
Duch Svatý v pastoraci



„Jak se pastor může připravit na pastorařní péči? Příprava netkví, 
jakkoli je důležité získat potřebné dovednosti, v teologickém vzdělání, 
ani supervizním výcviku, titulem v poradenství, znalostmi 
z psychologie. Základní kvalifikace je jinde: přichází z Ducha Svatého.“ 

Neville A. Kirkwood



Faktory ovlivňující účinnost terapie

Reality                At school
Client variables 40%
Raport                          30%                        10%
Technique 15%                         90%
Hope/Expectancy 15%



Př 20,27 SP

Duch člověka je lampou od Hospodina, prozkoumává nejhlubší nitro.



1K 2,11 SP

Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? 
Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.



1K 2,9-16 SP

9 Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to 
Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘
10 Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.
11 Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci 
nezná nikdo, jen Duch Boží.
12 A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám 
Bůh daroval.
13 O tom také mluvíme -- ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž 
vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy.
14 Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a 
nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.
15 Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován.
16 Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu.



Ř 8,16 SP

Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.



Ř 8,23 SP

A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, 
očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.



Ř 8, 26-27 SP

26 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my 
nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás 
přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.
27 A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se 
podle Boha přimlouvá za svaté.



2K 4,10 SP

Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle 
zjeven i Ježíšův život.



Nadpřirozená pomoc během pastorace

• Vhled 
• Moc k pozvednutí 
• Zmobilizovaná důvěra Bohu 
• Přinést Kristu svoji slabost, omezenost, neschopnost
• Rozpoznání své nepřístupnosti a nedostupnosti
• Trpělivost – Kristův charakter 
• Nová naděje



Praktická potřeba Ducha Svatého

• Vedení během navázání vztahu 
• Opora během krizí 
• Východisko a naděje v krizi 
• Moc ke změně 
• Předání do vztahu s Bohem
• Vymezení zodpovědnosti – ne „spasení“ druhého


