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V prvním čtení ze Skutků apoštolů se dozvídáme o tom, jak jsou Samařané 

utvrzeni ve víře darem Ducha svatého po křtu. 
 

Uskutečňuje se tady to, co Kristus sděloval už svým učedníkům, když je 
připravoval na příchod Přímluvce, Ducha pravdy. Jak čteme v dnešním úryvku 
evangelia: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal 
navždy: Ducha pravdy. 

 
Kristus dává svého Ducha těm, kdo v něj věří. Skrze Ducha svatého je stále s 

námi. Skrze Ducha svatého my můžeme stále žít v jeho přítomnosti. 
 
I když toto neznamená, že budeme osvobozeni od pocitů samoty či 

opuštěnosti. Naopak takové pocity nás mohou spontánně doprovázet v určitých 
fázích našeho života. Můžeme prožívat zkušenost toho, že Bůh je „daleko“ nebo že 
jsme izolováni od Boha, že my sami jsme se od něj vzdálili. 

 
Takové pocity nás nemusí nutně vést k rezignaci, ke kapitulaci, k přesvědčení, 

že náš křesťanský život z víry skončil. Spíše pro nás mohou být velkou výzvou k 
tomu, abychom se odvážili „skoku“ víry, důvěry v Boha. 

 
Tedy abychom se navzdory všem negativním pocitům pevně přidrželi 

Ježíšova slova: Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět 
mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. 

 
Tento skok víry a důvěry není založen na pocitech, které bývají prchavé a 

klamné, ale je založen na pevném odhodlání. Je to rozhodnutí se pro Boha, které je 
nezávislé na okamžitých náladách.  

 
Je to rozhodnutí přijmout i ten čas, ve kterém člověk zakouší odloučenost od 

Boha, jako čas zkoušky, jako čas, v němž se může protříbit a posílit naše víra, v 
němž může růst naše touha po Bohu. 

 
A tato touha volá po shledání, tato touha rozšiřuje naše srdce a otvírá je pro 

intenzivnější setkání s Bohem. 
 
Tato touha je ovocem Ducha, kterého nám Kristus dal, který v nás přebývá, 

který nás učí, abychom vytrvale hledali a objevovali znamení Kristovy přítomnosti v 
našem světě. 

 
Tento Duch nám pomáhá poznávat, že Kristus se nikam nevzdálil, že to jsme 

se jen my dívali jiným směrem, že on byl naopak celou tu dobu s námi a svou věrnou 
láskou nás provázel na každém kroku. 

 


