
Kázání na text 1K 12,4-11
(předneseno při bohoslužbě 24.5.2015)

„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.“

Milé sestry a drazí bratři,

dnes se budu věnovat Duchu Svatému, neboť dnes slavíme svátek Seslání Ducha Svatého. Jak jsme 
slyšeli v našem dnešním druhém čtení, Duch Svatý mohl být dán až tehdy, když byl Ježíš oslaven. 
Tedy až po Ježíšově vzkříšení a nanebevzetí. Duch svatý je jednou z osob Svaté trojice a je tudíž 
s Otcem i  Synem stejné podstaty.  Jak  je  uvedeno v Athanasiově vyznání,  „Otce i  Syna i  Ducha 
svatého jedno jest božství, rovná sláva, spoluvěčná velebnost“. A dále zde čteme, že „každá osoba 
zvláště  jest  Bůh  a  Pán“  a  že  „všechny  tří  osoby  jsou  mezi  sebou  spoluvěčné  a  sobě  rovné“.  
V Nicejsko-cařihradském vyznání víry pak stojí, že Duch Svatý je Pán a Dárce života, „který z Otce i 
Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků“.   

Ježíš řekl samařské ženě, že Bůh je Duch (J 4,24) a tak Duch Svatý je stejné duchovní podstaty 
s Otcem  i  Synem.  Božské  osoby  ovšem  nesmíme  směšovat.   Liší  se  totiž  od  sebe  původem,  
vzájemným vztahy a rolí v dějinách spásy. Otec není od nikoho učiněn, ani stvořen, ani zplozen, Syn 
není od Otce ani učiněn, ani stvořen, nýbrž je zplozen. Duch Svatý není od Otce i Syna učiněn, ani  
stvořen, ani zplozen, nýbrž z nich vychází.  O Otci vyznáváme, že je stvořitel nebe i země, všeho 
viditelného  i  neviditelného  (Nicejsko-cařihradské  vyznání  víry).  Syna  nazýváme  Spasitelem  a 
Vykupitelem. A Duch Svatý je nerozlučně spjat s novou dobou v dějinách spásy - s dobou milosti a 
církve. 

Sesláním Ducha svatého se naplnilo Boží zaslíbení, které bylo vysloveno prorokem Ezechielem a 
které jsme slyšeli v našem prvním čtení – zaslíbení ohledně nového ducha a nového srdce. Těla 
věřících se tak stala chrámem Ducha svatého, neboť v nich Duch svatý přebývá (1 K 6,19). Duch 
svatý pak vydává svědectví  o  tom, že jsme Božími  dětmi (Ř  8,16) a umožňuje nám rozsuzovat 
duchovni věci (1 K 2,15 - 16). I samotná Boží láska byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého 
(Ř 5,5).  Duch Svatý se stal  našim novým Přímluvcem a Utěšitelem, který nás uvádí do veškeré  
pravdy a dokonce nám zvěstuje i budoucí věci (J 16,13). Právě Duch Svatý ukazuje světu, v čem je 
hřích, spravedlnost a soud (J 16,8).

Díky Duchu Svatému jsme schopni správně číst a vykládat Písmo svaté, jelikož litera „zabíjí,  ale 
Duch dává život“ (2 K 3,6). Duch Svatý nám pomáhá při modlitbách, vždyť „ani nevíme, jak a za co 
se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Ř 8,26). Duch Svatý nás 
zmocňuje ke svědectví, jak čteme ve Skutcích apoštolů: „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde 
byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“ (Sk 4,31). 
Duch Svatý je rovněž hybnou silou veškeré evangelizace, jak uvádí i apoštol Pavel: „Neodvážil bych 
se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a 
divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilýrii  
naplnil Kristovým evangeliem (Ř 15,18 - 19).  

Duch Svatý často přímo vede věřící na jejich cestách, jak se uvádí ve Skutcích apoštolů - viz např. Sk 
16, 6 - 10: „Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a  



krajinou galatskou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to 
nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním  
jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Po tomto Pavlově 
vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, 
abychom tam kázali evangelium.“

Meč  Ducha  Svatého  je  pak  nedílnou  součástí  Boží  zbroje  věřících,  jak  čteme  v Listě 
Efezským: „Stůjte tedy `opásáni  kolem beder  pravdou,  obrněni  pancířem spravedlnosti,  obuti  k 
pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely 
toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.“ (Ef 6,14 - 17). Mečem 
Ducha je tedy Boží slovo, vyřčené v moci Ducha Svatého. 

K plnění našeho náročného poslání být solí země a světlem světa (Mt 5,13 - 14) máme k dispozici 
dary Ducha Svatého, o kterých jsme četli v našem dnešním čtení ke kázání. Jde konkrétně o slovo 
moudrosti,  slovo  poznání,  dar  uzdravování,  dar  působení  mocných  činů,  dar  proroctví,  dar 
rozlišování  duchů,  dar  mluvit  ve  vytržení  či  dar  vykládat,  co  to  znamená.  Zejména  letniční  a  
charismatické církve kladou důraz na tyto dary.  Katolíci  zase zdůrazňují  následující  dary Ducha 
Svatého: dar moudrosti a rozumnosti, dar rady a bohatýrské síly, dar poznání a bázně Hospodinovy 
(Iz 11,1 - 2). Duchovní dary mají sloužit nejen jednotlivcům samotným, ale především k budování 
církve, jak uvádí apoštol Pavel: „Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, 
druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať 
slouží společnému růstu.“ (1 K 14,26). 

A ovocem působení  Ducha Svatého v našich životech je  potom láska,  radost,  pokoj,  trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání (Ga 5,22 - 23), spravedlnost a pravda (Ef 5,9 - 
kralický překlad). Duchem Svatým jsme znamenaní ke dni vykoupení (Ef 4,30 - kralický překlad) a 
Duch Svatý je také zárukou našeho vzkříšení: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil 
z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve 
vás přebývá.“ (Ř 8,11).  

Z toho  všeho  plyne,  že  křesťan  se  neobejde  bez  daru  Ducha  Svatého.  Tento  dar  je  spojen 
s obrácením  člověka  a  se  křtem  ve  jméno  Ježíše  Krista,  jak  svým  posluchačům  sdělil  apoštol 
Petr: „Petr  jim odpověděl:  "Obraťte se a každý z vás  ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 
odpuštění  svých  hříchů,  a  dostanete  dar  Ducha svatého.  Neboť to  zaslíbení  platí  vám a vašim 
dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."“ (Sk 2,38 -  39). Ne vždy ale křest stačí,  
jak  ukazuje  následující  zpráva,  obsažená  ve  Skutcích  apoštolů:  „Když  apoštolové  v  Jeruzalémě 
uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.  Oni tam přišli a modlili se za ně, 
aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli  jen pokřtěni ve 
jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.“ (Sk 8,14 - 17). 
Většinou se  má za to,  že  při  křtu vodou věřící  obdrží  Ducha Svatého,  avšak  naplnění  Duchem 
Svatým  je  až  další  zkušenost.  U  katolíků  je  proto  vodní  křest  časem  doplněn  biřmováním,  u 
evangelíků konfirmací a u letničních a charismatiků křtem Duchem Svatým.   

Bůh si přeje, aby Jeho církev jako celek i její jednotlivé údy byly naplněny Duchem Svatým. Totiž jen  
tak mohou nést to správné ovoce časné i věčné. I proto apoštol Pavel nás vyzývá: „Usilujte o vyšší  
dary!“  (1  K 12,31).   „Držte  se  lásky  a  usilujte  o  duchovní  dary,  nejvíce  o  dar  prorocké  řeči.“ 
(1 K 14,1). „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“ (Ef  
4,30). „A  neopíjejte  se  vínem,  což  je  prostopášnost,  ale  plni  Ducha  zpívejte  společně  žalmy, 
chvalozpěvy  a  duchovní  písně.  Zpívejte  Pánu,  chvalte  ho  z  celého  srdce  a  vždycky  za  všecko 
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5,18 - 20). Amen.    



Modlitba po kázání:

Nebeský  Otče,  děkujeme  Ti  za  všechno,  co  jsi  nám  daroval  skrze  svého  Syna,  našeho  Pána  a 
Spasitele, Ježíše Krista. V Něm máme odpuštění hříchů a přístup k trůnu Tvé milosti. Jeho ranami 
jsme uzdraveni. V Něm jsme zbohaceni vším duchovním požehnáním. Díky Jeho oběti mohl přijít 
Duch Svatý, náš Utěšitel a Přímluvce, Duch pravdy, který nás uvádí do všeliké pravdy. A tak jsme se  
mohli znovuzrodit a začít nový život v moci Ducha svatého.  Ve křtu jsme byli zbaveni prvotního 
hříchu a tak neobtíženi dědičnými vinami můžeme hledat Boží vůli a stíhat ji. Za což Ti nebeský 
Otče, můžeme jen vroucně děkovat. Neboť ne naše vlastní vůle, ale jedině Boží vůle je dobrá, libá 
spasitelná. A když i po křtu hřešíme, Ty jsi tak věrný a spravedlivý, že pokud Ti své hříchy vyznáme a  
jsem ochotni je opustit, Ty nám je odpouštíš a očišťuješ nás od každé nepravosti. Jedině Tvá milost  
nám tak umožňuje vést posvěcený život s vyhlídkou na Boží království.  Dej, nebeský Otče, ať si 
vždy dobře uvědomujeme, co jsi pro nás udělal. Ať nežijeme z laciné milosti. Ať vždycky a ve všem 
hledáme Tvoji vůli a snažíme se ji naplňovat. Ať nejsme křesťané pouze podle jména. Ať svůj čas, 
majetek  a  peníze  Ti  vždy  a  všude  dáváme  ochotně  k dispozici.  Odpouštěj  nám  naše  hříchy  a 
nepravosti,  chraň  nás  od  Zlého.  Posiluj  nás  na  těle,  duši  a  duchu.  Proměňuj  nás  mocí  Ducha 
Svatého k podobě Ježíše Krista. A skrze Něho nám daruj dostatek síly, moci, lásky, rozvahy, odvahy, 
moudrosti a všeho potřebného k životu, který se Ti líbí. Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme 
a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.     

Stanislav Heczko
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