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Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá 

jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže 

přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás 

bude. 

Bratři a sestry v Kristu, 

 

když jsem tady před rokem na svatodušní neděli poprvé kázal, začínal jsem tím, že svatodušní 

svátky nejsou jen slavnou minulostí z počátků církve. Dnes začínám podobně. Vždyť slyšíme, 

že svatého Ducha zaslibuje Pán Ježíš těm, kteří ho milují a jeho slovo zachovávají.  

 

Nejdřív ale Pán Ježíš znovu svým učedníkům ujasňuje, kdo ho miluje.  

Ti, kdo ho milují, zachovávají jeho přikázání. Jako když někdo miluje toho, kdo odsud odešel, 

pamatuje si ta nejdůležitější a nejkrásnější jeho slova, a zachovává je ve svém srdci a nechává 

tím ovlivňovat svůj život. Milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání… Jako by nám Pán 

Ježíš ale taky říkal: Abyste se, moji milí, nepletli. To, co jsem k vám mluvil, to nejsou nějaké 

nezávazné a hladivé řeči. To jsou má přikázání. Tak jestli mě opravdu milujete, budete 

zachovávat má přikázání.  

 

Zachovávat! To je zvláštní výraz.  Vždyť mohl říct jednoduše – budete poslouchat nebo plnit 

má přikázání. To v tom jistě je. Ale když něco zachováváme, tak to nějak opatrujeme, hledíme 

to neztratit, držíme se toho, nenecháme to znehodnotit. Zřejmě po nás Pán Ježíš nechce jen 

prosté plnění jeho přikázání, ale osobní věrnost k jeho slovům, osobní vztah. Abychom jeho 

slovům opravdu důvěřovali. Abychom se jich drželi, na nich stavěli, i když to bude znamenat 

jít proti proudu. Jestli mě milujete, budete se držet mých přikázání. Budete na nich stavět, i 

tehdy, když všechno bude mluvit jinak nebo proti - nejen svět a většina lidí, ale třeba i vaše 

nitro, i Bůh, když se vám bude zdát cizí, vzdálený, mlčící. Milujete-li mě, budete zachovávat 

má přikázání… 

 

Sestry a bratři, nic nemusí církev Ježíše Krista nakonec zachovávat – když by na to přišlo, 

kdyby to šlo na dřeň. Ani své stávající organizační struktury, ani své kostely a budovy, ani své 

vlastní řády, ani sebelepší strategické plány, ba ani svou napůl neživotaschopnou a nejasnou 

tradici. Jen jedno musí církev zachovávat, aby byla dál i nově církví Ježíše Krista – totiž jeho 

přikázání, a tak skutečnou víru a lásku k němu. Tedy: abychom se navzájem milovali jako on 

miloval nás.   

 

Takovým Pán Ježíš pro všechny situace a doby zaslibuje: a já požádám Otce a on vám dá 

jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky… 

 

Minulou neděli jsme z evangelia slyšeli, že Ducha svatého dá Otec nebeský rád těm, kteří ho 

nepřestávají prosit, hledat i tlouct na jeho dveře. Dnes k tomu od Pána Ježíše slyšíme, že Duch 

svatý k nám přichází jako odpověď na jeho prosbu. Jako vyslyšení Otce, aby byl v Duchu 

Přímluvci s námi v tomto nebezpečném a složitém čase. 

 

Ježíš ho tady nazývá Přímluvcem. V řečtině Paraklétos. A to má více významů: Přivolaný – 

Utěšitel – Obhájce – Přímluvce – Pomocník. V každém případě z těchto jmen slyšíme, že 

Ducha svatého posílá Otec na prosby syna těm, kteří v tomto čase stojí v nějakém zápasu víry 



a věrné lásky. A potřebují v tom Utěšitele, Obhájce, Přímluvce a Pomocníka, který při nich 

stojí. 

 

Tak tedy Duch svatý je ten Přivolaný.  Ještě spíš a víc než našimi prosbami, naším Pánem a 

Bratrem Ježíšem.  Přivolaný, vyžádaný jím pro nás. V nejstarších křesťanských dokumentech 

byl Duch svatý nazýván Anděl: Posel. „Duch svatý je totiž Kristem poslán jako posel 

k zarmouceným, protože jen on může odhalit lidem kladný smysl kříže, a tedy je potěšit tam, 

kde přirozené útěchy zklamou.“  

 

A je náš Obhájce. Ježíš své učedníky připravoval na to, že budou všelijak obviňováni, 

posmíváni i vyslýcháni pro svou víru. Ale Duch svatý je i dnes náš Obhájce. Nejen před lidmi, 

kteří nějak útočí na naši víru. Ale taky před našimi vlastními pochybnostmi a malověrností. 

Když nám něco našeptává, že věřit nemá smysl, že to stejně nepomáhá, že nám dokonce jen 

ztěžuje už tak složitý život. Tyhle útoky bychom sami neustáli, kdyby s námi nebyl Duch 

Obhájce – Obhájce Boží, Obhájce naší víry. 

 

A stává se nám Přímluvcem.  Jak potěšitelné je to, že ve všem, co prožíváme, v našich 

nedokonalostech, slabostech, selháních, nejistotách, v nížinách, ale i na výšinách víry, je s námi 

a v nás Duch Přímluvce! Apoštol Pavel v Ř 8 podobně křesťany povzbuzuje: že nám Duch 

přichází  na pomoc v naší slabosti, taky ve slabosti našich modliteb, přimlouvá se za svaté podle 

Boží vůle. 

 

Bratři a sestry, Pán Ježíš ho tady nazývá Duchem pravdy.  V době, kdy znovu zaznívá ta 

pochybovačná pilátovská otázka: a co je pravda? Kdy se říká, že pravd je mnoho, každý má tu 

svou, že není žádná jedna opravdová pravda. V době tzv. „postpravdivé“. Kdy se leckdo nestydí 

veřejně lhát a říká, že mluví pravdu. Pro tuhle dobu Pán Ježíš vyžádal na Otci pro nás Ducha 

pravdy. Věřím, že i dnes je Duch pravdy mezi námi.  V nás samých obhajuje Ježíše Krista jako 

pravdivou cestu k životu. Ujišťuje nás, že cesta toho, kdo věří v Boží lásku a nepustí se této 

víry ani ve stínech života, ani v těžkých úsecích, ani pod křížem, projde do života nového. Že 

nevzdat se víry a naděje pod křížem má smysl, cenu a Boží budoucnost. Duch pravdy nás tím 

potěšuje, ale taky nás na cestu pravdy vede. Abychom si sami nic nenalhávali a nebrali pravdu 

na lehkou váhu. Abychom se stávali pravdivějšími – jako lidé a křesťané.  

 

Ale Pán Ježíš nás taky připravuje na to, že svět Ducha pravdy nemůže přijmout, poněvadž ho 

nevidí ani nezná …Tak abychom se tomu nepochopení a nepřijetí nedivili.  

 

Svět dává na to a přijímá to, co vidí a co zná, co je jeho povahy. Ale nebýváme snad i my takhle 

světští? Že najednou dáváme víc na to, co vidíme a co je nám nějak povahou blízké a známé, a 

Ducha pravdy – Ježíše Krista -  nepřijímáme? A podle toho pak jsme v pokušení vidět i hodnotit 

lidi kolem sebe, svou situaci, i to, jak vypadá církev? Ne, nesmíme zapomenout, že ten Bohu 

odcizený a vzdorující svět není jen kolem nás, ale taky v nás. A proto, že i my míváme chvíle, 

kdy Ducha pravdy nepřijímáme, protože jej nevidíme a najednou neznáme. Protože je naprosto 

jiný než my. A vede nás jinak, než se nám chce a líbí.   

 

Tak myslím, že to potřebujeme pokorně přiznat. A pak s novou vděčností a úlevou od Pána 

Ježíše uslyšíme:  ale vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

 

Chvíle ticha 

 

 



Modleme se: 

Děkujeme,  Pane,  že za nás o Ducha svatého prosíš.  

Duchu Utěšiteli, děkujeme, že se k nám znáš, s námi zůstáváš a k nám se vracíš z milosti a 

věrnosti. 

 

Když ale Ty zůstáváš s námi a jsi v nás, neměli bychom my snad taky druhé v souženích a 

zármutcích těšit? Když ty, Zastánce, Pomocníku, Přímluvce, jsi s námi a v nás, neměli bychom 

také my se mnohem víc zastávat, pomáhat, přimlouvat? Jak to, že to tak málo a slabě činíme? 

Nesouvisí to snad s tím, že Ježíše Krista málo milujeme, a proto taky jeho přikázání 

nezachováváme tak, jak od nás čeká? Nemilujeme tak, jak on miloval nás. 

Prosíme společně: Pane, smiluj se nad námi! 

 

Slova milosti: 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který 

vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Amen. 

 

AVV 

 

P: 575 Jak čerstvých vod jelen žádá 

 

 


