


Katecheze 24/19 (Pravdy víry)

"Věřím v Ducha svatého" - 2. Duch svatý ve stvoření, zaslíbení, zjevení, 

plnosti času a církvi 

Lidské dějiny můžeme rozdělit do takových tří období 

- čas zaslíbení, tj. období od pádu člověka do hříchu do příchodu Krista; 

- plnost času, tj. doba naplnění Božích příslibů skrze Krista v době jeho života na zemi; 

- poslední časy, tj. doba církve, doba od Kristova nanebevstoupení do jeho druhého příchodu. 

Ve všech těchto dobách Bůh působí, a to skrze Ducha svatého.  

Začal ovšem už před tím ve stvoření. Písmo praví, že Boží slovo a jeho Dech jsou na počátku 

bytí a života každého tvora (Žl 33,6). Člověka Bůh stvořil ke svému obrazu a vdechl 

mu dech života (Gen 1,26-27;2,7). 

Čas zaslíbení: Příslib, který Bůh dává Abrahámovi, že mu dá potomka a v něm že budou 

požehnány všechny národy, je jednak příslibem působení Ducha svatého v Kristu a 

příslibem, že Bůh člověku po hříchu vrátí slávu Ducha, „který oživuje“. Duch pak 

skrze Mojžíše (Zákon), proroky a svatopisce zjevuje lidu Boha a jeho vůli a vychovává 

lid pro příchod Mesiáše. 

Čas plnosti: Když se naplnil čas, připravil Duch svatý P. Marii k jejímu úkolu matky 

Vykupitele tím, že ji uchránil dědičného hříchu, tj. dal jí plnost Božích darů. Proto ji 

nazýváme „milostilnou“. Působením Ducha svatého se pak Bůh Syn stal v lůně 

P. Marie člověkem. Ježíš je od počátku pomazaný Duchem svatým. Celé Kristovo dílo 

je společným posláním Syna a Ducha svatého. Ježíš pak plně zjevuje Ducha svatého, 

když je oslaven svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Po zmrtvýchvstání Kristus dává svého 

Ducha učedníkům a od té chvíle se poslání Krista a Ducha stává posláním církve: 

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20,21). 

Poslední časy: V den Letnic se naplňuje Kristova Veliká noc (noc zmrtvýchvstání) sesláním 

Ducha svatého. V tento den je plně zjevena Nejsvětější Trojice. Duch svatý přitahuje 

lidi ke Kristu, zjevuje jim vzkříšeného Pána, otevírá jim ducha k chápání jeho smrti a 

vzkříšení a zpřítomňuje Kristovo tajemství, především v eucharistii, aby je uvedl do 

společenství s Bohem, aby přinášeli hojné ovoce. A je to sám Kristus, hlava Těla 

církve, kdo Ducha vlévá do svých údů, aby živil, uzdravoval, organizoval jejich 

vzájemné působení, oživoval je, posílal vydávat svědectví a zapojoval do své oběti a 

svých přímluv za svět. Ducha svatého a posvětitele Kristus sděluje údům svého Těla 

skrze svátosti církve. V Síle Ducha svatého pak můžeme přinášet „ovoce Ducha“, 

jímž je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a 

zdrženlivost. (Gal 5,22-23). 

Úkol pro mladší děti: Namaluj, jak se projevuje některé „ovoce Ducha svatého“. 

Úkol pro starší děti: Napiš, které „ovoce Ducha svatého“ bys chtěl v sobě nejvíce rozvinout a 

proč. Co se ti na něm líbí. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 

 


