
Jméno žáka:

Milí přátelé, minule jsme měli téma o církvi, která je  JEDNA /to je množství/a dneska se zaměříme na
to, že církev je SVATÁ /to je její kvalita/ :

1. Církev: SVATÁ – působí v ní Duch Svatý

Zde máte 1. úkol: - Je tu 6 tabulek s úryvky z Bible o Duchu svatém – jeden z těch textů si vyberte a 
zkuste k tomu namalovat jednoduchý obrázek:

Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, 
nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? (Gal 3,2)

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. (Jan 20,22)

„…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8)

…všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat. (Sk 2,4)

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1 Kor 3,16)

„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?
Nepatříte sami sobě!“ (1 Kor 6,19)



Texty o Duchu svatém nám říkají, že Bůh nám na cestě za ním nabízí svého svatého Ducha, abychom 
měli sílu ho následovat a aby nám pomohl se stát jednou svatými….V Bibli je jasná výzva, že máme 
být svatými….:
„Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!“ /Lv 19,2/

Otázka: 

Co můžeme z této věty vyčíst o svatosti? 

Poselství: Máme být svatí, protože Bůh je svatý. Patříme Bohu. Jsme pod Jeho ochranou. 
Nejsme svatí ze své vůle, ani na základě svých skutků, ale tím, že jsme se ve křtu stali Božími 
dětmi a získali jsme tak účast na Boží přirozenosti, tj. svatosti. 

 Tato svatost je v nás obnovována skrze svátost smíření, živena skrze svátost eucharistie.

Svatými se tedy stáváme skrze život ve společenství s Bohem. Jaké plody tento život přináší?

Na to nám odpovídá tento biblický text:

2.úkol: napište prosím, jaké vlastnosti má mít svatý člověk   /nemusí v tom být dokonalý, ale 
snaží se… - to můžeme i my/:

 

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte 
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru 
a trpělivost. (Kol 3,12)

SHRNUTÍ:
- Ježíš povolává a shromažďuje učedníky, vdechne/sešle (Jan20,22/ Sk 1,8; Sk 2,4) jim svého Ducha. 

Duch Svatý skrze ně nastartuje život církve. To je důležité si uvědomit, že církev není pouze lidskou
organizací, ale je chtěna a vytvořena Bohem. Bůh církev neopouští, je v ní stále přítomný 
prostřednictvím Ducha Svatého, který je průvodcem a hybatelem dějin církve.

- Skrze Ducha Svatého zažíváme v církvi přítomnost Krista – Ježíš slíbil nového Přímluvce, Ducha 
Svatého… ten nám dává setkat se s Bohem.

- Duch Svatý je tvořitelem církve: působí v církvi i v srdcích věřících. (Srov. 1 Kor 3,16;6,19).
- Všichni v církvi jsou povoláni ke svatosti: Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 

Otec (Mt 5,48); „Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!“ (Lv 19,2)  – ne na 
základě svých skutků, ale tím, že jsme se ve křtu stali Božími dětmi a získali jsme tak účast na Boží 
přirozenosti, tj. svatosti. Slovo „dokonalý“ znamená „naplněný“, jemuž nic nechybí. Svatými se 
stáváme skrze život ve společenství s Bohem. Tento život nese plody: „milosrdné srdce, dobrotu, 
pokoru, mírnost a trpělivost.“ (Kol 3,12.) Tato svatost je v nás obnovována skrze svátost smíření, 
živena skrze svátost eucharistie. 

- Svatost v křesťanském pojetí tak není nějakým vlastním hrdinstvím, ale rozvinutím darů, které jsou 
nám dány, každému zvláštní, jedinečné.
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