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5. Silou Ducha svatého vítězíme nad hříchem 
 
 Ve křtu svatém v nás Pán Ježíš začal velký osvobozovací boj proti zlu. Avšak přece 
jen v nás zůstává ještě tolik chyb v chování vůči rodičům, kamarádům, doma, ve škole i 
na pracovišti. Snažíme se sice polepšit pomocí svaté zpovědi a svatého přijímání, ale ne-
děláme to vždy dost energicky. 
 Duch svatý nám ve svátosti biřmování dává odvahu a podněcuje nás k boji proti 
vlastním chybám a hříchům. 
 Na apoštoly sestoupil Duch svatý v podobě ohnivých jazyků. Oheň hoří, očišťuje, 
je v něm síla, energie, světlo. Duch svatý v nás chce spálit všechnu nedokonalost a ne-
čistotu, a přináší nám novou sílu k boji. 
 Biskup pokládá při obřadu biřmování ve jménu Boha Otce svou ruku na hlavu 
biřmovancovu. Tím úkonem přichází síla Ducha svatého do našich duší. 
 Poprvé nás osvobodil od zla hříchu svatý křest. Ve svatém přijímání nás Pán Ježíš 
poutá k sobě a obnovuje naše síly proti zlu, které se v nás stále znovu a znovu objevuje. 
Ve svátosti smíření nám odpouští hříchy a uzdravuje naši poraněnou duši. 

Ve svátosti biřmování utvrzuje Duch svatý naše dobrá předsevzetí a dává nám 
zvláštní sílu, která nás nikdy neopustí. Je to proto, že svátost biřmování do nás vtiskne 
nezrušitelnou pečeť milosti Ducha svatého. 
 
 

Duch svatý nás podněcuje, 
abychom šířili dary Zmrtvýchvstalého Ježíše 

 
Svatí lidé šířili okolo sebe pohodu a štěstí: kudy jdou svatí, tam i poušť rozkvétá. 

Stačí si vzpomenout na svatého Františka z Assisi, svatého Dona Boska, svatého Padre 
Pia, blahoslaveného papeže Jana XXIII., blahoslavenou Matku Terezu nebo blahoslave-
ného papeže Jana Pavla II. 

Také horliví křesťané působením Ducha svatého vedou druhé lidi k lepšímu ži-
votu v rodině, ve škole, v práci, v zábavě… Napomínají a povzbuzují svým osobním pří-
kladem a dobrým slovem. 

Podobají se tak Pánu Ježíši, který nejen že osvobodil lidi z područí zla, ale dal jim 
všechno, co přijal od svého nebeského Otce: ráj, věčný život, zmrtvýchvstání, i svou 
vlastní Matku Marii. 

Ve svátosti biřmování Duch svatý, který je LÁSKA sama, rozmnožuje naši lásku 
k bližnímu, abychom byli ochotni dát všechno, co jsme od Pána Ježíše přijali. Malé dítě 
se stará jen o sebe a nemyslí na druhé. Když ale vyroste, chápe stále víc a více, že je lepší 
dávat než přijímat.  

Svátost biřmování nám dává tuto schopnost napodobovat štědrost Pána Ježíše. Jak 
praví svatý apoštol Pavel, zraní-li se noha, oko a ruce se k ní sklánějí, aby ji ošetřily. Po-
dobně v rodině Boží každý nabízí své schopnosti ku prospěchu druhých lidí. 
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Být dospělými znamená naučit se dávat, umět se rozdělit. Jen děti říkají: „To je 
moje!“ Dospělí, pod vlivem Ducha svatého, říkají podobně jako svatý apoštol Petr: „Hle, 
co mám, to ti dám“, a tak neustále rozmnožují svůj poklad dobrých skutků u Pána Boha.   
 
 
ODPOVĚZ: 
 
Kdo nám dává sílu, abychom mohli osvobodit sebe i druhé od hříchu? 
 

- Sílu k osvobození od hříchu nám dává Pán Ježíš, který nás ve svaté zpovědi zba-
vuje zla hříchu, ve svatém přijímání nás poutá k sobě a ve svátosti biřmování nás 
působením Ducha svatého podporuje v boji proti hříchu. 

 
Kdo v nás rozmnožuje lásku k bližnímu? 
 

- Lásku k bližnímu v nás rozmnožuje Duch svatý, který je LÁSKA. Ve svátosti biřmo-
vání v nás vzbuzuje touhu rozdělit se se svými bližními jako Pán Ježíš o dary, 
které nám dává náš nebeský Otec. 

 
 

MODLEME SE: 
 
SMYJ NÁM Z DUŠE ŠPÍNU ZLA, 
ZAVLAŽ SRDCE VYPRAHLÁ, 
RÁNY ZHOJ, TIŠ BOLESTI! 
 
UDĚL VŠEM SVÝM VĚŘÍCÍM 
V TEBE DŮVĚŘUJÍCÍM 
SEDMERÝ DAR MILOSTI. 


