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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!“  
 
1.Korintským 12, 3b-13:  Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná 
obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž 
Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 
Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu 
zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení 
mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, 
jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému 
zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno 
tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, 
byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 
 
Jan 17, 11-21: Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve 
svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v 
tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl 
zavržen, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost 
mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já 
nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako 
ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i 
já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. Neprosím však 
jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně 
a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.  
 

Ne, aby všichni byli stejní, ale aby všichni byli jedno - 
učit se jednotě v Duchu svatém 

 
Společně si dnes připomínáme narození církve. Část z nás také ví, že i jedna z nás má dnes 
narozeniny.  A část z nás se loučí společně s nejbližší rodinou s Jarkou Chodurovou. Někteří z vás ji už 
chodit do sboru nepamatují, přišli tzv. po ní. To je událostí, viďte. Někdo by mohl říci, to je toho až 
moc. Ale jeden z darů Ducha svatého je dar jednoty, a tak můžeme i v této trojici připomínaných a 
prožívaných událostí hledat pro sebe Boží oslovení a působení.  
 
V Janově evangeliu se Ježíš modlí za učedníky a za nás. Je naším přímluvcem nejen kdysi tehdy, ale 
stále. Přimlouvá se, abychom byli jedno, jako on je zajedno (v souhlase) s Otcem. Na naší cestě 
k jednotě nás provázejí jeho přímluvy.   
Učit se žít v jednotě, tedy v souladu, kdy je mezi lidmi pochopení, trpělivost, pokoj, láska. Žít v jednotě 
znamená uznávat se vzájemně, ale neznamená to, že jsme všichni stejní. Vidíme to na každém kroku, 



jak je to těžké žít v jednotě. Ale nevzdávat se, nerezignovat, neuzavírat se do vlastní „bubliny“. To je 
Letošní rok ústřední zpráva z dnešních textů.   
 
Židé také slaví Letnice. Co si připomínají? Když vyšli z Egypta jako neuspořádaný houf, u hory Sinaj 
dostali Tóru-Zákon; řád pro život na cestu i pro život v zaslíbené zemi. Dar Desatera, a proto 
přicházeli do Jeruzaléma, proto jich tam tolik bylo ze všech možných koutů tehdejšího známého 
světa, kde žili v tzv. diasporách. My bychom dnes řekli v národnostní menšině. 
  
Učedníci po vzkříšení a po nanebevstoupení jsou nejistí, v obavách, vnitřně se potácejí. Netuší, natož 
aby věděli, co bude dál – a dostanou Ducha svatého na cestu pro další život. Je to vnitřní řád-Zákon. 
Již není vytesaný na kamenných deskách, ale je nesmazatelně zapsán do srdce. To, co je Ježíš učil, 
když byl s nimi, najednou nově chápou, dává jim to všechno smysl. A už nezrazují, nepochybují, 
nebojí se a vycházejí mezi lidi. 
A my čteme fantastický příběh o tom, jak tito obyčejní lidé z Galileje mohou srozumitelně vykládat 
Boží slovo a zvěstovat Ježíše jako Božího Syna všem židům shromážděným v Jeruzalémě na svátky.  
 
Prosme o to, aby v našich životních nejistotách, krizích, nebo v životě, kde Bůh vůbec nemá místo, 
nám byl Duch svatý dán. Aby dnešní zvěstování bylo tou potřebnou výbavou, a my jsme mohli svůj 
život vést podle Boží vůle a současně pomáhat druhým. To pochopili učedníci a byl to rachot. 
Křesťanství se díky tomuto prožitku učedníků a ohromujícímu zážitku mnoha lidí, kteří se k domu 
seběhli, začalo šířit do celého světa.   
Už nejde jen o mě a o tebe, ale o druhé. Už nejde jen o mou víru a o mou spásu, ale jde o druhé.  
 
 
 
 
 


