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OTČE, DO TVÝCH RUKOU ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA 

Jedině Ježíš zná jednotu s Otcem v Duchu svatém v její plnosti, je její součástí. 

Tma, bolest ani zlověstná přítomnost Božího nepřítele neohrozí její pevnost. 

Z rukou Otce bude Ježíšem o Letnicích tento Duch znovu vyslán do světa. Je 

absolutním Vítězem – navěky, nade vším, všepronikající, neustávající proud 

lásky obnovující život, kdekoliv je přijat. 

 

Jestliže hřích zplodil odmítnutím lásky „utrpení“ člověka, které se jistým 

způsobem přelilo na celé tvorstvo, vstoupí Duch svatý do lidského 

a kosmického utrpení s novým darem lásky, jež vykoupí svět. (39) 

 
OTČE, DO TVÝCH RUKOU ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA 

Svět viditelný i neviditelný je utvrzen v jistotě, že spojení Otce a Syna zůstává 

věčné. Neexistuje zlo, které by na něm mohlo cokoliv změnit. 

V oběti Syna člověka je přítomen Duch svatý a jedná stejně, jako jednal při 

jeho početí, při jeho příchodu na svět, v jeho skrytém životě i v jeho veřejné 

službě. Podle listu Židům na cestě svého „odchodu“ přes zahradu 

Getsemanskou a Golgotu se týž Ježíš Kristus ve svém lidství úplně otevřel 

tomuto působení Ducha-Parakléta, který z utrpení dává vzniknout věčné 

spásonosné lásce. (40) 

 
Náš život je darem nebeského Otce. V každém okamžiku našeho života mu 

patříme; ve chvílích zkoušek i v jásotu, v radostech i v úzkostech. 

 

Poslání Ducha svatého „čerpá“ z vykoupení: „Z mého vezme a vám to 

oznámí.“ Vykoupení v plném rozsahu uskutečňuje Syn jako Pomazaný, který 

přišel a jednal v moci Ducha svatého a nakonec se vydal v oběť na dřevo kříže. 

A toto vykoupení je ustavičně dokonáváno v srdcích a v lidských svědomích – 

během dějin světa – Duchem svatým, který je „jiný Přímluvce“. (24) 

 

OTČE, DO TVÝCH RUKOU ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA 

Když se domnívám, že ztrácím své vlastní „já“, právě tehdy zahánějí Ježíšova 

slova moc zla. 

Víra ve své nejhlubší podstatě je otevřenost lidského srdce k daru: k daru 

sebesdělování Boha v Duchu svatém. Když se trojjediný Bůh otvírá člověku 



v Duchu svatém, pak toto otevření ukazuje a zároveň dává plnost svobody. 

Tato plnost se projevila vznešeným způsobem skrze Mariinu víru, skrze 

„poslušnost víry“: opravdu, „blahoslavená, která uvěřila“. (51) 

Opakování Ježíšových slov, hlasité odevzdávání sebe sama do rukou Otce mě 

s Kristem spojuje; jimi vítězím, nacházím znovu svou vlastní hodnotu. 

 

OTČE, DO TVÝCH RUKOU ODEVZDÁVÁM SVÉHO DUCHA 

I poslední nádech je modlitbou, nepřetržitým spojením s  Otcem, zjevenou 

přítomností Ducha v těle. 

Adoptivní Boží synovství se rodí v lidech na základě  tajemství vtělení, a tedy 

skrze Krista, věčného Syna. Avšak k narození nebo znovuzrození dochází, když 

Bůh Otec „nám pošle do srdce Ducha svého Syna“. Neboť tehdy dostáváme 

dar, který přísluší těm, „kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: 

,Abba, Otče‘“. Takže Boží synovství, vkládané do lidské duše milostí 

posvěcující, je dílo Ducha svatého. (52) 

Úzkost přichází v okamžiku, kdy přestáváme toužit po Jeho přítomnosti. Není 

prosby, na kterou by Duch svatý zareagoval ochotněji, jestliže se chceme vrátit. 

Celý život církve znamená jít vstříc skrytému Bohu: jít vstříc Duchu, který je 

dárce života.  

Ti, kdo se obrátí, jsou proto Duchem svatým vyvedeni ze sféry „soudu“ 

a uvedeni do spravedlnosti, která je v Ježíši Kristu a je v něm proto, že on ji 

přijímá od Otce jako odlesk svatosti nejsvětější Trojice. (48) 

Duchu svatý, přijď! Ty, nositeli života, zdroji uspokojení, prameni trvalé radosti, 

dárce mých schopností,víry, talentu, všech předností, o které se opírá můj všední 

den i slavnosti. Ty mi umožňuješ mou osobní realizaci a zároveň naplnění ve 

službě druhým. Zapomínám-li na Tebe, vedou mě mé přednosti k pýše, lépe či 

hůře skrývanému přezírání méně schopných. Vyznávám, že vše je tvůj dar, že 

vše dobré ve mně ti patří. Uč mě odevzdávát se ti i v náročných situacích mého 

života. Nenech mě zeslábnout, až se bude blížit můj pozemský konec. 

 

Impulzy k duchovnímu životu 

Necháváme se v naší věrnosti a angažovanosti v dobrém vést Duchem svatým? 

Jen on nám pomůže rozlišovat, zda se již nestaly bohem naše vlastní představy. 

Modloslužba je dnes stejně aktuální jako kdysi. Čemu sloužíme v práci, v rodině, 

ve společnosti? Adorace vlastních schopností není ve světě kolem nás nic 

zvláštního. „Otče, tobě odevzdávám své dílo“, ať je poslední myšlenkou dne. 

Literatura: Jan Pavel II.: Dominum et vivificantem (O Duchu svatém) 


