Když Pán Ježíš Svým učedníkům zaslíbil Ducha Svatého, nazval tohoto Ducha nejen „Utěšitelem“, nýbrž také „Duchem pravdy“. To má
pro nás velkou důležitost. Příchodem Ducha Svatého jsme byli seznámeni s pravdou. Bez přítomnosti Ducha Svatého na zemi bychom
nemohli pravdu znát. Tak tomu je v trojím smyslu. Vyplývá to výslovně ze slov Pána Ježíše.

1. On vám připomene
Kdyby Duch Svatý nepřišel, nevěděli bychom přesně, co Pán Ježíš
mluvil ke Svým učedníkům. Učedníci totiž slovům Pána Ježíše často
nerozuměli. Měli své vlastní myšlenky a představy, a proto nechápali
význam Jeho slov. Některým také nemohli rozumět. Tak Pán řekl
jednou Petrovi: „Co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš.“ (Jan
13,7)
Pán Ježíš také často mluvil tak dlouho a tak podrobně, že nebylo
možné si vše zapamatovat a později opět správně zopakovat. Mysleme jen na kázání na hoře a na slova Pána v Ev. Jana 14 a 16, stejně
jako na Jeho modlitbu k Otci v kapitole 17. „Utěšitel pak, ten Duch
svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu, a připomene vám všecko, co jsem koli mluvil vám.“ (Jan 14,26)
Naplnění tohoto zaslíbení nalézáme v Evangeliích. Duch Svatý připomněl učedníkům slova Pána Ježíše a vedl je při jejich zaznamenání, takže my nyní víme, že pisatelé Evangelií nám věrně předali
vlastní slova Pána. Jak je to slavné! Když čteme Evangelia, můžeme
si být jisti, že Pán to skutečně tak řekl. Duch pravdy, který byl Pánem
Ježíšem poslán z nebe, nám Jeho slova sděluje.
Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom si být jisti ani jediným slovem, nýbrž museli bychom vždy přemýšlet: Skutečně to tak Pán Ježíš
řekl? Rozuměli a napsali to učedníci dobře? Proto to má tak velký
význam. Chtějme o tom vážně přemýšlet. Nenech se zmást uměním
nevěřících lidí v přemlouvání. Pevně se drž zaslíbení Spasitele, které
se naplnilo příchodem Ducha Svatého. Slova Pána Ježíše nevlastní-

me na základě dobré paměti učedníků či jejich zvláštních schopností,
nýbrž tím, že Duch Svatý jim je připomenul; proto si můžeme být
jisti, že se nezmýlili.
Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom mít jistotu i ohledně svého
spasení. Ani bychom například s jistotou nevěděli, zda Pán skutečně
řekl: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám
odpočinutí dám.“ (Ev. Matouše 11,28) Jaká by to byla ztráta!
Ano, tma přijde na všechny, kteří pochybují o zaslíbeních Pána, ale
radost a jistota je podílem těch, kteří uznávají v tom, co nám bylo
předáno, slova Pána Ježíše.

2. Bude o mně vydávat svědectví
Pán Ježíš řekl Svým učedníkům: „Když pak přijde ten Utěšitel, kterého já pošli vám od Otce, Duch pravdy, který od Otce pochází, ten
svědectví vydávati bude o mně. Ano i vy svědectví vydávati budete,
nebo od počátku se mnou jste.“ (Ev. Jana 15,26.27) O vydávání svědectví podávají zprávu Skutky apoštolů. Duch Svatý mocně svědčil o
Pánu Ježíši. Apoštoly nadchl Pánem a uschopnil je, aby kázali radostné poselství o spasení mezi všemi národy. Tisíce lidí tak poznaly
slavnou Osobu Pána.
Ve Skutcích apoštolů můžeme vidět a učit se, jak apoštolové a první
křesťané žili, kázali, jednali a chodili, jak v praxi uskutečňovali příkazy Pána a jak byli vedeni Duchem Svatým ve světě i ve shromáždění.
Tam čteme také, jak slavně evangelium přemáhalo vše, co stálo proti němu: zákonické židovství i modlářské pohanství.

3. Svědectví o pravdě
Pán Ježíš k dvěma předcházejícím zaslíbením připojil ještě třetí.
Nejenže musela být učedníkům skrze Ducha Svatého připomenuta
slova Pána Ježíše, nejenže se skrze Ducha Svatého stali svědky slov
Pána, nýbrž musela jim také být zjevena pravda o Otci. Nuže, i to je
činnost Ducha Svatého. V Ev. Jana 16,13.14 Pán zaslibuje: „Když pak

přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude
mluviti sám od sebe, ale cokoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí
věci zvěstovati bude vám. On mne oslaví; nebo z mého vezme a zvěstuje vám.“
To všechno nalézáme v Dopisech apoštolů. Je v nich vyložena celá
pravda. Boží myšlenky, plány, rady a jednání jsou nám v nich zvěstovány. Učení o spasení, postavení a povolání i budoucnost Církve, náš
poměr k Otci a k Synu skrze Ducha Svatého, naše požehnání i výsady
a vše, co s tím souvisí vzhledem k našemu chození, je zjeveno a rozvinuto v Dopisech, takže apoštol Pavel mohl vydat svědectví, že Boží
slovo je dokončeno (Ep. Koloským 1,25).
Jde tedy o trojí svědectví. Duch Svatý apoštolům připomene slova
Pána, bude o Něm svědčit a zjeví a oznámí celou pravdu. Z úst Pána
samého jsme obdrželi toto ujištění. V Evangeliích, ve Skutcích apoštolů a v Dopisech nám je to darováno. Blahoslavení jsou ti, kteří se
z toho těší.
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