Boží pravda vede k dobru a laskavému jednání. Lidská pravda 
bývá vypočítavá, tvrdá a prospěchářská. Moc Ducha svatého nemůžeme vlastnit. V moci 
Ducha svatého, Božího, Kristova můžeme „jenom“ sloužit.  
  
Když slyšíme o mluvení v mnoha cizích jazycích, napadá mě ještě jedna myšlenka. Kdysi 
v Babylóně lidé stavěli věž, aby se pyšně postavili na roveň Bohu. Bůh jim zmátl jazyky, 
takže si přestali rozumět. O letnicích množství jazyků slouží k šíření evangelia. Židé, 
kteří se po letnicích vraceli do svých zemí a domovů, se vraceli s Dobrou zprávou o 
Ježíši, o spasení, o Boží lásce, milosrdenství a moci. Bůh tak připravil Pavlovi a ostatním 
jeho spolupracovníkům dobrou půdu ke zvěstování a šíření křesťanství právě 
prostřednictvím lidí, kteří uvěřili o letnicích v Jeruzalémě. Zdá se, že například církev 
v Římě založili samostatně tito navrátivší se Židé z pozoruhodných letnic v Jeruzalémě.  
Kéž se tato „metoda“ šíří i v naší zemi, kde už je tolik lidí, kteří na křesťanskou víru 
zanevřeli, zapomněli, pokroutili ji.  
Buďme trpěliví, pracovití, vytrvalí a prosme o seslání Ducha, aby se křesťanství znovu 
rozšířilo a lidé podle něj žili své životy tady na zemi.   
 
Ruah, hebrejsky, pneuma, řecky  – vzduch. Vzduch vyjadřuje svobodu (je všude, jako 
vítra si vane kamkoli) a neviditelnost. Je všude, ale není vidět. Vidět je jeho působení. 
Duch Boží je všude, vidět je jeho působení. Kéž je nám dopřáno jej vidět. 
 


