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4. Působením Ducha svatého dospíváme 
 
 Po Letnicích se život apoštolů úplně změnil. Dříve provázeli Pána Ježíše, nyní sa-
mi učili to, co slyšeli od svého Mistra. Hlásali slovo Boží, získávali nové učedníky, za-
kládali nové křesťanské obce. Stali se sami učiteli a představenými církve. Pod vlivem 
Ducha svatého dozráli, stali se dospělými křesťany. 
 Dítě se narodí docela maličké a pozvolna vyrůstá, až se z něho stane dospělý člo-
věk. Také křesťan se zrodí svatým křtem pro život Boží docela malý, ale zdravý a schop-
ný života podle vůle Boží. 
 Nejsvětější svátost oltářní nás duchovně sytí a živí. Působením svátosti biřmování 
dospíváme k plnému křesťanskému životu.  
 „Náš život je Kristus“: Ve svatém křtu se stáváme jeho bratry, ve svatém přijímání 
se s ním těsně spojujeme, ve svátosti biřmování nám Duch svatý dává sílu, abychom do-
kázali žít a jednat jako Pán Ježíš. 
 Za nějaký čas spočine biskupova ruka na naší hlavě. Tímto znamením nás naplní 
„veliká síla“ Ducha svatého a my se staneme „dospělými“. Dospělý člověk přijímá na 
sebe různé úkoly, zodpovědně plní své povinnosti, pomáhá mladším a slabším. 
 Podobně i dospělý křesťan se s pomocí Ducha svatého ujímá nových úkolů 
v Boží rodině. Tyto úkoly mohou být různé: někteří předčítají v kostele, vyučují nábožen-
ství, jiní ošetřují nemocné, zastávají se slabších a opuštěných. Všichni ale vidí svůj vzor 
v Pánu Ježíši a snaží se jej napodobovat. 
 Ani v naší farnosti jistě nechybějí lidé, kteří žijí jako opravdu dospělí křesťané a 
mohou nám být vzorem. Církev svatá očekává, že i my si po biřmování budeme počínat 
jako dospělí křesťané, že budeme následovat Pána Ježíše a že budeme vzorem všem 
ostatním, zvláště našim mladším bratřím a sestrám ve víře. 
 
 

Milostí Ducha svatého získáváme 
královskou, kněžskou a prorockou hodnost 

 
 Mojžíš pomazal z Božího rozkazu svého bratra Áróna olejem, a tak jej zasvětil ke 
kněžské službě. Samuel předurčil Saula za krále židovského národa tím, že mu pomazal 
hlavu olejem. Prorok Izaiáš sám o sobě pravil: „Pán mě pomazal a poslal mě hlásat ra-
dostnou zvěst…“ 
 Na těchto příkladech ze Starého zákona tedy vidíme, že vnější úkon pomazání vy-
jadřuje posvěcení k těm nejposvátnějším a nejvznešenějším úkolům.  
 Pán Ježíš sám byl v nejvyšší možné míře knězem, králem a prorokem. 
 Také křesťané, kteří jako bratři a sestry Ježíše Krista mají podíl na jeho životě a 
poslání, získávají obřadem pomazání ve svátosti biřmování a působením milosti Ducha 
svatého hodnost: 

- královskou: jako údy církve, Božího království na zemi, spolu s Ježíšem panují 
nad celým stvořením a připravují se na nebe, kde s Kristem mají kralovat. 
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- kněžskou: spolu s Ježíšem přinášejí nebeskému Otci své duchovní oběti, společně 
se modlí a dávají sebe samé jako živou a svatou oběť, která se líbí Bohu. 

- prorockou: svým životem plným víry a lásky vydávají živé svědectví o Kristu, a 
vzýváním Božího jména svými ústy chválí nebeského Otce. 

O tento trojí účinek prosí biskup, když se na Zelený čtvrtek při mši svaté, ve které 
světí svaté křižmo, modlí: „Proměň toto křižmo ve svátost života a dokonalé spásy pro ty, 
kteří se duchovní koupelí křtu znovuzrodili… a obdrží svátostí, kterou jsi ustanovil, hod-
nost královskou, kněžskou a prorockou, jako tvůj neporušitelný dar.“ 

Tato trojí důstojnost nepřináší nějaké vnější pocty a výhody. Často museli křesťa-
né pro svou víru i trpět, ale Duch svatý je tak posiloval, že i v žaláři a při mučení dovedli 
děkovat Bohu za dar svaté víry. 

Nejsme již obyčejnými lidmi. Svátostí biřmování nás Duch svatý posilňuje, aby-
chom dovedli vládnout nad sebou samými, abychom obětovali Bohu svůj vlastní život, a 
abychom chválili Boha a hlásali jeho velikost a dobrotu. 
 
 
ODPOVĚZ: 
 
Můžeme dospívat duševně stejně jako tělesně? 
 

- Ano, můžeme dospívat i duševně, protože nám Duch svatý ve svátosti biřmování 
dává sílu růst a podobat se stále více Pánu Ježíši. 

 
Jak projevujeme svou královskou, kněžskou a prorockou důstojnost, získanou 
svátostí biřmování? 
 

- Tuto trojí hodnost projevujeme tím, že ovládáme své tělo, obětujeme Bohu svůj ži-
vot a chválíme Boha svými slovy a skutky. 

 
 

MODLEME SE: 
 
BEZ TVÉ BOŽSKÉ POMOCI 
ČLOVĚK SLÁB JE, BEZ MOCI 
PROTI VLIVŮM ŠKODLIVÝM. 
 
V PRÁCI DÁVÁŠ KLID A ZDAR, 
ZMÍRŇUJEŠ ZLÉ VÁŠNĚ ŽÁR, 
V PLÁČI UMÍŠ POTĚŠIT. 


