8. téma
Duch sv. a já
Naše křesťanské vyznání viry začíná slovy : „ Věřím v jednoho Boha
to je základní pravda křesťanství
Skrze Kristovo působení je lidstvu zjeveno tajemství Boží existence a Božího života
- P. Ježíš se nazývá Boha Otcem
- a sám sebe nazývá Božím Synem rovným Otci (,‚já a Otec jedno jsme,, ‚ ‚já jsem v Otci a Otec ve mně „)
- Ježíš na konci svého pozemského působení ohlašuje příchod — Ducha Sv.
Z Ježíšova působení je zřejmé že Bůh jeden – ale je ve 3 osobách
K lepšímu pochopení tohoto tajemství používá křesťanská nauka — filosofické termíny
“osoba“ a „přirozenost“ je tedy jeden Bůh -jedna Božská přirozenost - jedno božství
- ale jeden jediný Bůh je ve třech osobách
- každý z nás má jednu přirozenost a je jedinou osobou
Výrazy Otec Syn a Duch sv. jsou převzaty z našeho – slovníků
Tajemství Nejsv. Trojice nemůžeme jako lidé plně a dokonale pochopit.
Vztahy mezi božskými osobami v Nejsvětější Trojici jsou námětem teologických diskusí
- východní tradice — které se drží pravoslavní - tvrdí že Duch sv. vychází pouze z Otce.
- naše západní . římská tradice učí, že Duch sv. vychází z Otce i Syna — z lásky mezi Otcem a Synem
- výraz,‘ i ze Syna „ - latinsky „fílioge,, - se stal předmětem teologický sporu mezi východem a západem
Katechismus:
Toto je však katolická víra, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě,
aniž bychom směšovali osoby či rozdělovali podstatu:
jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého;
jediné je však božství Otce a Syna a Ducha svatého, stejně sláva a stejně věčná velebnost“.

Věnujme však svou pozornost Duchu sv.
V knihách Starého zákona se nemluví výslovně o Duchu svatém ale přesto najdeme zde několik míst,
která se skrytě poukazují na Ducha svatého
Nový zákon — evangelia a listy apoštolů — nám jasně představují působení Ducha svatého :
- jeho dílem je Kristovo vtělení — anděl říká P. Marii : Duch Sv. na tebe sestoupí
- Kristův křest je doprovázen sestoupením Ducha sv. v podobě holubice
- Pán Ježíš ohlašuje příchod Ducha sv.
- Kristův slib se naplňuje o svátku Letnic — 50 den po vzkříšení a 10 den po Nanebevstoupení Páně
- v listech apoštolů se často píše o Duchu sv. o jeho darech a jeho působení
Často se setkáváme se symboly Ducha sv. : - oblak - - vanutí větru - oheň - plamen - holubice
Působení Ducha Sv. naznačují různá znamení - voda - pomazáni olejem - vkládáni rukou
S Duchem svatým se setkáváme při udělování všech svátostí

jsme pokřtěni ve jménu Otce — i Syna i Ducha sv. — stáváme se chrámem — Ducha Božího

biřmování vysloveně svátostí Ducha Sv.

při mši sv. před proměňováním — kněz vztahuje ruce na dary a vzývá Ducha Sv.
(sešli rosu svého Ducha Sv. na tyto dary a posvěť je aby se staly (tomu se říká,, epiklese,, )

při sv. zpovědi – svátosti smíření rozhřešení kněz říká
„ ……..na odpuštění hříchu dal svého svatého Ducha ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy
působení Ducha sv. se projevuje v životě církve
on vede a osvěcuje ty, kteří mají v církvi zodpovědná místa ( papež, biskupové a církevní sněmy )
Na prvním církevním sněmu se rozhodovalo o tom, zda křesťané budou zachovávat židovské zákony a zvyky
apoštolova jasně vyhlašují : „rozhodl Duch svatý a my „
Na posledním II. Vatikánském koncilu se před každým jednáním shromáždění biskupové modlili k Duchu Svatému

Působení Ducha svatého se projevuje i v životě jednotlivých věřících
Duch sv. uděluje každému křesťanovi své dary , některé jsou obvyklé jiné jsou zvláštní a zcela mimořádné
Připomeňme si událost Letnic, seslání – příchod Ducha sv. se projevuje na apoštolech

proměnu (místo bázlivých, nezralých učedníků jsou zde najednou odvážní hlasatelé radostné zvěsti o Kristu)
 darem jazyků – lidé z různých národů, kteří apoštoly slyšeli, jim rozuměli
Duch sv. - proměňuje apoštoly a naplňuje jejich srdce svými dary ……….
církev měla velké zkušenosti s dary Ducha sv. – už od svého počátku ………..
velice podrobně o tom čteme zejména v 1. listě sv. apoštola Pavla Koriťanům ( 12. 13-. 14 kapitola )
( bylo dobré si najít čas a podrobně v klidu si texty pročíst a promyslet ….
sv. Pavel zde jmenuje různé dary Ducha sv. …
- na prvním místě dar víry ( „jenom v Duchu sv. může někdo vyznat – Ježíš je Pán…“
- potom apoštol připomíná : dar modrosti, dar uzdravování, dar rozlišování a vykládání
- pak je zmínka o daru jazyků : - buď se jedná o schopnost mluvit cizími řečmi,
- nebo mluvení v extazi – tzv. glosolalie …
Apoštol Pavel napomíná křesťany, aby ty mimořádné dary a schopnosti nevyhledávali jen pro osobní výhody
- ukazuje všechny dary Ducha sv. musí být k užitku všem křesťanům - napomáhat k jednotě
- apoštol varuje před zneužitím, omyly a podvody
Na závěr sv. Pavel zdůrazňuje tři nevětší dary – víra - naděje a láska ….. vrcholem je pak známý hymnus lásky,
láska je více než prorokování a uzdravování a promlouvání jazyky
Zkušenosti apoštola Pavla jsou důležité i pro nás a pro naši dobu….
v posledních desetiletích se v katolické církví ale i mezi evangelíky
objevily skupiny věřících, kteří zvlášť uctívají Ducha sv. : letničním hnutí –charismatická obnově…..
- je výzva pro nás pro všechny – abychom si více všímali Ducha sv. – abychom více prosili a jeho dary
- abychom dokázali využívat a rozvíjet všech co nás Duch sv. dává
I naší době se setkáváme také s určitými výstřelky a extrémy :
- lidé, kteří se chtějí předvádět ; najdou se osoby psychicky nemocné,
nemají nic společného s extází ; nemluví cizími jazyky, ale jen blábolí nesmysly
- lidé sebestřední a pyšní „já mám Ducha sv. a vím co je dobré a vůbec
nepotřebuji společenství věřících ani radu biskupa a papeže „
Je zapotřebí abychom uměli rozlišovat a rozpoznávat – co je z Ducha svatého a co je pouze dílem člověka
V každém případě má naše doba a generace vůči Duchu sv. velké dluhy
- málo využíváme jeho dary
- málo o ně prosíme
v první řadě máme usilovat o dar víry – dar lásky a dar naděje ….
dary Ducha sv. se někdy označují cizím slovem - charismata
- nejčastěji se tak označují mimořádné schopnosti a dary – uzdravování, mluvení cizími jazyky
- mezi charismata můžeme zahrnout i dary, které nejsou nápadné, ale jsou důležité a všichni je potřebujeme
náš katechismus uvádí 7 darů Ducha sv. – číslo 7 se symbolické, značí plnost ….
1. moudrosti
2. rozumu,
3. rady
4. síly
5. umění
6. zbožnosti
7. bázně
Obnova úcty k Duchu svatému a znovuobjevení jeho darů
Bůh jako Otec je nám blízký ,náš vztah k Božímu Synu k Pánu Ježíši může být dokonce velmi důvěrný . ,dokážeme si
ho snadno představit — měl lidskou tvář - žil náš život .
Ale Duch sv. je pro nás těžko představitelný snad právě proto je nám vzdálený neosobní a všichni máme vůči němu
velký dluh
O jedno bychom se však měli všichni snažit — zejména se to týká těch kteří budou biřmování :
měli bychom prohloubit — obnovit — zdokonalit svůj osobní vztah k Duchu svatému
.

