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Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu 
mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno 

ostatní, co jsem vám řekl já.  
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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO CYKLU C 

Evangelium (Jan 14,15-16.23b-26) 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A 

já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Kdo mě 

miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a 

učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, 

které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud 

ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, 

ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má 

přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi 

zůstal navždy. Učedník, který Ježíše miluje, projevuje tuto jednotu lásky tím, 

že bude zachovávat jeho přikázání. Ježíš bude prosit Otce, aby v této situaci 

lásky a věrnosti dal „jiného Přímluvce“, který s nimi bude navždy. Ježíš 

v předchozích verších řekl, že vyslyší modlitby učedníků a udělá vše, oč ho 

budou prosit. Navzdory všem podobnostem, které mohou být mezi jeho 

úlohou Přímluvce a „jiného Přímluvce“ se druhý jmenovaný nestane tělem a 

nebude vyvýšen ve smrti, aby zjevoval Boha v dokonalém skutku lásky 

k učedníkům.  

Součinnost Ježíše jako Přímluvce a „jiného Přímluvce“ však trvá. Ježíš je dar 

pravdy a cesta, avšak jeho odchod k Otci nebude znamenat konec jeho 

zjevovatelské přítomnosti. Přímluvce je uveden do příběhu jakožto pokračující 

přítomnost Božího zjevení pro ty, kteří milují Ježíše a zachovávají jeho 

přikázání. 

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a 

přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, 

nezachovává moje slova. Učedník, který miluje Ježíše, bude zachovávat 

Ježíšovo slovo. Ježíš za to zaslibuje velký dar: on a Otec si u učedníka učiní 

příbytek. Kdy se však tento příchod uskuteční? Ježíš zahájil svou řeč u stolu 

s učedníky popisem doby mezi jeho odchodem a budoucím příchodem. Toto 

období bude vyplněno přítomností Přímluvce a životodárnou přítomností 

odloučeného a vyvýšeného Pána. Láska k Otce zajišťuje přítomnost Otce a 

nepřítomného Syna v tomto mezičase.  

Tyto přísliby mají i negativní stránku. Ten, kdo Ježíše nemiluje, odmítá Otce. 

Není tedy odmítán Poslaný, ale ten, kdo ho poslal. Je to odmítnutí Božího 
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zjevení v Ježíšových slovech a skutcích pokračující v odmítání Duchem 

naplněné obce. 

To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch 

svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene 

vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Téma odchodu se vrací. Pro 

učedníky existují dva „časy“: nyní, kdy s nimi Ježíš mluví, a budoucnost, kdy 

s nimi bude Přímluvce. Ježíšův čas je úzce propojen s časem po Ježíšovi a 

obvyklý význam odchodu je tak narušen. Zmiňované „připomenutí“ souvisí 

s dočasnou neschopností učedníků porozumět Ježíšovým slovům. 

Připomenutí pak bude výsledkem přítomnosti Přímluvce. Stejně jako byl Ježíš 

u učedníků, bude u nich i Přímluvce ve chvíli nepřátelství a odmítnutí, bude 

jim připomínat Ježíšovo zjevení Boha a pokračovat v něm. 

 

SHRNUTÍ 

V tomto Ježíšově výroku o Duchu svatém jde rovněž o jeho trvalou přítomnost 

mezi jeho přáteli. Dosud byl on sám oporou a pomocí pro učedníky, ale tuto 

roli převezme po jeho odchodu Duch jako „jiný Přímluvce“. Charakter 

přítomnosti Ducha můžeme vyvodit přímo z textu: vidíme zde myšlenku 

pomoci, ochrany a posily, dále zaznamenáváme i hlubokou a niternou 

přítomnost Ducha v učednících. Stranou nezůstává ani důvěrnost a trvalost 

tohoto vztahu. V protikladu k učedníkům však svět Ducha nevidí a 

nepoznává – to je možné jen vírou.  

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Když nám paní učitelka řekne, že si máme na druhý den vzít věci na výlet, a 

my na to zapomeneme, přijdeme a nejsme připraveni – nemáme vhodné 

oblečení ani větší svačinu, a kdo ví, jestli na výlet se třídou vůbec budeme 

moci jet… Podobně nám i Ježíš říká důležité věci a chce, abychom si je 

pamatovali a udělali všechno tak, jak říká. To proto, že chce, abychom byli 

šťastní a prožili svůj život co nejlépe. Ví ale také, že jsme zapomnětliví a 

myslíme na všechno možné, a tak nám poslal Ducha svatého, který nám 

všechno, co (Ježíš) říkal, může připomenout. Můžeme se modlit: „Duchu svatý 

přijď ke mně, potřebuji Tě, abych věděl, co a jak mám dělat!“ 
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Starší: 

Je důležité umět být samostatný v tom, co mohu udělat sám, ale také umět 

přijmout pomoc druhého tam, kde je to třeba. Ježíš ví, že v našem životě na 

všechno nestačíme sami, že potřebujeme Boží pomoc. V našem životě jsou 

události, kterým nerozumíme, a přitom jejich pochopení je pro nás důležité, 

jsou situace, které nás zraňují, a my bychom potřebovali uzdravení. Kdo 

v takových chvílích „dělá borce“, může skončit tak, že se časem propadne do 

hořkosti, smutku nebo pocitu absurdity. Ježíš to ví a posílá nám pomoc – 

svého Ducha svatého, který má sílu nás „z toho všeho vysekat“. Prosme: 

„Přijď Duchu svatý – potřebuji Tě!“ 

 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Dnešní čtení mluví opět o Nejsvětější Trojici – Otci, Synu a Duchu svatém. 

Zkusme si nyní, jak pozornými posluchači či čtenáři jsme byli… 

 Zkuste po poslechu dnešního úryvku odhadnout, kolikrát se zde 

objevilo slovo Otec, kolikrát Ježíš a kolikrát Duch svatý. Úryvek pak 

pečlivě přečtěte ještě jednou a přesvědčte se, jak jste pozorně 

poslouchali. 

 Zkuste si vzpomenout, jaké jsou symboly Ducha svatého. Pak 

libovolným způsobem tento symbol zpracujte (můžete kreslit, 

vystřihovat, modelovat, šít…) a umístěte ho někam, kde na něj uvidíte – 

bude vám připomínat, jak důležité je prosit Ducha svatého o pomoc! 
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