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6. Duch svatý z nás dělá svědky Kristovy 
 

Skutkové apoštolští vypravují o tom, jak „Štěpán, plný milosti a nadpřirozené síly, 
působil divy a zázraky mezi lidem“. Kázal Kristovo evangelium a „žádný nemohl odolat 
jeho moudrosti, protože z něho promlouval Duch svatý“, takže se lidé vraceli zpět 
k pravému Bohu. 

O Letnicích, když apoštol Petr promluvil k zástupu, Duch svatý vložil do jeho úst 
tak účinná slova, že hned tři tisíce lidí požádalo o křest. 

Biřmovanec učí ostatní lidi znát Pána Ježíše, šíří jeho radostnou zvěst – jeho sva-
té evangelium. Před biřmováním jsme jako Mojžíš, který když měl jít z vůle Boží pro-
mluvit k egyptskému faraónovi, pravil toto: „Odpusť, Pane, ale neumím mluvit“ (Ex 4, 
10). Hospodin Bůh mu však řekl: „Jdi, já budu ve tvých ústech a naučím tě, co máš říci.“ 
Tatáž slova říká Bůh dnes i nám. 

Až přijmeme svátost biřmování, nebudeme již dětmi, ale stanou se z nás svědkové 
Kristovi, obhájci jeho království, proroci. Sílu k tomu všemu nám dá Duch svatý. 

Biskup pomaže při biřmování naše čelo vonným olejem – svatým křižmem – aby 
nám připomněl, že od nynějška máme být „vůní Kristovou“, to znamená, že jako květina 
upozorňuje svou vůní na svou krásu a přitahuje k sobě, i my máme svými slovy i životem 
upozorňovat na krásu Kristova evangelia a přitahovat k němu všechny lidi. 
 
 

Duch svatý oživuje církev 
 

O Letnicích se shromáždilo kolem apoštolů mnoho lidí, kteří uvěřili a přijali svatý 
křest. Letnice jsou dnem zrození Kristovy církve. A jako se Pán Ježíš zrodil působením 
Ducha svatého, tak se působením Ducha svatého zrodila i jeho svatá církev. 

Tenkrát byla církev docela malá skupinka lidí, žijících v Jeruzalémě, ale měla ne-
smírné bohatství: dar Ducha svatého. 

- Křesťané se milovali jako bratři a sestry jedné veliké rodiny: Byli jednoho srd-
ce a jedné mysli. 

- Bedlivě naslouchali kázání apoštolů. 
- Scházeli se k modlitbě a k eucharistické hostině. 

Bůh ovšem slíbil: „Rozšířím svého Ducha po celém světě“, a Pán Ježíš sám řekl 
svým apoštolům: „Budete mými svědky až do nejvzdálenějších končin země.“ 

A tak se také stalo. Apoštolové se z pokynu Ducha svatého rozešli do všech končin 
světa, aby šířili slovo Kristovo. A Duch svatý byl s nimi. 

Také v dnešní době Duch svatý oživuje církev: 
- Vede papeže, biskupy a kněze. 
- Dává každému křesťanovi své dary a určité úkoly. 

Také dnešní křesťané, jako ti první v Jeruzalémě: 
- se scházejí v kostele k naslouchání slova Božího, 
- pojídají eucharistický chléb, 
- a řízeni Duchem svatým vytvářejí jednu velikou rodinu. 
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ODPOVĚZ: 
 
Proč je biřmovanec svědkem Kristovým? 
 

- Biřmovanec je svědkem Kristovým, protože při svátosti biřmování přijal dary Ducha 
svatého, aby svým slovem a životem šířil království Boží. 

 
Proč říkáme, že Duch svatý oživuje církev? 
 

- Duch svatý oživuje církev, protože jeho působením se v den Letnic církev zrodila, 
vedl apoštoly od začátku jejich působení a také dnes rozšiřuje církev po celém 
světě. 

 
 

MODLEME SE: 
 
SVĚTLO DUŠI BLAŽÍCÍ, 
SRDCE V TEBE VĚŘÍCÍ 
PLNĚ PROZAŘ JASEM SVÝM! 
 
V ODMĚNU DEJ ZA CTNOSTI 
SPÁSNÝ KONEC V ČASNOSTI, 
ŽIVOT VĚČNÉ RADOSTI. 


