
      Seslání Ducha svatého 

Sk 2,1-11 
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Najednou se ozval z nebe hukot... 

Sk 2,2 

Pamatujete? O Nanebevstoupení byl předán mandát: Ježíš posílá apoštoly, aby počínaje od Galileje pokračovali v jeho misii. Tak začíná 
období Církve: je teď na nás, abychom hlásali Boží království, dokud Ježíš nepřijde ve slávě na konci věků. Jenže to je úkol nad lidské 
síly, jen tak sami nezvládneme zpřítomňovat vzkříšeného Krista, k tomu potřebujeme každodenní pomoc. Potřebujeme Ducha svatého. 
 

Lukáš ve Skutcích apoštolů popisuje letnice, tedy seslání Ducha svatého, jako událost, která odkazuje na Boží zjevení na hoře Sinaj, 
vždyť právě předání Mojžíšova Zákona na této hoře si židé v ten den připomínali. A proto nechybí zvláštní úkazy, které Boží zjevení ob-
vykle doprovázely: hromy, oblaka, oheň, vítr… A i v těchto jevech, které zdůrazňují Boží přítomnost a slavnostní charakter události, mů-
žeme něco z Ducha svatého a jeho působení zahlédnout. Duch svatý je jako hromy a zemětřesení: potřebujeme, aby námi v hloubi nás 
samotných pořádně zacloumal, aby vyvrátil naše domnělé jistoty, aby v nás překonal předsudky, které o Bohu, o víře, o druhých máme. 
Je to On, který otvírá nové cesty. Papež František říká, že Ducha svatý je ten „kdo dělá nemyslitelná rozhodnutí. Nemyslitelná! Je ten, 
který Církev obnovuje, kdo ji „zdnešňuje“, kdo jí dává kráčet vpřed.“ Duch svatý je jako oblak, mrak, který nás přivádí k tomu, aby-
chom se jako ve tmě na někoho spolehli, abychom vložili důvěru v toho, kdo nám nedovolí zabloudit ze správné cesty. Duch svatý je jako 
vítr, On je impulz, On je ten, který pohání, a na nás je jen, abychom dokázali správně nastavit plachty, aby se do nich mohl pořádně 
opřít. Duch svatý je jako ohnivé jazyky: „rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden“ (Sk 2,3). A každý z jazyků zapálil jedno srd-
ce, každý z jazyků se dotkl jedné svobodné vůle, posvětil jednu odlišnost. Duch svatý dává každému stvoření jeho vlastní jedinečnost, 
vlastní jedinečnou svatost. Člověk se nemusí stát svým pravým opakem, nemusí měnit svou povahu, aby byl svatý.  V Ježíši Bůh sjednotil 
lidi do jedné rodiny bratří a sester, v Duchu svatém pak z mé jedinečnosti a odlišnosti dělá bohatství pro druhé.  
 

To, co se stalo v Jeruzalémě 50 dní po vzkříšení, se odehrává i dnes a pro každého z nás. Co je tedy třeba udělat? Otevřít se  a dar Ducha 
přijmout, aby se nemyslitelné stalo skutečným, aby se z vystrašených a nesmělých učedníků stali horliví evangelizátoři. „Zdáli se jako 
opilí“, říká o apoštolech Lukáš. A pokud chceme mluvit o Kristu, je třeba jimi opravdu být: být tak trochu „mimo“, opilí nadějí, důvě-
rou, radostí, jinak se žádného srdce nedotkneme. Vyprošujme si tedy navzájem tento největší dar, aby nás konečně přemohl. 

 

„Vybral jsem si kříž jako svou radost...“  

o. Mario Borzaga, omi 


