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„Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky“ (Sk 1,8)  

Kniha Skutků apoštolů z pera evangelisty Lukáše začíná příslibem vzkříšeného Ježíše apošto-

lům, který jim zanechává krátce předtím, než se definitivně vrátí k Otci – sám Bůh jim sešle 

sílu potřebnou k tomu, aby v lidských dějinách pokračovali v hlásání a budování jeho králov-

ství.Neradí jim provést „státní převrat“, postavit jednu politickou či společenskou moc proti 

druhé, ale spíše nechat působit v hloubi srdce Božího Ducha, který z nás dělá „nové lidi“. 

Zanedlouho pak na učedníky shromážděné s Pannou Marií sestoupí Duch Svatý a oni vyjdou 

ze svatého města Jeruzaléma šířit Ježíšovo poselství „až na konec země“. „Až na vás se-

stoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky.“Apoštolové a s nimi 

i všichni Ježíšovi učedníci jsou vysláni jako „svědci“.Každý křesťan totiž, který skrze Ježíše 

zjistí, co to znamená být Božím dítětem, zjistí také, že je poslán. Naše povolání a naše synov-

ství se uskutečňuje skrze poslání, skrze cestu k druhým jako k bratrům. Všichni jsme povoláni 

k tomu, abychom byli apoštoly, kteří svědčí životem a v případě potřeby i slovem.Jsme svěd-

ky, když si osvojíme Ježíšův životní styl. Když každý den ve svém prostředí rodiny, práce, 

studia a odpočinku přistupujeme k lidem, které potkáme, s přijetím a sdílením a na srdci 

máme velký Otcův plán: všeobecné bratrství.Marilena a Silvano vyprávějí: „Když jsme se 

vzali, chtěli jsme být rodinou otevřenou všem. Jednu z prvních zkušeností jsme učinili v před-

vánočním období. Nechtěli jsme, aby si lidé přáli veselé Vánoce jen ve spěchu před kostelem, 

a tak nás napadlo, že obejdeme sousedy s malým dárečkem. Všichni byli překvapení a potěše-

ní, hlavně jedna rodina, které se všichni snažili spíš vyhýbat. Otevřeli nám srdce, mluvili 

o svých problémech a o tom, že k nim už mnoho let nikdo nechodí. Ta návštěva trvala přes 

dvě hodiny a radost těch lidí nás dojala. A tak jsme postupně, s jedinou snahou zůstat pro dru-

hé otevření, navázali vztahy s mnoha lidmi. Nebylo to vždycky snadné, třeba nám nečekaná 

návštěva zhatila připravený program, ale vždycky jsme měli na mysli, že nesmíme ztratit pří-

ležitost k bratrským vztahům. Jednou nám upekli dort a nás napadlo, že se o něj podělíme 

s jednou paní, která nám pomáhala se sbírkou hraček pro Brazílii. Byla z té myšlenky nadšená 

a pro nás to byla příležitost, jak poznat její rodinu. Když jsme odcházeli, řekla nám: kéž bych 

také měla vaši odvahu, chodit navštěvovat ostatní!„Až na vás sestoupí Duch Svatý, 

dostanete moc a budete mými svědky.“My všichni křesťané jsme ve křtu dostali dar 

Ducha Svatého, ale Pán promlouvá i ke svědomí všech lidí, kteří upřímně hledají dobro 

a pravdu. Proto můžeme Božímu Duchu všichni udělat místo a nechat se jím vést.Jak ho po-

znat a jak mu naslouchat?Může nám pomoci tato myšlenka Chiary Lubichové: „(…) Duch 

Svatý v nás přebývá jako ve svém chrámu, dává nám světlo a vede nás. Je to Duch pravdy, 

který nám dává pochopit Ježíšova slova, činí je živá a aktuální, dává nám lásku k moudrosti, 

vnukne nám, co máme říci a jak to máme říci. Je to Duch lásky, který nás zapaluje svou lás-

kou, uschopňuje nás milovat Boha z celého srdce, z celé duše a ze všech sil a milovat lidi, 

s nimiž se na své cestě setkáváme. Je to Duch síly, který nám dává odvahu a sílu, abychom 

žili v souladu s evangeliem a vždy svědčili o pravdě. (…) S Boží láskou v srdci a skrze ni mů-

žeme dojít daleko a mnoha dalším lidem zprostředkovat svůj objev: (…) Výraz „sám konec 

země“ není myšlen jen zeměpisně. Znamená například také lidi nám blízké, kteří ještě nezažili 

radost z toho, že by skutečně poznali evangelium. Tam se musí zaměřit naše svědectví. (…) 

Z lásky k Ježíšovi se od nás vyžaduje, abychom se s každým „sjednocovali“, abychom úplně 

zapomínali na sebe, až potud, že druhý bude zasažen Boží láskou v nás a začne se „sjednoco-

vat“ s námi; dojde k tomu, že si začneme vzájemně pomáhat, sdílet své představy, své plány 

a začneme si být blízcí. Pouze pak budeme moci hovořit a slovo se stane darem vzájemné  

lásky.     Letizia Magri   



 


