
Katecheze k biřmování č. 7 – Duch svatý – seslání, působení v Církvi 

Věřím v Ducha svatého; věřím ve svatou Církev obecnou (=katolickou) 

Věřím v Ducha svatého, modlíme se ve Vyznání víry. Již jsme mluvili o Bohu Otci – 

především jako o Stvořiteli. Pak o Vykupiteli, Bohu Synu, který se pro nás stal člověkem a 

přitom nepřestal být Bohem (druhou Boží Osobou), sestoupil na zem, narodil se z Panny 

Marie jako Ježíš Kristus, žil lidský život, zemřel za nás na kříži, přemohl smrt a vstal 

z mrtvých.  

A Duch svatý? Kde má své místo? Jak si jej představit? Když se řekne Otec a Syn, máme 

alespoň nějakou představu. Kdo vlastně je Duch svatý, třetí Božská Osoba? 

V evangeliích slibuje Pán Ježíš svým učedníkům, že jim sešle Ducha svatého, Utěšitele, 

Pomocníka. Ten jim připomene vše, čemu je učil, ale mnohé z toho zapomněli. Protože 

mnohé z řečí a kázání Pána Ježíše byly ještě delší než třeba tyto katecheze, které zde teď 

máme. 

O samotném seslání vypravuje kniha Skutků apoštolských. 40 dní po zmrtvýchvstání se Ježíš 

zjevoval apoštolům, pak vystoupil do nebe a apoštolům dal pokyn, aby očekávali, až na ně 

sestoupí Duch svatý. Tento čas trávili ve společné modlitbě a za 9 dní Duch svatý sestoupil 

v podobě ohnivých jazyků, naplnil apoštoly odvahou a výmluvností, ti vyšli ven a začali kázat 

o Pánu Ježíši (ačkoliv předtím se skrývali za zavřenými dveřmi ze strachu před židy). 

Při prvním kázání apoštolů bylo v Jeruzalémě na svátky přítomno mnoho poutníků z různých 

zemí – všichni slyšeli kázání ve své mateřštině. Obrátilo se cca 3 000 lidí. Tak se Církev 

začala šířit. A to navzdory nejrůznějším překážkám, navzdory výhružkám i skutečnému 

pronásledování ze strany židovských autorit (kněží, velerady, farizeů…) i ze strany římských 

úřadů. Ducha svatého tak můžeme poznávat především skrze jeho působení v Církvi. 

První tři staletí (a nejen ta) byla dobou, kdy převažovalo pronásledování (s občasnými 

přestávkami relativního klidu). Navzdory tomu se křesťanství šířilo. I toto je jedním z důkazů 

zázračného Božího působení. V době okolo přelomu letopočtu a po něm vzniklo plno různých 

náboženských směrů, které se pak v Římské říši šířily – ale dlouhodobě nakonec přetrvalo jen 

křesťanství – a to navzdory tomu, že bylo pronásledováno, potlačováno. Jiné směry nebyly 

pronásledovány nebo ne tolik, nebo měly i podporu státu – a přece zanikly. 

Proč bylo křesťanství tak pronásledováno? 

Ze strany židovského náboženství proto, že židé považovali (a dodnes považují) Ježíše za 

falešného proroka a tudíž jeho přívrženci jsou zvrácenou sektou, kterou je třeba zničit. 

Ze strany římského státu byla situace jiná. Římané byli relativně tolerantní v náboženských 

otázkách. Sami uctívali své bohy (často ale už jen formálně, jako jakýsi folklor po předcích). 

Když si podrobili různé národy, povolili jim nadále uctívat své bohy a brali je jako podřízené 

těm svým (válka na zemi byla brána jako odraz bojů mezi božstvy na nebesích a tudíž 

poražené národy mají slabší bohy). Podobně ani židovský národ nebyl nucen opustit své 

vlastní náboženství a přijmout římské bohy a Římané naopak považovali „židovského boha“ 

za „zajatce“ svých bohů. 

Jakmile se v Římě ujali moci císařové, vyvinul se kult jejich osobnosti – osobovali si právo na 

božské pocty. Např. pálilo se kadidlo před jeho obrazem či sochou. Bylo to bráno jako výraz 



loajality ke státu. Nebralo se to jako popření jiných bohů – císař byl brán jako jeden z mnoha 

dalších bohů. A ani nově vzniklé náboženské směry s tím většinou neměly problém – kult 

císaře brali jako státní záležitost a své náboženské přesvědčení jako soukromou věc, a tak 

klidně spálili hrst kadidla před císařovým obrazem a šli domů nebo do svého chrámu a 

věnovali se svému náboženství. 

Problém měla přísně monoteistická náboženství, která kladla důraz na důsledné uctívání 

jediného pravého Boha. Židovství – to většinou Římané tak nějak tolerovali, brali to jako 

zvláštnost jednoho malého, sice podivínského, ale poraženého národa. Židé se nesnažili 

získávat přívržence pro své náboženství z pohanských národů – tak jim to procházelo. 

Zato křesťané tvrdě narazili – nebo spíše naopak, představitelé římského státu tvrdě narazili, 

když od křesťanů požadovali, aby svou loajalitu císaři a říši prokázali pálením kadidla a 

vzýváním císaře jako Pána Boha. To nemůžeme udělat, protože Kristus řekl: Dejte císaři, co 

je císařovo, a Bohu, co je Boží.“ Tedy křesťané se za císaře i další představitele státu modlí, 

prokazují jim úctu jakožto výše postaveným lidem – ale ne bohům. Státní zákony je třeba 

poslouchat – ale jen tam, kde neodporují Božímu zákonu. Více je třeba poslouchat Boha než 

lidi. Pokud se některý z lidských zákonů dostane do rozporu s Božím přikázáním, musí 

křesťan být ochoten raději podstoupit pronásledování a třeba i smrt, než aby zradil Boha. 

Proto římské úřady začaly pronásledovat křesťany. Za údajnou „zradu“ císaře. Ovšem římští 

úředníci chtěli být viděni jako velkorysí, milosrdní. Nehrnuli se moc do situací, kdy by museli 

nechat popravovat velké množství lidí, protože věděli, že pak by byli vnímáni jako tyrani, a to 

nechtěli. A tak dávali křesťanům čas na rozmyšlenou, aby mohli změnit své rozhodnutí. A 

změnu rozhodnutí se snažili podporovat všemi prostředky, včetně mučení. Když to nešlo po 

dobrém, tak zkusili po zlém. Paradoxně se tak dopouštěli ještě větších krutostí, než kdyby je 

nechali rovnou popravit, protože jen málokterý z křesťanů se nechal přesvědčit k tomu, aby 

obětoval císaři (takový, pokud se chtěl vrátit do Církve, musel konat několik let tvrdé pokání). 

Tak mnoho křesťanů skončilo na popravišti – nejrůznějším způsobem. Hodně časté bylo 

krvavé představení v aréně, krmení dravé zvěře apod. Tak jako v naší kultuře se chodí na 

fotbalové a hokejové zápasy, Římané chodili na gladiátorské zápasy, krmení dravé zvěře 

odsouzenými zločinci a podobné kratochvíle. 

Když viděli statečnost a odhodlání křesťanů, kteří na popravu kráčeli se zpěvem zbožných 

písní na rtech, mnozí z těch, kdo volali po jejich krvi, se obrátil a uvěřili v Krista. A sami pak 

nezřídka zemřeli v aréně. 

Toto rozšíření křesťanství je vlastně jedním z důkazů jeho pravdivosti a božského původu. 

V době, kdy byla Církev nejkřehčí, nejzranitelnější, neměla žádnou podporu od státu, 

bohatých lidí ani institucí, ba naopak křesťané byli potlačováni, pronásledováni, likvidováni, 

pomlouváni, v té době se Církev neuvěřitelně rozrostla a rozšířila. 

Vzpomeňme na apoštoly, jak to máme zachyceno v knize Skutků apoštolských: židovská 

velerada jim zakázala kázat o Pánu Ježíši. A když zákaz porušili a velerada to chtěla řešit, 

jeden z nich, moudrý Gamaliel, varoval své kolegy: „Nechte je na pokoji. Jestli je to dílo 

pouze lidské, samo se rozpadne, zanikne. Jestli je to od Boha, pak proti tomu nic nezmůžete, 

poroste to i tak a o vás by se muselo říci, že jste se postavili proti Bohu“. Kolegové ho 

uposlechli částečně – nenechali apoštoly popravit, „pouze“ je zbičovali, pohrozili jim a poslali 



je pryč. Apoštolové odcházeli s radostí, že pro Ježíšovo jméno směli něco vytrpět a ve vém 

působení pokračovali dál. 

A vůbec celé dějiny Církve, i ty pozdější, i středověk i novověk, to dosvědčují, že je od Boha. 

Ba dokonce i všechny průšvihy, skandály, kterými se někdy argumentuje proti Církvi, jak je 

zkažená (typicky – křížové výprav, upalování kacířů a čarodějnic… a mnoho dalšího – 

mimochodem z velké části jde o překroucená fakta, polopravdy, nafouknuté bubliny nebo 

někdy o vyložené lži), všechny ty vnitřní i vnější krize a těžkosti, které Církev překonala, jsou 

důkazem její pravosti a jejího božského původu. Protože kdyby to byla instituce pouze lidská, 

založená třeba za účelem zisku, moci apod., tak taková instituce by po takových otřesech a 

skandálech už dávno musela zaniknout. To, že navzdory všemu existuje a funguje dodnes, je 

ve skutečnosti důkazem, že ji založil Boží Syn a že Duch svatý ji vede a je v ní přítomen i 

dnes. 

Tak jsme se dostali k Církvi. Ve velkém Vyznání víry, které se modlíme v neděli při mši 

svaté, říkáme, že věříme v jednu, svatou, všeobecnou (=katolickou) a apotolskou Církev. 

Co je to Církev? Je to společenství pokřtěných lidí věřících v Ježíše Krista. Je to rodina 

Božích dětí. Členem Církve se člověk stává křtem. Založil ji Pán Ježíš. Založil jednu Církev. 

Ti, kdo se v průběhu dějin svévolně oddělili, ať už skupiny nebo jednotlivci (různé sekty, jiné 

„církve“ – protestanté, pravoslavní), se oddělili od samotného Krista, který je její hlavou. 

Zástupcem Ježíše Krista na zemi je papež (nástupce sv. Petra). 

Církev je svatá, protože má svatého Zakladatele – Ježíše Krista, má svatý cíl – přivést nás do 

nebe a učinit nás svatými. Nejsme však dosud zcela svatí my, její pozemští členové, a to ani 

všichni její představitelé, kněží, biskupové, papež (zvláště z období středověku či renesance 

jsou známy případy, kdy někteří papežové nežili svatým způsobem života). Naše lidská 

hříšnost ale neznamená, že Církev jako celek není svatá. Je svatá, ale my lidé ji svými hříchy 

občas hyzdíme. 

Církev je (vše)obecná neboli katolická (řec. katholos = všeobecná) – to znamená, že je 

určena pro všechny jedna společná Církev. Pro všechny lidi ze všech zemí, národů, kultur, 

ras, jazyků (ne jedna církev pro Čechy, jiná pro Němce, jiná pro černochy, bělochy…).  

Také je katolická neboli všeobecná v tom smyslu, že předává spolehlivě CELÉ Kristovo 

učení, celou pravdu, má VŠECHNY svátosti a prostředky ke spáse, zatímco skupiny (či 

„církve“), které se od ní odtrhly, vytrhly část z kontextu, vybraly si něco, co zdůraznily a něco 

zase zavrhly. Nemají vše, jen část. (Anglický katolický spisovatel Chesterton trefně 

poznamenal, že hereze je pravda, která se zbláznila). 

Církev je apoštolská. V evangeliích čteme o povolání apoštolů, které si Pán vybral, aby byli 

jeho nejbližšími spolupracovníky a se sv. Petrem v čele pokračovali v Ježíšově díle i po jeho 

nanebevstoupení. Stali se základem Církve, kterou založil.  

Protože apoštolové věděli, že zde nezůstanou navěky, i oni předávali nástupnictví ve svém 

poslání dalším. Vysvětili biskupy jako své nástuce a ti zase světili další biskupy a tak to 

pokračuje dále až dodnes – je zde nepřetržitá linie od Pána Ježíše a apoštolů až k dnešním 

biskupům. Tomu říkáme apoštolská posloupnost. Papež je nástupcem sv. Petra, biskupové 

jsou nástupci apoštolů a jako své pomocníky mají kněze a jáhny. 


