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Biblické texty:  
 

Skutky apoštolů 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 8,22-27:  Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k 
porodu. A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru 
sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. 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. 

   
Jan 15,26-27; 16,4b-16: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od 
Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. 
„Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě 
poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše 
srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 
nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 
Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v 
tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní 
byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude 
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám 
bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude 
zvěstovat, co přijme ode mne. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.“ 

 

Občas má člověk neobvyklou myšlenku, a to se mi právě včera při přípravě stalo. Hebrejské 

slovo ruah je přeloženo do češtiny vzduch, ne duch. (Totéž platí o řeckém slově pneuma.) 

Vzduch vyjadřuje svobodu a je neviditelný. Je všude, ale není vidět. Zkusme podle toho 

upravit vyjádření své víry: Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše a Vzduch. Vzduch potřebujeme 

k životu čistý, tedy zdravý, ale máme zkušenost i se vzduchem špinavým, otráveným, 

vlhkým, mrazivým, horkým, studeným…. Vzduch na nás působí, bez něj žít nejde. 

Dokážeme možná na nějakou chvíli mít ochrannou masku, nebo bunkr, nebo se pořádně 

oblečeme, atd.  



Bůh Vzduch či Duch je všude, zažíváme na sobě jeho působení, ale nevidíme jej; buď se 

nám žije dobře, nebo je nám zima či horko, nebo jsme přiotrávení. Křesťanství nás učí a 

vede k tomu, abychom k čistotě vzduchu přispívali. Máme být takovou čističkou vzduchu, 

máme čistý vzduch vyrábět.   

V těchto dnech si připomínáme také tady v Michli, že díky seslání Božího Ducha kdysi 

v Jeruzalémě, začali vznikat čističky lidských vztahů a šířili se do celého světa. Pomáhají 

tak, jak nám to svým životem ukázal Pán Ježíš Kristus: soucitem, empatií, která vyúsťuje do 

konkrétní pomoci, ba oběti a zvěstováním. To zvěstování, kterým se rychle křesťanství 

začalo šířit. Jeho symbolem jsou ohnivé jazyky sestupující na lidi o prvních křesťanských 

letnicích. Proč právě ohnivé jazyky? No, jazyky symbolizují řeč a tedy zvěstování evangelia. 

Oheň symbolizuje pročišťující přítomnost, která spálí nežádoucí  části našeho života a zapálí 

naše srdce, abychom my zase zapalovali druhé. 

 

Jak je na Božích darech běžné, překvapují a obdarovávají mnohonásobně více, než si 

dovedeme představit. Nyní již zůstanu u pomocného pojmenování, jak ho známe – Duch 

pomáhá tím, že je Přímluvcem. Ukazuje světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v 

tom, že svět nevěří v Ježíše, tedy nepřijímá a neprosazuje způsob jeho života; spravedlnost v 

tom, že Ježíš odchází od nás k Otci a již na zemi nespatříme; soud v tom, že vládce tohoto 

světa je již odsouzen. Je tomu těžko uvěřit, že. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to 

očekáváme. A také Duch přichází na pomoc naší slabosti a nedověře. Nevíme ani, jak a za co 

se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelnými vzdechy, které nejde vyjádřit. 

 
 

  


