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2. Pán Ježíš slibuje Ducha svatého 
 
 Když přišel Pán Ježíš na svět, mluvil často o svém Otci, protože ho miloval 
z celého srdce. Ježíš však mluvil i o jiné osobě, kterou nazýval svým Duchem: 
 

„Duch Páně nade mnou, 
ten mě posvětil svým pomazáním… 
poslal mě hlásat radostnou zvěst.“ 

 
 V evangeliu čteme, že se Pán Ježíš narodil působením Ducha svatého. 
 Při křtu v Jordáně sestoupil Duch svatý na Ježíše, a on začal své vykupitelské po-
slání. 
 Ježíš dělal zázraky a vyháněl zlé duchy silou Ducha svatého. Tento Duch byl stále 
s Ježíšem. A jako nás Pán Ježíš naučil znát svého Otce a vzývat ho slovy „Otče náš“, 
chtěl dát všem lidem i svého Ducha. 
 Před svým odchodem řekl Ježíš svým učedníkům: „Nenechám vás tu sirotky… 
Budu prosit Otce, a dá vám Ducha svatého, aby zůstal s vámi navždy. Bude přebývat u 
vás a bude ve vás.“ (Jan 14, 15) 
 Duch svatý k nám přišel v den našeho křtu. Tělo křesťana – jak říká svatý Pavel – 
se stalo „chrámem Ducha svatého“. V den svatého biřmování tentýž Duch svatý naplní 
naši duši a dá nám své dary. 
 
 

Letnice – svátky svatodušní 
 
 Když Pán Ježíš vystoupil na nebesa, „vrátili se jeho učedníci do Jeruzaléma 
s velkou radostí“. 
 Věděli, že jim Ježíš šel „připravit místo“. Byli spokojeni, protože měl brzy přijít 
Duch svatý, kterého jim Ježíš přislíbil. 
 Učedníci sami ještě dobře nevěděli, kdo ten Duch svatý je, ale vzpomínali si na 
Ježíšův slib a toužebně na Ducha svatého čekali. 
 A co se událo v den Letnic! Apoštolé byli ve večeřadle a modlili se. Náhle uslyšeli 
z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a uviděli, jak se nad nimi usazují jazyky jako 
z ohně. Proniklo je velké světlo. V tom okamžiku pochopili: Duch svatý je s námi! Cítili 
se jako proměnění a toužili vyjít ven a vyprávět všem lidem o Pánu Ježíši. 
 Dosud nedovedli Boží pravdu vyjádřit, nyní Duch svatý naplnil jejich rozum svým 
světlem. 
 Dosud se zavírali plni strachu před Židy doma, nyní odvážně a s odhodláním vy-
cházejí ven. 
 V Getsemanské zahradě ze strachu utekli, nyní jsou ochotní jít vstříc utrpení i na 
smrt. 
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 Také na nás sestoupí v den biřmování Duch svatý. Biskup na nás bude vkládat 
své ruce a svolá na nás Ducha Ježíšova a Ducha Otcova – Ducha světla, Ducha síly, Du-
cha modlitby. A budeme naplněni sedmi dary Ducha svatého. 
 
 
ODPOVĚZ: 
 
Proč Ježíš slibuje, že nám pošle Ducha svatého? 
 

- Pán Ježíš nám pošle Ducha svatého, aby byl stále s námi, uschopňoval nás pře-
konávat nesnáze, připomínal nám vše, co nás Ježíš učil a pomáhal nám to usku-
tečňovat. 

 
Co se událo s apoštoly o Letnicích? 
 

- O Letnicích poslal Pán Ježíš apoštolům Ducha svatého v podobě ohnivých jazyků. 
Tak se tito slabí a nejistí lidé stali silnými a odvážnými ve víře. 

 
 

MODLEME SE: 
 
PŘIJĎ, Ó DUCHU PŘESVATÝ, 
SEŠLI Z NEBE BOHATÝ 
SVÉHO SVĚTLA BOŽSKÝ JAS! 
 
PŘIJĎ, TY OTČE UBOHÝCH, 
DÁRCE DARŮ PŘEMNOHÝCH, 
SVĚTLO SRDCÍ, SESTUP V NÁS! 


