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9. "Věřím ve svatou církev obecnou" - 2. Církev - Boží lid, Kristovo Tělo, chrám Ducha 

svatého 

V každém národě je Bohu milý ten, kdo k němu má úctu a jedná správně. A Bůh si přeje posvětit a 

zachránit lidi od hříchu nikoliv jednotlivě, ale ve společenství, jako lid. Proto si vyvolil Izraelský 

národ, s nímž uzavřel smlouvu, a připravoval ho na příchod Vykupitele. A skrze Krista povolal ze 

všech lidí, nejen ze Židů, nový lid - církev. 

Charakteristické rysy novozákonního Božího lidu - církve, jsou: 

- Bůh sám si svolává svůj lid z příslušníků všech národů 

- členem tohoto lidu se člověk stává vírou a křtem = „zrozením z vody a z Ducha svatého“ 

- Hlavou tohoto lidu je Ježíš Kristus 

- je to lid kněžský, prorocký a královský, neboť má podíl na těchto třech posláních Krista 

- kněžský znamená, že smí přinášet spolu s Kristem, naším veleknězem, Bohu jako dar svou 

svobodnou vůli mu sloužit konáním dobra a budováním jeho království 

- prorocký, že zvěstuje svým životem i hlásáním Božího slova lidem Boží vůli o jejich 

životě, je Kristovým svědkem ve světě 

- královský, že se stará, aby každý měl všechno, co potřebuje, aby se mohl rozvinout v Boží 

obraz, tedy slouží Kristu v chudých a trpících. 

- tento lid má důstojnost Božích dětí 

- jeho zákonem je nové přikázání milovat tak, jak nás miloval Kristus 

- jeho posláním je být solí země a světlem světa, být pro svět zárodkem jednoty, naděje a záchrany 

- jeho cílem je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má šířit, dokud se nedovrší 

na konci času. 

Svatý Pavel hovoří o církvi jako o tajemném Kristově těle, kde Kristus je hlavou a my jsme jeho 

údy. On, hlava, je s námi, oživuje nás a drží pohromadě, koordinuje naši práci na jeho království, a 

zároveň už je v nebi u Otce, kam nás všechny táhne k sobě. Jako údy těla - ruce, nohy - jsou různé a 

mají různé funkce, ale v rámci těla spolupracují na jediném díle člověka, tak i členové církve jsou 

různí, každý má jiné schopnosti, ale v církvi spolupracujeme na jednotném Kristově díle spásy 

všech lidí. 

Další obraz církve v Písmu je Kristova nevěsta. Znamená to, že Kristu patříme. On církev miluje, 

stará se o ni, obětoval se pro ni na kříži a chce ji přivést do svého domu - do nebe. 

Církev je také chrám Ducha svatého. Duch svatý je pro církev tím, čím je duše pro tělo člověka - 

udržuje spojení mezi hlavou a jednotlivými údy a dává církvi život svými dary, které vylévá na 

jednotlivé členy. Tyto dary nazýváme charismata. Jsou to milosti Ducha svatého, které přímo nebo 

nepřímo slouží užitku církve, lidem a potřebám světa. A každý člen církve má nějaké charisma. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj některá charismata členů naší farní obce. 

Úkol pro starší děti: Napiš alespoň pět charismat, která se vyskytují v naší farnosti. 

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

 


