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ANOTACE

Bakalářská práce s názvem ,,Duch svatý z pohledu teologie Tomáše Špidlíka“ porovnává
pneumatologii českého teologa Tomáše Špidlíka s některými dalšími, zejména
evangelikálními pneunatologiemi. Práce vychází z biblického svědectví o Duchu svatém a
prostor věnuje darům Ducha svatého v církvi a jejímu působení. Zejména prostřednictvím
Špidlíkova díla se zabývá také pohledem na Ducha svatého v tradici církevních otců. Právě na
nich dokládá Špidlík ţivou přítomnost Ducha svatého v církvi. U evangelikálních autorů
naopak převládá důraz na biblické ,,ovoce Ducha“ či na duchovní dary. Zvláštní místo je
věnováno tzv. ,,charismatům“, coţ jsou specifické duchovní dary. Pohled na Ducha jako
,,Sjednotitele“ je všem autorům společný.

ANNOTATION

This bachelor's thesis deals with pneumatology of the czech theologist Tomáš Špidlík. I
compare his pneumatology with the other views of the next authors on the person of the Holy
Spirit and on the spiritual gifts. I also deal with two such basic images of the Holy Spirit. It is
possible to notice here who the Holy Spirit is at all and also with the biblical view on this
person. Of course that I focus here also on the spiritual gifts which brings the Holy Spirit to
the church and on his action just through this gifts. I refer here to on some biblical texts and
passages where we can meet with the person of the Holy Spirit and also with his action.
Moreover I indicate here then also some examples of how the Holy Spirit and his power
perceived the old ,,Spiritual fathers“.

KLÍČOVÁ SLOVA: pneumatologie, křesťanský Východ Duch svatý, duchovní dary,
charismata, ovoce Ducha svatého.

KEY WORDS: Pneumatology, Christian East, Holy Spirit, Spiritual Gifts, Charisms, Fruit of
Holy Spirit.
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CITÁT O DUCHU SVATÉM

,,Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provţdy, stane skutečností i pro nás? Právě
prostřednictvím Ducha svatého, …
Vţdyť skrze něho je nám Bůh přítomen.

Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“
(patriarcha Ignatios IV.)

Výrok I. Hazima roku 1968 na IV. shromáţdění Ekumenické rady církví ve švédské Uppsale.
Tehdy byl metropolitou Laodiceje v Sýrii, později jako pravoslavný patriarcha Antiochie
přijal jméno Ignatios IV.
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ÚVOD
Postava Ducha svatého v Bibli je poměrně významná, především tedy v Novém zákoně. Podle
Biblické konkordance se v něm slovo Duch svatý objevuje na celkem 56 místech, zatímco
slovo Duch Boţí zde nalezneme celkem šestnáctkrát. Jiţ ve Starém zákoně se ale s termíny
jako Duch, případně Duch Boţí můţeme setkat. O Duchu svatém se v Bibli hovoří
v souvislosti s různými dary (s duchovními dary), popřípadě také v souvislosti s určitým
působením Boţí moci. Pro křesťany totiţ Bůh Otec, Syn Boţí, tedy Jeţíš Kristus a Duch svatý
si jsou rovni, jsou na stejné úrovni, a tak i sám Duch svatý je pro ně někým, koho povaţují za
velmi klíčovou postavu. Je pro ně tudíţ součástí Boţí Trojice, postavou od Boha Otce a od
Syna Boţího neoddělitelnou a především soupodstatnou. To znamená, ţe je stejné podstaty
jako oni. Duch svatý je zároveň také tím, koho nám zde na zemi Jeţíš Kristus zanechal po
svém odchodu na nebesa.
Úloha Ducha svatého, jeho hlavní poslání, kvůli kterému tu vůbec je, to, jak důleţitý je pro
církev či to, jakým způsobem se projevuje, to vše potom souvisí s tím, co nás můţe
v souvislosti s jeho postavou zajímat. V Bibli se setkáme s různými pojmenováními Ducha
svatého. V evangeliích je nazýván Duch svatý jiným Utěšitelem, kterého Jeţíš plánoval poslat
svým učedníkům (Jan 14)1. Samotné seslání Ducha svatého pak ale proběhlo aţ po Jeţíšově
odchodu na nebesa. To je na samotném začátku Skutků apoštolských předznamenáno jiţ slovy
samotného Jeţíše, který zde se svými učedníky mluví o tom, ţe přijmou moc Ducha svatého a
stanou se jeho svědky. Jeho příchod proběhl v den tzv. Letnic, kdy byli všichni apoštolové
pospolu, protoţe důvěrně očekávali tuto událost (Skutky apoštolské 2)2. Od této chvíle se pak
můţeme setkat s tím, jak skrze prvotní církev Duch svatý nadále působil skrze velké činy,
mocné zázraky, coţ můţeme vidět na mnoha místech při čtení knihy Skutků či v Pavlových
listech.
Celá tato bakalářská práce se bude věnovat pohledu na Ducha svatého, především pak bude
vycházet z teologie Tomáše Špidlíka, z jeho pohledu na postavu Ducha svatého. Kromě toho
se v ní chci také zaměřit na pohled na osobu Ducha svatého v některých nově vzniklých
církevních společenstvích, na to, jak jej vnímají například některé charismatické církve oproti
tomu, jak jej chápe Tomáš Špidlík. Zároveň bych chtěl ukázat na to, jak je vůbec Duch svatý
chápán v rámci Boţí Trojice, tak jak to popisuje Tomáš Špidlík, ale také z pohledu některých
církví.
Cílem této práce je popsat zejména teologii Tomáše Špidlíka, věnující se Duchu svatému a
poukázat na její biblické základy. Také bych chtěl celkově charakterizovat postavu Ducha
svatého, to za koho je vůbec povaţován, to, jak je zkrátka vnímán v rámci tzv. pneumatologie.
Hlavními zdroji, které vyuţívám v této bakalářské práci, jsou vybrané odborné
publikace, konkrétní internetové zdroje, odborné články, případně broţury.

1
2

Jiný Utěšitel – Duch svatý (v řečtině tzv. Paraklétos). Citováno z Bible. Český ekumenický překlad, 1991.
Den Letnic – Slavnost týdnů (v hebrejštině svátek Šavuot) – padesátý den po Velikonocích. Citováno tamtéţ.
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1. TOMÁŠ ŠPIDLÍK – OSOBA A DÍLO
První kapitola mé bakalářské práce by měla přispět především k tomu, aby představila ve
zkratce osobu českého teologa Tomáše Špidlíka, jeho krátký ţivotopis, a to jak jiţ na dobu
jeho studií, tak na jeho postupné duchovní a ţivotní směřování na cestě k jeho pozdější funkci
kardinála. Také je zde poukázáno na to, jak významným byl Tomáš Špidlík autorem, čímţ
samozřejmě přispěl ke své vlastní význačnosti. Později totiţ dosáhl celosvětového věhlasu
v církevním či teologickém prostředí. Jinak je zde rovněţ zmíněno to, čím důleţitým přispěl v
teologii on sám, to čím novým ji obohatil. Zejména se pak dá hovořit o tzv. nerozdělenosti
srdce či teologie, kterou se inspiroval z tzv. křesťanského Východu.
1.1. Ţivot Tomáše Špidlíka
Tomáš Špidlík (17. 12. 1919 – 16. 4. 2010) byl známý český katolický teolog, starec, neboli
také tzv. duchovní učitel, kněz, jezuita a kardinál. Pocházel z Boskovic na Jiţní Moravě3. Do
školy začal chodit v rodných Boskovicích. Zde absolvoval základní školu a později také
místní gymnázium, načeţ začal studovat latinu a českou literaturu na filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Po uzavření českých vysokých škol 4, ke kterému došlo
v listopadu roku 1939, vstoupil dne 23. září roku 1940 do jezuitského noviciátu v Benešově u
Prahy. Kdyţ ovšem také tuto instituci (řádovou školu) nacisté obsadili, pokračoval v letech
1942 aţ 1945 ve filozofických studiích na Velehradě. Zde pak také dne 24. září roku 1942
sloţil řeholní sliby. Příprava na jeho kněţskou dráhu ovšem byla několikrát přerušena
nucenou prací, která mu byla nařízena jednak německou, ale také rumunskou či později
ruskou armádou. Během svých studií na Velehradě se Tomáš Špidlík důkladně seznámil
s tomistickou teologií a metafyzikou. Výuka zde probíhala výhradně v latině.5 Po druhé
světové válce následovala povinná pastorační a formační praxe, zvaná magisterium (1945 –
1946), do níţ nastoupil v duchu řádových tradic. Na znovuotevřeném velehradském
gymnáziu, po skončení druhé světové války, pak učil český jazyk a ruštinu. V místním
duchovním společenství se zároveň stal prefektem studentů. Poté, co absolvoval tuto praxi,
byl poslán řádovými představenými do nizozemského Maastrichtu (1946 – 1950), kde si
prohloubil znalosti neoscholastické teologie6 i moderní pozitivní biblické7 a patristické
3

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Špidlík.
Pro otce Špidlíka byla jednou z nejvypjatějších chvil jeho ţivota chvíle setkání s gestapákem ve studentském
pokoji na Sušilově koleji dne 17. 11. 1939. Tato zkušenost jej konfrontovala s nedobrovolným odhalením
důvěrných dopisů, které přišly do nepravých rukou. Špidlík sám hovoří o dopisech otce Habáně. Nemuselo však
zůstat pouze u toho. Přepadení koleje gestapem – s následným uzavřením českých vysokých škol – se ale stalo
pro otce Špidlíka znamením zázračného zásahu Prozřetelnosti. Citováno z Ambros, Pavel, Kardinál Tomáš
Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938 – 2011. Praha: Česká provincie SJ,
2012, s. 15.
5
AMBROS, Pavel, Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938
– 2011. Praha: Česká provincie SJ, 2012.
6
Neoscholastika – termín neoznačuje tzv. druhou, španělskou epochu scholastiky (F. Suárez), zvanou tady
barokní scholastika po scholastice vrcholného středověku, nýbrţ epochu třetí, 19. a 20. století, hledající u
středověkého scholastického odkazu lék na neduhy tehdejší doby. Studium neoscholastiky je studium určité
metody filozofické a teologické práce. Citováno z http://ktf.cuni.cz/~skoblik/km_puvodni/fm99-1-3.htm.
4
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teologie8. O rok později, roku 1947, pak umírá jeho otec. Roku 1949 je Tomáš Špidlík
vysvěcen za kněze (22. 8. 1949), tedy v době, kdy se ujali v bývalém Československu moci
komunisté. Od tohoto roku pak následuje jeho kněţská dráha. Poté, co byl vysvěcen za kněze,
se začal Tomáš Špidlík starat o uprchlíky v uhelných dolech v nizozemském Limburgu. Třetí
probaci9 absolvoval v italské Florencii roku 1950 pod vedením italského jezuity P. Bianchiho
SJ. Tato probace pro něj byla moţností pro hlubší seznámení se s italskou kulturou, jazykem,
ale i mentalitou. Začátkem následujícího roku přišel na měsíční praxi z probace do římského
Nepomucena10, kde měl zastupovat českého spirituála P. Václava Feřta SJ11. Poté následoval
ještě zisk licenciátu na Papeţském východním institutu (Cumlaudeprobatus) a sloţení
závěrečné zkoušky v doktorském studijním programu v oboru východní teologie
(Summacumlaude).
Ještě dva významné milníky během působení v Itálii potom potkaly Tomáše Špidlíka
v letech 1955 a 1958. V roce 1955 nejdříve obhájil na Papeţském východním institutu v Římě
doktorskou práci s názvem Custostraditionis, aby byl posléze jmenován také profesorem
asketické12 a mystické východní teologie13. O tři roky později, tedy v roce 1958 pak zároveň
v Římě sloţil poslední řeholní sliby. Jiţ od roku 1955 ale vyučoval patristickou a východní
spirituální teologii na Papeţském východním institutu. Později také působil na Papeţské
univerzitě Gregoriana a na dalších univerzitách. Tam působil v podstatě po celou svou
dlouhou učitelskou praxi. Od roku 1991 ţil Tomáš Špidlík v římském Centru Aletti, kde také
pracoval. V tomto centru, tvořeném jezuity a sestrami vytvořil několik odborných článků či
publikací. V říjnu roku 2003 byl potom za své zásluhy, především tedy za zásluhy a sluţbu
pro jednotu křesťanů a za své nasazení ve sluţbě církvi jmenován tehdejším papeţem Janem
7

Biblická teologie – je relativně samostatný vědní obor současné katolické teologie, nezbytný nejen z hlediska
organizace vědy, ale i věcně: - s ohledem na specifické, jedinečné postavení Písma svatého. Citováno
z RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert, Teologický slovník. Praha: ZVON - České katolické nakladatelství,
1996, s. 54.
8
Patristická teologie – neboli patrologie je věda, která studuje ţivot a dílo církevních Otců. Jakoţto studium
teologických textů ji můţeme povaţovat za součást teologie nebo jako vědu literární ji můţeme vřadit pod
studium literatury. Citováno z https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrologie.
9
Třetí probace – roční řádová formace před posledními sliby. Citováno z AMBROS, PAVEL, Kardinál Tomáš
Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938 – 2011. Praha: Česká provincie SJ,
2012, s. 100.
10
Nepocenum – Papeţská kolej Nepomucenum (italsky Pontificio Collegio Nepomuceno) je seminář pro české
bohoslovce v Římě, který byl zaloţen jako česká kolej Bohemicum 4. listopadu 1884. Ve 20. letech 20. století
získala kolej novou budovu, Nepomucenum, slavnostně otevřenou v roce svatováclavského jubilea v roce 1929.
Citováno z http://www.nepomucenum.it/p/dejiny.html.
11
P. Václav Feřt (1903 – 1986) - byl spirituálem v Nepomucenu od roku 1945 a zaslouţil se o zaloţení českého
vysílání Vatikánského rozhlasu v roce 1947. Citováno z http://www.jesuit.cz/vzpominka.php?id=19.
12
Asketická teologie (někdy také asketika) – disciplína, jeţ vědecko-teologicky uvaţuje o stavu a úkolech
konkrétního lidského bytí ve vztahu k jeho individuálnímu křesťanskému zvládání (často mylně pokládaná za
nauku o cestě k dokonalosti), přičemţ se odlišuje jak od mystiky, tak od morální teologie. Název byl poprvé
doloţen roku 1655, jako disciplína pak od 17. století. Citováno z RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert,
Teologický slovník. Praha: ZVON - České katolické nakladatelství, 1996, s. 46.
13
Mystická východní teologie – Mystické směry ve východním křesťanství navazovaly zejména na tradici
řeckého křesťanského platόnismu. Jedním z hlavních byl hésychasmus (řec. Hésychia – klid, ticho) se
střediskem na hoře Athόs; jeho představiteli; jeho představiteli byli Gregόrios Palamas (1296 – 1395) či
v novější době Paisij Veličkovskij (1722 – 1794). Citováno z https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika.
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Pavlem II. kardinálem. Událo se tak 21. 10. 2003. V této funkci pak vydrţel celých 6,5 roku,
neţ zemřel dne 16. 4. 2010. Pochován byl Tomáš Špidlík o několik dní později na Velehradě,
kam byly převezeny jeho ostatky z Říma a kde pak také byla vystavena jeho rakev.
Za svůj poměrně dlouhý ţivot toho stihl Tomáš Špidlík skutečně mnoho. Od studia teologie,
po její výuku, aţ po svoji funkci starce v nerozdělené církvi či působení v pozici kardinála.
Kromě toho napsal také mnoho dalších odborných publikací, coţ byla jeho
pracovní náplň, které věnoval rovněţ spoustu času. Za to pak byl později také oceněn.
1. 2. Dílo Tomáše Špidlíka
Dílo Tomáše Špidlíka je samozřejmě poměrně obsáhlé. Jak jiţ bylo řečeno výše, některé
odborné články či publikace vyšly v rámci Centra Aletti, coţ bylo duchovní centrum v Římě,
kde působil Tomáš Špidlík od roku 2001. Souborné dílo Tomáše Špidlíka obsahuje jednak
spisy zabývající se spiritualitou ,,křesťanského Východu“ (stejně tak se také navíc jmenuje
jedno z jeho děl), tak také spisy věnované jednotlivým církevním (duchovním) postavám, přes
spisy eschatologické, spisy o Duchu svatém, případně o Boţí Trojici. Některé z jeho děl vyšly
v české sekci Centra Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, jejíţ součástí je také nakladatelství
Refugium, které se kromě jiného kompletně zabývá vydáváním celého souborného díla
Tomáše Špidlíka. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Vatikánské promluvy, které se dočkaly
několika vydání a pak hlavně také Spiritualita křesťanského Východu, Prameny světla, Znáš
Boha Otce, Syna i Ducha svatého? či Věřím v ţivot věčný. Eschatologie. V teologii věnované
křesťanskému Východu pak Tomáš Špidlík myšlenkově navazoval především na ruského
filosofa Vladimíra Solovjova14.
Jak jiţ bylo řečeno, tak se Tomáš Špidlík věnoval důkladně ve svých pracích
především ,,křesťanskému Východu“. V jedné z jeho prvních prací, která nesla název
Asketický typikon sepsaný pro klášter mnišek byzantsko-slovanského obřadu Zesnutí Panny
Marie v Římě15, jenţ vydal v roce 1958, se začíná zabývat tímto tématem. Kromě toho jiţ ale
předtím napsal doktorskou práci s názvem Custostraditionis16Doctrina spiritualit Iosephi
Volockij17(Summacumlaude), kterou obhájil na Papeţském východním institutu v Římě v roce
1955. Rok poté, tedy v roce 1956, pak Tomáš Špidlík svou doktorskou práci publikoval pod

14

Vladimír Sergejevič Solovjov (1853 – 1900) – vlivný ruský filosof, publicista, univerzitní učitel, teolog, mystik
a blízký přítel F. M. Dostojevského. Jeho myšlení olivnilo mj. československého prezidenta T. G. Masaryka.
Citováno z https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovjov.
15
AMBROS, Pavel, Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Praha: Česká provincie SJ,
2012.
16
Tamtéţ.
17
Josif Volotskij – známý také jako Josef z Volotsku nebo Josef Volokolomanský; světským jménem Ivan Sanin
(1439 nebo 1440 – 9. září 1515) – byl prominentní ruský teolog a časný podpůrce samoděrţaví, který vedl
stranu, bránící klášterní vlastnictví pozemkové půdy. Ruská pravoslavná církev jej prohlásila za svatého (v čele s
jeho nejpozoruhodnějším oponentem Nilem Sorskym), jeho památka se slaví 9. září a 18. října (podle datace
v Juliánském kalendáři). Citováno z https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Volotsky.
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názvem Josef Volokolamský, kapitola z ruské spirituality18. V těchto pracích se zaobíral
Tomáš Špidlík postavou ruského filosofa a teologa Josefa Volokolamského (z ruštiny Josif
Volotskij). V roce 1961 zase například vydal francouzsky knihu s názvem Sofiologie sv.
Bazila19 a obhájil svou další doktorskou práci s názvem Kabbabé Théophile, Le Souvenir de
Dieuchez Saint Basile le Grand20. V roce 1964 poté začal přispívat do slavného Dictionnaire
de Spiritualité ascétique et mystique21. Následující kniha, jenţ vydal v roce 1965 francouzsky
(česky vydaná pod názvem Duchovní nauka Teofana Zatvornika22) v římské křesťanské
apologii, nesla název O víře v Boha. Odpověď nevěřícímu23. V římské Křesťanské akademii
pak vyšla v roce 1968 další z jeho publikací. Tentokrát to byla kniha s názvem Po tvých
stezkách24. Postupně pak vycházela další jeho díla, která můţeme rozřadit do určitých
kategorií, ale také podle doby, kdy byla sepsána. Pro tuto práci jsou pak stěţejní jeho práce
zaměřené na Ducha svatého, na tzv. pneumatologii. Tou se poté Tomáš Špidlík podrobněji
zabýval především v dílech s názvem Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?25 či v knize
Znáš Ducha svatého26, případně v knize s názvem My v trojici27.
Celý svůj ţivot samozřejmě pracoval Tomáš Špidlík na vydávání různých odborných
publikací, statí či článků. Mimo jiné se také zabýval pohledem na jezuitskou kongregaci, na
její dějiny, coţ pro něj samotného, jakoţto pro jezuitu, bylo jistě velmi příznačné. Z této
oblasti pak vyšla v roce 2001 v Nakladatelství Refugium kniha s názvem Ignác z Loyoly a
spiritualita Východu: průvodce knihou Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly28. Mezi
knihy, které se věnují tématu ,,křesťanského Východu“, se řadí celkem osm jeho děl.
Věnována je v nich pozornost jednak ruské křesťanské východní tradici, spiritualitě
,,křesťanského Východu“. Tři z jeho děl, které ve svém názvu obsahují ,,křesťanský Východ“
se pak věnují jednotlivým tématům, jako je například mnišství či modlitba. K nim patří také
systematická příručka. Dále se v oblasti ,,křesťanského Východu“ věnuje postavě Řehoře
Naziánského29, o kterém pojednává kniha s názvem Řehoř Naziánský: úvod ke studiu jeho
duchovní nauky30. V rámci tohoto křesťanského prostředí se potom věnuje pohledu na Marii,
Jeţíšovu matku. Často se samozřejmě témata jeho knih věnují samotnému Jeţíši Kristu.
18

AMBROS, Pavel, Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938
– 2011. Praha: Česká provincie SJ, 2012.
19
Tamtéţ.
20
Tamtéţ.
21
Tamtéţ.
22
Teofan Zatvornik - ruský teolog, rektor Duchovní akademie v Petrohradu. Citováno
z http://baila.net/autor/148091591/teofan.
23
AMBROS, Pavel, Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938
– 2011. Praha: Česká provincie SJ, 2012.
24
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Tamtéţ.
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28
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Špidlík.
29
Řehoř Naziánský (na Východě nazýván Řehoř Teolog) – (asi 330 – 390) - učitel ,,Církve“, cařihradský
arcibiskup, jeden z kapadockých otců, přítel a spolupracovník sv. Basila Velikého, teolog a básník. Mezi jeho
ţáky patří sv. Jeroným ze Stridonu. Citováno z www.katopedia.cz/index.php?title=Řehoř_Naziánský.
30
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Špidlík.
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Postavu Jeţíše Krista ale zkoumá z širšího hlediska. Je u něj součástí Boţí Trojice. Pojednává
se zde tedy jednak o tzv. pneumatologii, o tzv. trinitologii, ale také o tzv. christologii. Podle
jednotlivých témat, kterými se zabýval ve svém rozsáhlém díle Tomáš Špidlík, bylo také celé
jeho dílo postupně rozděleno. Velkou zásluhu má na tom především Nakladatelství Refugium,
které v podstatě vydávalo jeho díla, jenţ vznikala v římském Centru Aletti. Některé jeho
publikace ovšem vyšly také v Karmelitánském nakladatelství. Za svůj celoţivotní literární a
odborný počin si pak vyslouţil také Řád T. G. Masaryka, jenţ mu udělil 28. 10. 1998 někdejší
český prezident Václav Havel za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva31. Dále
obdrţel Řád svatého Cyrila a Metoděje, který je udělován především za konkrétní duchovní
přínos. Ten mu byl udělen Českou biskupskou konferencí v roce 200232.
1.3. Odkaz Tomáše Špidlíka
Tomáš Špidlík byl nejen kardinálem, vysokoškolským učitelem, plodným autorem,
specialistou na spiritualitu křesťanského Východu, jezuitou, starcem, ale také teologem tzv.
,,nerozdělené církve“. Co se potom týče jeho titulu starce, dá se říci, ţe tento z tradice vţitý
titul mu přináleţí pro soulad jeho teologie a jeho duchovního odkazu. ,,Nerozdělenost církve“
pak znamená především to, ţe církev je jednotná v kaţdém čase a věku (respektive křesťanská
existence), a to napříč časem, coţ je pro něj určitá metafora. Právě o ,,nerozdělenosti církve“
také sám Tomáš Špidlík hovořil. Pro něj samotného byla skutečností víry, naděje, modlitby,
sluţby, rozlišování či volby. Ten, kdo jí podle něj takto přijímá i v pouhém poznání prostých
historických událostí, ekleziologických modelů, případně neřešitelných kulturních antinomií,
jako určité hrubé obrysy vlastního tajemství církve, tak teprve takovému člověku se otevírá
oblast samotného přemýšlení. Způsob bytí pak je jejím subjektem i objektem. To člověku
ukazuje, jak toto zjevení přijímat, jak formulovat vyznání víry, jak se společně modlit.

Pomůţe nám také ale hledat svou vlastní a nezastupitelnou angaţovanost, případně
nám pomůţe správně reagovat v té či oné situaci. Můţe nám ukázat, jak se v ní máme správně
rozhodnout. Je-li podle Tomáše Špidlíka toto vše v teologii přítomné, můţe se přistoupit k její
kritické roli. Nejdříve tedy podle něj musí teolog přijmout církev ve všech jejích rozměrech,
aby pak mohl něco smysluplného o ní také říci33.
Při studiu reformátora ruského mnišského ţivota Josefa Volokolamského (Josifa
Volotského) se otevřela Tomáši Špidlíkovi vlastní cesta k pochopení teologie34. To při studiu
středověké teologie si pak všiml zejména tří hodnot teologické reflexe: a.) vlastního pořadí
reformních kroků, b.) nově vytvořené struktury mnišského ţivota, c.) dochází konečně
31
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k filosofickým principům, a to tehdy, kdy popisuje protiklad (ne protichůdnost)35. Při tomto
studiu si Tomáš Špidlík uvědomoval především důleţitost tzv. antinomie, coţ je podle něj
takový stav poznání, v němţ je nutné soustředit se na to, co je potřeba udělat a k čemu se
rozhodnout36.
Co se týče Tomáše Špidlíka jakoţto teologa ,,nerozdělené církve“, dá se říci, ţe jeho
teologie není časově vymezena na církev prvního tisíciletí. Jeho opravdová erudice a znalost
v oblasti teologie církevních otců je tím hlavním styčným bodem pro to, být teologem
,,nerozdělené církve“. Především je pak zdůrazněna jednota křesťanské existence v čase, coţ
ale neznamená, ţe bychom tím měli mít na mysli hledání určitého ekumenického konsenzu či
nějakého nadkonfesijního pohledu, jenţ směřuje k usmíření mezi křesťany37. Podle Tomáše
Špidlíka je ,,nerozdělenost církve“ radostí. Ne ovšem radostí platonizující, odkazující do
neurčitosti, nýbrţ radostí, co nerozděluje. Je především radostí liturgickou, která podle něj
okouší vnitřní tόn lásky, jenţ nerozděluje. Tento obraz našel Tomáš Špidlík v hudbě38.
1.4. Shrnutí
První kapitola představuje osobu Tomáše Špidlíka, jeho ţivot, dílo a odkaz, který po sobě
zanechal. Zaměřuji se v ní především na to, abych ukázal, jak významným byl Tomáš Špidlík
teologem a na to, jak význačným autorem, zejména potom co se týče vydávání děl o
,,křesťanském Východu“, se stal. Tato úvodní kapitola nás tedy seznamuje s autorem, z jehoţ
teologie o Duchu svatém budu vycházet v celé své práci a který mi bude hlavním zdrojem,
z něhoţ budu čerpat při tématu, týkajícího se oboru pneumatologie.

35
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2. POSTAVA DUCHA SVATÉHO
Druhá kapitola mé bakalářské práce si klade za cíl především vysvětlit to, kdo je to Duch
svatý. Snahou je v ní pojednat o postavě Ducha svatého, rozebrat to, jak jej jednak vnímá
Bible, Tomáš Špidlík ve svém díle, ale také ostatní autoři. Co se potom týče její návaznosti na
oblast mého studia v kontextu celé této práce, tedy na pastorační a sociální práci, tak zde
musím zmínit hlavně to, ţe také někteří klienti mohou někdy chtít hovořit se sociálními
pracovníky či pracovníky pastoračními o Duchu svatém či obecně o duchovních záleţitostech.
Zvláště pak tehdy, pokud jsou to lidé, kteří k něčemu takovému sami mají určitý vztah. Proto
si myslím, ţe je pro pastoračního či sociálního pracovníka určitě velmi uţitečné, co
nejpodrobněji se seznámit také s touto konkrétní problematikou. Myslím si totiţ, ţe snad
kaţdý správný pastorační pracovník by o něčem takovém měl mít aspoň základní povědomí.
2.1. Duch svatý z pohledu Starého a Nového zákona – celkový obraz Ducha svatého
Podívejme se nejdříve na postavu Ducha svatého z pohledu Starého zákona. To nám zároveň
poskytne hlubší porozumění jeho postavě. Ve Starém zákoně se ovšem nesetkáme s výrazem
Duch svatý, ale Duch Boţí. Jiţ na počátku Genesis se píše o ,,Duchu Boţím vznášejícím se
nad propastnou tůní“ (Genesis 1,2). Ve Starém zákoně se nejčastěji setkáme v souvislosti
s Boţím Duchem s hebrejským termínem ruach39. Slovo ruach obecně vyjadřuje označení pro
ducha.
Zajímavé pak je to, ţe tento výraz je ţenského rodu. S tímto výrazem je moţné se v
celém Starém zákoně setkat celkem třiaosmdesátkrát. To v Septuagintě40, tedy v řeckém
překladu Starého zákona, se překládá tento výraz řecky jako pneuma41 (česky duch). Ten se
zde potom nachází dohromady dvě stě devětasedmdesátkrát. Toto slovo se objevuje jiţ
v nejstarších starozákonních knihách (Soudců, 1. Samuelova). Velmi málo se pak objevuje
v knihách prorockých před exilem, v prorockých spisech exilního a poexilního období se
ovšem intenzita jejich pouţití znovu zvyšuje. Samotný výraz ,,Duch svatý“ (hebrejsky ruach
qardoš42) se ale vyskytuje ve starozákonních spisech pouze třikrát. Je dobré vědět, ţe
starozákonní autoři ještě netušili nic o tajemství Boţí Trojice, coţ moţná také poukazuje na
to, ţe celý Starý zákon byl přísně monoteistický. Slovní spojení ruach qardoš tedy nemělo nic
společného s postavou Boţího Ducha, vyskytujícího se jiţ na samotném začátku Starého
zákona. Pokud tedy jiţ Starý zákon mluví o Boţím Duchu či o Boţí moudrosti, nejedná se o
osoby Boţí trojice, tak jak je známe například z Nového zákona. Jde spíše o určité literární
personifikace Boţího působení a Boţí moci. K pojetí Boţího Ducha jako osoby Boţí Trojice
potom dochází aţ v Novém zákoně, a to především díky vtělení jednorozeného Boţího Syna.
39
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Slovo ruach často vyznačovalo vánek, vítr či dokonce Boţí dech. Nikde ovšem není ve
Starém zákoně identifikován JHWH43, tedy Hospodin Bůh, společně s Boţím Duchem. Pro
Izrael tím pádem neplatilo to, ţe Hospodin Bůh by byl Duch Boţím. Neplatilo tu ovšem ani
to, ţe Duch Boţí by byl Hospodinem Bohem. Blízko mělo slovo ruach spíše ke slovu nefeš44,
coţ hebrejsky znamená duše a někdy se přímo stává také synonymem slova leb45, coţ
se hebrejsky překládá jako srdce. Není úplně snadné přeloţit tento výraz z hebrejštiny. Slovo
ruach má totiţ mnoho významů. Nicméně Duch Boţí byl výrazem Boţí svrchované moci. Dá
se tedy říci, ţe Duch Boţí je teprve takovým předobrazem Ducha svatého, o jehoţ skutečném
významu nám něco více napoví aţ Nový zákon. Duch svatý, tak jak jej vnímá Nový zákon, je
jiţ osobou Boţí Trojice, je to prostředník mezi Bohem Otcem, Jeţíšem Kristem, tedy jeho
Synem a námi. Nejlepší je, pokud se na postavu Ducha svatého podíváme v té části Nového
zákona, kdy byl odkázán samotným Kristem jeho učedníkům a posléze seslán na církev o
Letnicích, pár dní po Jeţíšově vystoupení na nebesa. Začněme tedy na začátku Skutků
apoštolských, kde se píše toto:
,,Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali:,,Pane, obnovíš uţ teď království Izraele?“ Odpověděl jim:
,,Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijměte ale moc
Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku,
v Samaří a aţ na konec světa“46 (Skutky apoštolské 1, 6 – 8).
Události seslání Ducha svatého předcházela její předpověď, kterou učinil sám Jeţíš
ještě předtím, neţ byl vzat do nebe před zraky vlastních učedníků. Za dalších deset dní se
potom celá tato událost naplnila. Stalo se to během svátku Letnic, pár týdnů po Velikonocích.
,,Kdyţ přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil
prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se
rozdělily a spočinuly na kaţdém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit
jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat“ 47 (Skutky apoštolské 2, 1 – 4).
O Duchu svatém se dozvídáme na spoustu místech v Bibli. Sám Jeţíš Kristus o něm
mluvil se svými učedníky v souvislosti s tím, ţe v jeho podobě přijde někdo, kdo pro ně bude
prostředníkem Boha Otce a Syna Boţího na této zemi a ţe díky němu budou učedníci dělat
43
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mocné skutky, skrze které se Duch svatý bude projevovat (Skutky apoštolské 1, 7 – 8). Potom,
co se toto seslání Ducha svatého na církev Kristovu událo, začali apoštolové mocně působit
na lid, kterému zvěstovali novou zprávu, radostnou zprávu o Kristově vzkříšení z mrtvých.
Všemu tomuto ale předcházelo mnoho jiných událostí, spjatých zejména s Kristovým
ţivotem, s jeho sluţbou. On sám ale naznačil několikrát to, ţe jak on, tak jeho Otec v nebesích
společně s Duchem svatým jsou jedné mysli, jedné podstaty. Mluví se o tom sice nepřímo,
v Bibli je to ovšem naznačeno v Janově evangeliu (Jan 14, 26). Zde mluví Jeţíš o tom, ţe Bůh
Otec pošle v jeho jméně na tuto zem Ducha svatého. Ten je tu označován jako Utěšitel, tedy
z řeckého originálu Paraklétos ten, kdo přijde utěšit církev, aţ od ní Jeţíš odejde ke svému
Otci na nebesa. V některých překladech, například v ekumenickém překladu, se potom
pouţívá výrazu Přímluvce, Petrů Zastánce, případně potom také, pokud jde o anglické
překlady, se ještě můţeme setkat s výrazem Pomocník či Obhájce48. Cesta ke dnu Letnic
musela vést ovšem skrze to, aby Jeţíš prošel utrpením, které ho potkalo. To ale byla jeho
cesta, jeho plán, který měl být naplněn proto, aby lidstvo mohlo vůbec přijmout spásu, jenţ
lze najít v jeho oběti. Z toho, co se píše v Janově evangeliu, je jasné, ţe pokud by Jeţíš
neodešel za svým Otcem do nebes, Duch svatý by nemohl být poslán. Pokud by se tak ovšem
stalo, coţ se také nakonec vyplnilo, tak Duch svatý měl tu moţnost, aby přišel v moci. Tak to
poté proţili první křesťané. O tom nám svědčí Písmo svaté (Jan 16,7).
Co se ale týče Ducha svatého, jeho předchozího působení, tedy řekněme spíše jeho
předchozího uvedení ve známost v Bibli, bude potřeba se k této věci poněkud hlouběji
propracovat. Nejdůleţitější je si pak vysvětlit hlavně jazykový základ tohoto slova. Jak
známo, jiţ ve Starém zákoně se totiţ mluví o Duchu svatém, coţ znamená, ţe tu bude mít
slovo Duch jak svoji podobu hebrejskou, tak také řeckou, objevující se především v Novém
zákoně.
V hebrejštině se řekne slovo Duch ruach, v řeckém překladu Starého zákona potom
pneuma. Toto slovo má několik významů. Například se tento termín dá přeloţit jako vzduch,
vítr, vanutí, duše, duch, vitální princip, místo lidských citů, mentální aktivity, Boţí Duch,
Boţská stvořitelská moc, vnitřní Boţí podstata či nesmrtelnost, všudypřítomnost, moudrost,
popřípadě také autorita. Jak je vidět, tak toto slovo můţe nabývat různých podob. Hebrejské
slovo ruach se potom naopak můţe překládat například jako sloveso ,,vonět“ či jako ,,činnost
vdechování vzduchu“. Jiné hebrejské slovo reach pak znamená ,,aroma“ či ,,vůni“. Jinak
slovo ruach se ve Starém zákoně nachází na celkem 37849 biblických místech, kde má jeho
pouţití celkem čtyři moţné významy. Jednak znamená vítr či sílu, která oţivuje či jako místo
lidského poznání a cítění a také jako výraz pro Boţího Ducha, tedy jako duch či dech
Jahveho. V Novém Zákoně je v podstatě Duch svatý zmiňován v průběhu celých evangelií, ve
48
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Skutcích apoštolských a také u apoštola Pavla. V Matoušově evangeliu je příslib příchodu
Ducha svatého k nalezení v 18. kapitole, dále potom se tady hovoří také o ovoci Ducha, a to
v Matoušovi 7 a také v Matoušovi 25, kde se hovoří o hřivnách a duchovních darech.
V Markově evangeliu se mluví o Duchu svatém v souvislosti s Jeţíšovým křtem jiţ v 1.
kapitole. V Markovi 3 se zase píše o tom, ţe Jeţíš uzdravoval právě v moci Ducha svatého.

Nakonec se o něm dočteme i v Markovi 13, a to v souvislosti s tzv. ,,synoptickou
apokalypsou". To je Jeţíšem předem ohlášená událost, tedy lépe řečeno události, které se mají
stát na konci věků. V ní se mluví o působení Ducha svatého mezi věřícími. U Lukáše se
potom v jeho 4. kapitole můţeme dočíst o pomazání Duchem svatým a o naplnění Duchem
svatým v proroctví Zachariáše. V Janově evangelium se pak dozvídáme na několika místech
od 14. do 16. kapitoly o seslání Přímluvce, Ducha svatého věřícímu lidu. Ve Skutcích
apoštolských se zase píše o samotném průběhu seslání Ducha svatého na církev a o tom, jak
se poté prvotní církev pod vlivem moci Ducha svatého rozrůstala. Jako poslední detailněji
mluví v Novém zákoně ve svých listech apoštol Pavel. Ten hovoří především o tom, jaké
duchovní dary by měly být zastoupeny v církvi. O tom mluví v 1. Korintským 12, v
Římanech či v Listu Galatským. Potom se ještě vyjadřuje k tomu, jaké to je, ţít pod zákonem
v porovnání s tím, jak se ţije v Duchu svatém, v jeho moci50. Co se potom týče projevů
Boţího Ducha, které se mohou zmocňovat jak fyzických, tak také duševních stránek člověka,
můţeme hovořit o tom, ţe tento Duch je principem právě v rovině duševní. Někdy se ovšem
jedná také o rovinu mravní. Tak je tomu například u proroka Izajáše ve Starém zákoně. Takto
se projevoval Ruach Jahve551 od 8. století před Kristem. Ten slouţil jako princip mravního
ţivota. Jahve byl totiţ především tím, kdo posvěcoval vlastní lid, ale také tím, kdo jej
zachraňoval. Ruach Jahve je tedy pojímán jako Duch Boha Hospodina.
V podstatě jiţ na samotném začátku Starého zákona, v první knize Mojţíšově, se píše
o tomto Duchu Boţím. To je moţné pozorovat tehdy, pokud se podíváme například na verše,
ve kterých se píše toto: ,,Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná
a nad propastí byla tma a nad vodami vznášel se Boţí Duch52 (Genesis 1, 1 – 2)“.
Slovo Duch zároveň také představuje nepostiţitelnou podstatu jsoucna53. Je to
podstata, která oţivuje a je do jisté míry nadřazena všemu ostatnímu, jelikoţ ji nikterak nelze
ovládnout. Ona sama potom ještě umocňuje a vyzařuje to, čím ve skutečnosti jsoucno je.
Otázka, kdo to Duch svatý je, se ale řešila také v církevním prostředí. Kromě toho
existuje ještě spoustu různých definic, jak teologických, tak také filozofických, o tom, kdo to
50
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je Duch svatý. Tímto tématem se zabýval také první nicejský koncil. V rámci tohoto koncilu
bylo jasně zformulováno toto vyznání víry: ,,Věřím v jednoho Boha54“. První nicejský koncil
hovořil o tom, ţe je ,,Duch, který dává ţivot“55. Tento koncil nepodal sice ţádnou
jednoznačnou definici Ducha svatého, nicméně vystihl podstatu toho, co Duch svatý činí.
Říká totiţ následně toto: ,,Duch svatý je Duch, který dává ţivot!“56. Toto je potřeba
zdůraznit ještě jednou, protoţe od toho se dá odvodit to, ţe Duch svatý rozhodně nikdy
nepřebývá tam, kde je smrt. Anebo se dá také říci to, ţe tam kde Duch svatý není přítomen, je
chlad, smrt, prázdno. Kde je Duch svatý, tam je hojnost, tedy plnost ţivota. To vše lze usoudit
z této věty, která byla zformulována nicejským koncilem v roce 325. To Konstantinopolský
koncil dal vzniknout další části tohoto kréda, která zněla takto: ,,Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce ţivota, který z Otce vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a
mluvil ústy proroků57“. Očekávalo by se, ţe na tomto koncilu bude Duch svatý prohlášen za
soupodstatného s Otcem i Synem, coţ by bylo samozřejmě to nejsprávnější vyjádření
tajemství celé Boţí Trojice. Tato formulace se ovšem zřejmě pouţít nedala, proto také byla
druhá část kréda na Konstantinopolském koncilu vyjádřena tímto způsobem.
2.1.1. Osoba Ducha svatého
Duch svatý není jen pouhou silou či vlivem, který by někoho k něčemu vedl, anebo který by
někoho nějak zvláštně nadchl, jak by se dalo usuzovat podle toho, co se o této postavě píše či
říká v souvislosti s jeho nejrůznějšími vlastnostmi. Není ani ţádným vyzařováním, tzv.
,,emanací58“ Boţství, které určují, co to znamená, ţe Duch je z Otce či ze Syna. To by potom
bylo Boţstvím či Boţím, ale nemělo by ţádnou vlastní osobní existenci. Tu Duch svatý má. Je
to totiţ Boţí osoba, která je součástí Boţí Trojice. Jakoţto taková je tedy všude přítomna.
Sám Duch svatý je pak tím, kdo během svátků tzv. ,,Letnic“ díky dokonalému Kristovu
vykoupení a jeho vyvýšení po Boţí pravici sestoupil z nebe na zem, aby zde na přebýval
v tělech všech svatých. Ty následně pokřtil v jedno tělo a zároveň s nimi také zůstal. Ve
Starém zákoně se Duch objevuje jako Boţí síla. Dal by se v něm přiblíţit boţský plán dějin
spásy. On sám je totiţ něco jako síla, která dynamizuje. Má zde ovšem stále charakter
charismatu dočasného, ne trvalého. Tato oţivující činnost Ducha je potom nápadná především
u prvních proroků (podle terminologie hebrejského kánonu59), během období králů pak ale
54

Citováno z VELLA, Elias, Duch svatý – Pramen ţivota. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s.
17.
55
Citováno tamtéţ, s. 17.
56
Citováno z VELLA, Elias, Duch svatý – Pramen ţivota. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s.
17.
57
Citováno z V. C., POSPÍŠIL, Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: Matice
Cyrilometodějská, 1999, s. 76 - 77.
58
BROCKHAUS, Rudolf, Dar Ducha svatého. Nakladatelské údaje: bez jména: bez názvu, 1972.
59
BROŢ, Jaroslav, Protoţe Duch je naším ţivotem, podle Ducha také jednejme! Duch svatý v biblické spiritualitě
člověka povolaného Bohem. Praha: Pastorační středisko Praha, 2000.

18

postupně ustupují do pozadí a znovu vystupují v nové síle během exilu a poexilní obnovy,
zvláště u proroka Ezechiele. Nový zákon je ovšem přelomový především v tom, ţe Jeţíš je v
něm zobrazen jako konečný a trvalý nositel Ducha zároveň (Jan 1,33) a následně potom také
jeho předavatel (Skutky apoštolské 2,33). Jeţíš je tím, kdo předával spolu s Duchem i sám
sebe, je tím, kdo do Ducha ponořoval (Galatským 4,6; Římanům 8, 14 – 17) a je rovněţ tím,
kdo předával své vlastní poslání (Jan 20,21). Novozákonním tématem, jeho charakteristickou
známkou v pojetí Ducha je tak jeho trvalá přítomnost jak v Jeţíši, tak také v jeho učednících
(Jan 14,17; 1. Korintským 6,9; Římanům 8,9). Ti, kteří pak v Novém zákoně přilnuli k Pánu
Bohu, s ním byli sjednoceni, společně s jeho Duchem (1. Korintským 6,17). V evangeliích,
konkrétně například v Janově evangeliu se píše o Duchu svatém, který jakoţto určitý zástupce
nahradí Krista, díky jeho přítomnosti se stane jedním z Boţí Trojice, jenţ bude přebývat
společně s věřícím lidem na této zemi, toto: ,,Jestliţe mě milujete, zachovávejte má přikázání.
Já pak poţádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiţ Ducha pravdy,
jehoţ svět nemůţe přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy však ho znáte, neboť ţije u vás a bude
ve vás60 (Jan 14, 15 – 17)“. Na to potom navazují další biblické pasáţe, které vysvětlují, co se
bude dít, kdyţ právě Duch svatý přijde mezi Boţí lid. Co se bude dít poté, co přijde, popisuje
znovu Janovo evangelium, kde se pak ještě píše toto: ,,Aţ ale přijde on, Duch pravdy, uvede
vás do veškeré pravdy. Nebude totiţ mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí
vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě61 (Jan 16, 13 – 14)“.

Jiţ v předchozí kapitole se ovšem vyjadřuje evangelista Jan v podobném smyslu o
tom, co se stane, kdyţ Duch svatý sestoupí na tuto zem. Duch svatý, kromě své funkce
určitého obhájce či utěšitele, bude také tím, kdo bude vydávat svědectví, bude tím, kdo vydá
svědectví o Bohu. Něco takového je potom ovšem také výzvou k nám samotným, k věřícímu
lidu, tak aby vydával svědectví, stejně jako to činil sám Duch svatý. To se uvádí v 15. kapitole
Jana, kde se píše toto: ,,Aţ přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiţ Duch pravdy,
který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví, protoţe
jste od počátku se mnou62 (Jan 15, 26 – 27)“.

2.2. Duch svatý v teologii Tomáše Špidlíka

Tomáš Špidlík ve svém díle mluví o třech sestoupeních Boha na zem. Zdůrazňuje totiţ
existenci Boţí Trojice, která je ovšem jednotná, tvoří celek. Co se týče Ducha svatého, tak ten
je sem také zahrnut. Mluví tu tím pádem jednak o sestoupení Hospodina Boha, který
například v podobě ohně sestupoval na zem pro zápalné oběti. Po mnoha staletích od
předpovědi tohoto příchodu se potom tato událost naplnila, a to tehdy, kdyţ se narodil Jeţíš
60
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Kristus. On sám přišel na tuto zemi, aby nás vykoupil, poté co jí ale opustil, hned jak
vystoupil na nebesa, přišel ten, koho křesťané nazývají Utěšitelem, tedy Duch svatý. Ten
přišel na Den Letnic na shromáţdění apoštolů, kde jím byl kaţdý z nich naplněn a začal
mluvit v duchovním jazyce, v jazyce Ducha svatého. Skrze moc, kterou s sebou Duch svatý
přinesl, se pak začaly dít veliké věci. Tuto skutečnost, tedy lépe řečeno celou tuto událost,
máme zaznamenanou ve Skutcích apoštolských, kde se píše o duchovních jazycích, které
tehdy Duch svatý všem lidem, jeţ zde tehdy byli přítomni, toto: ,,V Jeruza1émě tehdy
pobýva1i Ţidé z kaţdého národa na světě. Kdyţ se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli
ohromeni, protoţe je kaţdý slyšel mluvit svou vlastní řečí (Skutky apoštolské 2, 5 – 6)63“.
Duch svatý, který sestoupil na zem jako poslední z Boţí Trojice, dával porozumět,
mocně působil, ale hlavně také lidem jakoby, obrazně řečeno, nahradil přítomnost Krista na
zemi. V podstatě je pro nás zástupcem Boha Otce i Boţího Syna, i kdyţ ve skutečnosti se dá
říci, ţe je jejich součástí. Proto v jeho přítomnosti jsme blízko celé Boţí Trojici. Skrze něj
jsme ve spojení jak s Bohem Otcem, tak s Boţím Synem.

2.2.1. Tituly Ducha svatého
Tomáš Špidlík mluví o Duchu svatém jako o někom, kdo má nejrůznější tituly. Mluví o tom,
ţe jeho působení je univerzální. Například říká, ţe Duch svatý můţe být ,,Posvětitel“, tedy
ten, kdo posvěcuje, ten, kdo činí křesťany svatými. Jak ale Tomáš Špidlík praví, tak ne kaţdý
můţe být svatý. Jak se píše ve Starém zákoně, nazýván svatým mohl být nazýván jedině Bůh
sám (Izaiáš 6, 1 – 7). V těchto verších se zdůrazňuje výlučná svatost Hospodina Boha,
kterému patří veškerá tato úcta, tedy titul Svatého. V současné řeči jiţ ovšem označujeme
termínem ,,svatý“ převáţně mravně čistého člověka. Jak Tomáš Špidlík říká, církev v podstatě
předepisuje to, aby člověk ještě předtím, neţ přistoupí ke svatému přijímání, aby se očistil od
hříchu. Proto se v teologii Tomáše Špidlíka mluví o tzv. ,,mravní svatosti“64, jenţ se projevuje
bezúhonným ţivotem a také o tzv. ,,ontologické svatosti“65, jíţ je přítomnost Boha v duši.
Nový zákon nám ovšem podle něj poskytuje tajemství toho, ţe Duch svatý, který
přebývá uvnitř našeho srdce, nás činí svatými a neposkvrněnými před Bohem, čímţ my sami
poté také získáváme Boţí svatost. To, co ve Starém zákoně tedy náleţelo jedině Bohu, je nyní
dáno rovněţ nám. Tato moţnost být svatými. To podle něj ovšem vyţaduje od nás především
to, abychom se snaţili uchovávat správným mravním chováním tuto svatost, která nám lidem
byla darována, tak abychom ji my sami mohli obdrţet. Dalším z moţných přirovnání k Duchu
svatému je potom titul ,,Oţivujícího“, tedy titul, který vychází z tzv. ,,kréda“, z apoštolského
vyznání víry. V něm se vyznává, ţe Duch svatý je tím, kdo dává ţivot, tím, kdo oţivuje, dává
ţít. Znakem Hospodina Boha bylo rovněţ to, ţe oţivoval. O tom se píše v Genesis 2,7. Ţivot,
63
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který je pak určitým Boţským darem, a to úplně pokaţdé, se uskutečňuje postupně. Dalším
z mnoha titulů Ducha svatého je ,,Osvětitel – Světlo“. Tomáš Špidlík říká, ţe ve Starém
zákoně je moţné se velmi často setkat s námětem světla. Jiţ při stvoření světa Bůh totiţ
například oddělil světlo od temnot. Zároveň také na konci Bible, tedy ve Zjevení Janově,
přijme nové stvoření, tedy Bohem spasený člověk, světlo světa. Sám Jeţíš se také zjevoval
jako světlo, o čemţ píše v evangeliích například apoštol Jan. Výraz ,,Světlo“ je ale především
metaforický, je to pouhý příměr, který se dá různě vykládat. Například pro Ţidy je výraz
,,Světlo“ spjatý s ţivotem, kdeţto pro Řeky naopak znamená spíše toto slovo poznávání
pravdy, jelikoţ jedině díky světlu se člověk můţe pohybovat a vidět a zároveň vědět, s čím se
setkává. V tomto lze navíc nalézt také určitý vztah, který existuje mezi Kristem a Duchem
svatým. Sám Jeţíš se označil za ,,světlo světa“ (Jan 14,6), tedy za pravdu, kterou toto světlo
metaforicky znázorňuje. V Bibli se píše o tom, ţe tak jako byl Kristus ,,světlem“, zářícím ve
,,tmě“ tohoto světa, tak také věřící sami by měli být ,,světly“ těm, kteří ještě nepoznali Boha.

Tento příměr, celá tato metafora je zajímavá zejména tím, ţe se vztahuje jak k Bohu,
tak také k lidem. Tento motiv, motiv světla se tedy vyskytuje v mnoha pasáţích jak Starého,
tak Nového zákona. Duch svatý je pak sám ,,světlem“, které přichází shůry, aby zazářilo
všem, kteří bloudí v ,,temnotách“ tohoto světa.
Duch svatý jakoţto ten, kdo dává inspiraci, jako ten, kdo vnuká myšlenky, nápady,
samozřejmě působí jedině takovým způsobem, aby to vedlo k uţitku, k dobrým věcem,
skutkům. Duch svatý totiţ sídlí v srdci člověka, jemuţ dává slyšet svůj hlas ,,v hradu nitra“
našeho ,,já“, jeví se tedy jako určité osvícení, jenţ je plné pokoje. ,,Hrad nitra“ je výrazem sv.
Terezie z Ávily66. Ve chvílích, kdy Duch svatý k člověku hovoří, se dá mluvit o tom, ţe jsou
to chvíle ,,extatické“67. Skrze to potom také přichází na člověka určitá inspirace, kterou nám
dává sám Duch svatý.

Snad nejtypičtějším pojmenováním Ducha svatého je ovšem ,,Utěšitel“, řecky
Paraklétos. V Bibli se píše o Duchu svatém, jakoţto o ,,Utěšiteli“, toto: ,,Říkám vám ale
pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Kdyţ neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; kdyţ ale
odejdu, pošlu ho k vám. Aţ přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud68“ (Jan
16, 7 - 8). Zde se tedy dozvídáme o tom, co všechno přišlo s Duchem svatým, jakoţto
s ,,Utěšitelem“, na tuto zem. Dá se říci, ţe člověk často pociťuje smutek, kvůli čemuţ právě
také Duch svatý přišel. Přišel odhalit, v čem spočívá hřích člověka, který nás odděluje od
Boha. Skrze Ducha svatého se ale člověk můţe rozhodnout pro činění pokání, které jej od
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hříchu očišťuje. V tom potom ovšem můţe pomoci Duch svatý, který nám naše hříchy zjevuje
a který nás utěšuje. Sám Jeţíš také potřeboval útěchu v Getsemanské zahradě, předtím neţ šel
na smrt. Proto jí o tolik více potřebuje člověk, který je jiţ ze své přirozenosti hříšný a i kvůli
tomu můţe právě docházet v jeho ţivotě k zármutku. Duch svatý má potom několik úkolů. Od
toho, aby skrze věřícího člověka působil mocné divy, aţ po ten, který člověku přináší určitou
útěchu. Jeho útěcha pak můţe činit člověka radostným, svobodným, coţ se můţe dít zejména
díky zjevení toho, co hříšného člověk dělá. To se děje ovšem jedině skrze Ducha svatého.

V nejstarších křesťanských dokumentech, čehoţ je zajímavé si také povšimnout, je
Duch svatý označován za ,,Anděla“69. Slovo ,,Anděl“ pochází z řečtiny, kde toto slovo
označuje posla. V tomto významu jde potom především o posla Boţího. Duch svatý sám je
navíc Kristem na tuto zemi poslaným pomocníkem pro ty, kdo pociťují nějaký zármutek.

Můţeme říci, ţe Duch svatý je tedy v jakékoli nastalé situaci především tím, kdo dává
potěšení, a to v kterékoli těţké chvíli. Zvláštním způsobem nám totiţ zjevuje to, v čem
spočívá kladný smysl Kristova utrpení. V něm nalézáme odpovědi na tyto otázky, na to, čím
vším pro nás Kristova oběť je. Zejména nám potom dává neskutečný pokoj ve chvíli, kdy
proţíváme nějaké trápení. Tehdy totiţ Duch svatý působí jako naše velká útěcha.
,,Oheň“, další z mnoha moţných znázornění Ducha svatého, byla jiţ odpradávna
ţivlem, který mnohé starobylé národy povaţovaly za něco velmi důleţitého, ba dokonce za
něco vysloveně boţského. Jiţ ve Starém zákoně se s mimořádnou mocí ohně můţeme setkat.
Tak například Eliáš byl vzat do nebe ohnivým vozem, případně Mojţíš sám spatřil Boha
v hořícím keři, v němţ se jakoby sám nacházel. Sám Bůh tedy, kdyţ se to tak vezme, můţe
mít symbolickou podobu ohně. Obraz ohně můţe mít mnoho moţných významových
výkladů. Jako ,,oheň“ je Duch svatý vyobrazen například ve 2. kapitole Skutků apoštolských.
Můţe symbolizovat například zapálenost pro Boţí slávu či horlení pro dobro. Takováto
horlivost můţe být, pravým opakem vlaţnosti, coţ je vlastnost, která je něčím, která je v Bibli
označována jako naopak něco škodlivého, nesprávného. Ve Zjevení Janově se totiţ o ní píše
toto: ,,Znám tvé skutky - nejsi ani studený, ani horký. Kéţ bys byl studený nebo horký! Ale ţe
jsi vlaţný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst70“ (Zjevení Janovo 3, 15 – 16). Zde
tedy vidíme to, jak je důleţité ,,duchovně hořet“. Duch Svatý sám v nás ovšem můţe ,,hořet“.

Můţe způsobovat to, ţe jsme zapálení pro to, následovat Krista, pokud mu k tomu
dáme prostor. Vlaţnost nazývali řečtí Otcové sklerokardia71. Správný křesťan má tedy
usilovat o její opak. Musí být zapálený pro skutky Kristovy, a to jde jedině Ducha svatého a
69
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jeho přítomnost v nás. Oheň tedy, jak je vidět, je tím skutečně správným symbolem pro Ducha
svatého, protoţe oheň je to, co vybízí k horlivosti v následování Krista, o coţ by samozřejmě
mělo jít kaţdému křesťanovi především.

Posledním, nejznámějším titulem či typickým biblickým obrazem Ducha svatého je
potom ,,Holubice“. Pokud se jiţ objevuje nějaké reálné vyobrazení Ducha svatého v Bibli, tak
je to zejména symbol ,,Holubice“. Kdyţ byl Jeţíš pokřtěn Janem Křtitelem v Jordánu, tak na
znamení toho, ţe právě přijal moc Ducha svatého, se nad něj sestoupila holubice. Ta pak tedy
měla být symbolem Ducha svatého. Jak také čteme ve Starém zákoně, konkrétně v Genesis,
tak například Noemovi se ukázala holubice, kdyţ Noe zjišťoval, jestli jiţ po potopě světa je
někde vidět suchá země, na které by mohl zakotvit se svou archou. Zde také podle všeho měla
být tato holubice obrazem Ducha svatého. Rovněţ to, ţe holubice sestupuje shůry na zem,
můţe být jedním z důvodů, proč je takto Duch svatý vyobrazován. On sám totiţ sestupuje na
člověka. Pro duchovní autory se zároveň holubice staly symbolem modlitby. Ke kaţdé
modlitbě křesťana, jak říká Órigenés72, by správně měla patřit také takzvaná epiklésis73, tedy
prosba, přání, které se dá označit jako vzývání Ducha svatého, jako určitá touha, aby sestoupil
na dary, jenţ jsou poloţeny na oltář, a zároveň i na lidi, stojící okolo tohoto oltáře. Proto obraz
,,Holubice“ je asi tím nejvýraznějším symbolem Ducha svatého, pro jeho sestoupení na nás
shůry. Rovněţ ale také proto, ţe jeho příchod na tuto zemi byl takový, ţe k nám byl seslán
z nebes. O tom se můţeme dočíst ve Skutcích apoštolských, kde Duch svatý začal svoje
působení zde na zemi, kam se vydal naplnit svůj úkol.

2.3. Shrnutí

Druhá kapitole pojednává jiţ o samotné postavě Ducha svatého, o tom, kdo to Duch svatý
vůbec je, jak je popisován třeba v samotné Bibli. Jsou zde uvedeny některé biblické pasáţe,
které o Duchu svatém hovoří v různých souvislostech, a to jak na konkrétních místech Starého
zákona, tak také Zákona nového. Posléze se pak jiţ věnuji tomu, jaké tituly Duch svatý
zaujímá v teologii Tomáše Špidlíka.
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3. DARY DUCHA SVATÉHO
Následující kapitola je zaměřena na dary, Ducha svatého, na tzv. charismata. Jelikoţ Duch
svatý právě skrze tyto svá zvláštní obdarování církvi působí různá znamení či zázraky, je
jasné, ţe je toto téma neopomenutelné. V této kapitole je také věnována pozornost 12.
kapitole 1. Listu Korintským, která právě stojí na učení o darech Ducha svatého. Tzv.
charismata, tedy dary milosti, jsou potom takovým samostatným tématem, o kterém se mluví
především v prostředí ,,evangelikálních“ či ,,letničních křesťanů“, nicméně k této tématice
rozhodně patří.
3.1. Sedm darů Ducha svatého
Duch svatý podle Tomáše Špidlíka také rozdává určité dary, které přerozděluje v rámci
církevního společenství. Je ovšem podle něj důleţité rozlišovat mezi tím, co označíme za dar
a co naopak za ctnost. Těchto darů je celkem sedm. Kdyţ je vyjmenujeme, tak do nich patří
dar moudrosti, dar rozumnosti, dar rady, dar síly, dar poznání, dar zboţnosti a dar bázně Boţí.
Všechny tyto dary, nemluvě ještě o dalších jiných darech, o kterých se například píše
v 1. Korintským 12, jsou dány ke společnému růstu církve a jednotlivých věřících, tedy
církve. ,,Dar moudrosti“, o kterém zde hovořím v první řadě, je dar, který převyšuje veškerou
lidskou inteligenci. Slovo moudrost pochází z řeckého slova sofia74, která má v moderních
jazycích v dnešní době především intelektuální nádech. Moudrost, kterou dává sám Bůh, je
ovšem mnohonásobně větší neţ jakákoli lidská moudrost. Ta se nemůţe ani zdaleka vyrovnat
té, kterou dává Bůh. Bůh například dal v dějinách velkou moudrost do ţivota mnoha lidí. Asi
největší potom dal králi Šalamounovi. Boţská moudrost je taková, ţe se díky ní se člověk
vzdá všeho, jen aby nalezl ji samotnou. Moudrost, tedy lépe řečeno dar moudrosti je dar,
kterým je člověk zdokonalován Duchem svatým v mnoha různých věcech, jenţ vykonává.
,,Dar rozumnosti“ je dar, který se vyznačuje tím, ţe oproti lidskému intelektu, jenţ má
své hranice, se zde dá hovořit o tom, ţe Duch svatý můţe člověku osvítit i věci skryté a
zároveň jeho intelektu těţko přístupné. Právě lidský intelekt byl velmi podtrhován ve
starověkém Řecku jakoţto jedna ze ctností, jako něco, co člověka povznáší člověka do
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vyšších sfér. Díky intelektu člověk můţe totiţ dojít k vyššímu poznání, k tomu, aby našel ty
správné Boţí pravdy, Boţí cesty. Poté, co přišel na tuto zem Duch svatý, ovšem můţeme lépe
dosahovat k nebeským výšinám. Duch svatý totiţ sestupuje z nebes, aby právě nás samotné
mohl pozvednout do těchto výšin. Dá se tedy říci, ţe ,,Dar rozumnosti“ je takový dar, který
nám slouţí k hlubšímu poznávání Boţích cest, Boţích pravd.

Dalším z darů Ducha svatého je ,,Dar rady“, coţ je dar, který se projevuje tak, ţe
kaţdý věřící by vedle sebe měl mít určitého duchovního rádce, jenţ tomu druhému bude radit
v oblasti duchovních věcí, a to i právě díky tomu, ţe bude naplněn Duchem svatým, který sám
je dobrým rádcem. Dá se hovořit o tom, ţe tzv. Boţí rady, povolání či plány získáváme
především díky tomu, ţe jsme naplněni Duchem svatým, který nám tyto rady sám uděluje.
Dává nám je do ţivota proto, aby nám tak pomohl či nás varoval v konkrétní sloţité situaci,
kterou momentálně procházíme.
,,Dar síly“ je něčím, co někteří křesťanští autoři definují takto: ,,Je to ctnost, která
vede člověka k tomu, aby se nespoléhal na své síly a doufal v Boţí pomoc. Tak přemáhá obavy
a pochyby, jeţ se týkají námah a tíţe, které na něho doléhají během duchovního ţivota75.“Jak
známo, tak ti, co byli nazýváni tzv. Boţími muţi, neměli strach, šli v bázni Boţí, následovali
Boha ve víře. Jejich silou ovšem nebyli ţádné zbraně, nýbrţ sám Bůh, který je podpíral. Co se
týče Ducha svatého, tak ten můţe být člověku nápomocen například v takové situaci, kdy se
člověk cítí buďto tělesně slabý, popřípadě fyzicky ,,na dně“. Pokud jiţ tedy hovoříme o
konkrétní pomoci tělu, fyzické stránce člověka, dá se říci, ţe Duch svatý můţe naplnit také
tuto oblast. Zároveň můţe ale Duch svatý léčit zraněné lidi, lidské duše, případně nám můţe
také pomoci od všech forem strachu či smutku.
,,Dar poznání“ je velmi vzácný duchovní dar. Podle Tomáše Špidlíka jej lze chápat
v podstatě úplně stejně jako dar moudrosti nebo rozumnosti. V lidském světě existují určité
hranice poznávání, zvláště pokud jde o určité humanitní obory, například o literaturu, umění
či dějiny filosofického myšlení. Pro to, aby někdo chápal krásu nějaké básně je ovšem
zapotřebí mít určitý dar. Nebezpečné je ovšem to, pokud se například vědecky studuje
náboţenství. Křesťané věří, ţe dílem Písma svatého je Duch svatý. Proto také samotné Písmo
svaté je svaté samo o sobě. Proto jej také můţe chápat jedině ten, kdo má v sobě tohoto
Boţího Ducha. Ten nám sám totiţ dává tento dar, toto duchovní poznání. Jedině ten, kdo zná
Písmo svaté, kdo má tento dar, tedy dar poznání, můţe posléze skutečně pochopit také velké
stvořitelské Boţí dílo. Kdo má tedy podíl na darech Ducha svatého, ten, kdo je konkrétně
účasten na tomto daru, ten čerpá nadpřirozené poznání, poznání duchovní. Bůh sám nám dal
vše, co zde na zemi nyní máme. Díky tomu můţeme říci, ţe kaţdá věc má určitý duchovní
význam. Účast na všem, co pochází z milosti Ducha svatého, je ale nabídnuta jedině těm, kteří
přijímají jeho dary, skrze které pak slouţí dalším lidem. To jsou potom ovšem často také
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právě ti, jeţ mají čistá srdce a díky tomu vidí Boha. A tato skutečnost je doloţena i v Písmu,
v Matoušovi, kde se píše toto: ,,Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha76 (Matouš 5,8)“.

,,Dar zboţnosti“ se dá charakterizovat tak, ţe jej oddaně pouţíváme ke sluţbě Bohu.
Především za tímto účelem totiţ tento dar přijímáme. Pokud říkáme o někom to, ţe je
,,zboţný“77, tak tím dosvědčujeme to, ţe takovýto člověk věrně plní všechny své náboţenské
úkoly či povinnosti. Jiţ ve Starém zákoně se můţeme dočíst o tom, ţe proroci vyzývali lid
k tomu, aby byl zboţný vůči Bohu, aby mu věrně slouţil. Opravdovou zboţnost se ovšem
nemusí vyznačovat jedině tím, ţe díky ní činíme jen určité vnější úkony, které k takovéto
zboţnosti patří, ale také další. Je totiţ moţné říci, ţe křesťan se má chovat zboţně jak vůči
Bohu, tak vůči lidem. Věřící člověk má prokazovat dobro všem lidem, a to i nepřátelům.
Vším tím se potom také prokazuje naše zboţnost. Zboţnost rovněţ souvisí
s poznáním. Například proslulí ,,duchovní“ Otcové měli tzv. cardiognosii78, tedy schopnost
poznání srdcí. Ti dokázali vyčíst v duších druhých, tak jak je to o nich známo, mnohé. Tato
schopnost je sama o sobě darem Ducha svatého. V určité míře je pak tento duchovní dar dán
také všem spravedlivým a zboţným křesťanům, díky němuţ mohou zachovávat zboţnost
nejen vůči Bohu, ale i vůči lidem. Toto vše potom se ovšem děje především díky Duchu
svatému, který Boţí lid takto posiluje.
,,Bázeň Boţí“ či ,,Bázeň z Boha“ se často vnímala jako něco děsivého, a to i kvůli
k tomu, ţe se pod ní často chápalo to, ţe vyjadřuje určitou hrůzu, případně strach. Je to ovšem
jeden z duchovních darů. ,,Dar bázně Boţí“ je tedy potřeba vnímat pozitivně. Je to něco, co je
ţádoucí. V Písmu svatém se o Boţí bázni píše toto:,, Úcta k Hospodinu je klíčem
k moudrosti!79 (Ţalmy 110, 10).“ Mnohokrát se opakuje v Ţalmech to, ţe bude blaze tomu,
kdo se bojí Hospodina Boha. V Bibli ale můţeme najít také určitou spojitost bázně vůči
Hospodinu Bohu s pojmem sláva Hospodinova. Bůh je slavný tehdy, kdyţ zjevuje svou
velebnost, tehdy, kdyţ ve svých zázračných skutcích projevuje svou moc. Hebrejské slovo pro
slávu je kabôd80. Slovo kabôd doslova znamená tíţe. Kdyţ se zjeví sláva Hospodinova, tak si
lid uvědomí, ţe je potřeba brát Boţí existenci s velkou váţností. Zároveň ale je důleţité brát
také váţně jeho slova a i to, co se od nás samotným Bohem vyţaduje. V našem jazyce
rozlišujeme dva výrazy, které se vztahují k tomu, kdyţ jsme z něčeho vyděšení, popřípadě
k tomu, kdyţ k něčemu máme úctu. Můţe to být jednak strach, jednak také bázeň. Strach
z Boha je ovšem nervová slabost, kterou vyvolávají naše fantastické představy. Přesným
opakem toho je potom klidné rozhodnutí, znamenající brát váţně váţné věci a zároveň
nepřikládat důleţitost tomu, co nemá význam. ,,Bázeň Boţí“ nás proto osvobozuje od všech
moţných forem strachů, které nás zbytečně zatěţují, ale rovněţ nás také učí tomu, abychom
76
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se nebáli lidí, ţivlů, zvířat, ani všemoţných ,,ďáblů“. ,,Bázeň Boţí“ je tedy takovým
duchovním darem, který nás určitým způsobem drţí zkrátka, na uzdě. Díky němu se totiţ
v podstatě bojíme velké Boţí moci, ale na druhou stranu nám dodává moudrost a dalo by se
říci, ţe i rozhodnost. Díky němu jsme osvobozeni od strachu, který nás pak někdy můţe
naprosto nesmyslně paralyzovat.

3.2. Charismata – specifické duchovní dary
Dalšími duchovními dary potom mohou být například podle toho, co se píše v 1. Listu
Korintským ve 12. kapitole dar uzdravování, dar působení mocných činů, dar proroctví, dar
rozlišování duchů, dar mluvení v jazycích81. Co se těchto duchovních darů týče, je potřeba si
uvědomit, ţe v podstatě existují různé dary či různé sluţby, ale nade všemi stojí tentýţ Duch,
jeden Pán. Písmu svaté také mluví o tom ţe, jsou různá působení, která ovšem vycházejí
z jediného Boha, jenţ sám je nerozdělený (1. Korintským 12,4 – 6). U darů Ducha svatého jde
potom na základě této jasně deklarované zákonitosti samozřejmě o to, aby směřovaly ke
společnému prospěchu, aby mohly poslouţit celé církvi (1. Korintským 12,7). Jak ale apoštol
Pavel zdůrazňoval, tak Duch svatý sám působí skrze tyto dary, navíc je rozdává kaţdému
jednotlivě podle vlastní vůle, tedy tak, jak chce. Je to tedy zaloţeno jedině na jeho vlastním
uváţení (1. Korintským 12,11).
Duchovní dary (řecky pneumatika)82 se objevují v Bibli v širším smyslu. Někdy jsou
zde vyjádřeny jako přídavné jméno (duchovní, tělo, pokrm, zákon). V Římanům 15,27 jsou
potom chápány jako milost spásy. V uţším smyslu se dají ovšem vnímat také jako účast na
Duchu vzkříšeného Jeţíše Krista. Duchovní obec je pak duchovním chrámem, protoţe přináší
duchovní oběti, zato duchovní člověk je protikladem člověka tělesného. Duchovní dary
můţeme zahrnout mezi sluţby, (řecky diakoniai83) které církev charakterizovaly. U apoštola
Pavla byla sluţbou církvi především sbírka pro jeruzalémskou obec. Byla to především
sluţba, respektive činnost charitativní. Později byli v církvi ustanoveni ještě také tzv. diakoni
či jáhni, kteří měli přímo za úkol slouţit potřebným, především tedy praktickým způsobem.
V oblasti duchovních darů potom existuje také výraz duchovní síly (řecky
energémata84). Ten vyjadřuje určitou účinnou duchovní sílu, která je spojena s působením
mocných činů (řecky dynamis85). V 1. Listu Korintským, v 16. kapitole vidíme, ţe existovali
lidé, kteří svou vlastní osobností působili obrácení k Bohu. Tito lidé byli plni odvahy a
statečnosti, obětavosti, osobního kouzla a vlivu. Skrze ně se totiţ projevovala tato mocná
duchovní síla, která pak přinášela takovéto ,,duchovní ovoce“. Mezi tyto výrazy ovšem ještě
81

Tamtéţ.
ZVĚŘINA, Josef, Duch svatý. Dar a dárce. Praha: Duch a ţivot, 1984.
83
Tamtéţ.
84
Tamtéţ.
85
Tamtéţ.
82

27

patří také výraz charisma86 (zjednodušeně obdarování). O charismatu je potřeba si ale později
říci něco více. Všechny tyto výrazy označují duchovní dary. Jednotlivé duchovní dary ale také
mají své projevy (řecky faneróseis87). Mezi ně patří například víra, skrze kterou potom působí
například dar proroctví, řeč poznání, řeč moudrosti či dar rozlišování duchů. Dalším projevem
je pak působení mocných činů, čímţ můţe být například dar uzdravování. Posledním druhem
projevu je poté mluvení ve vytrţení, tedy určité prorocké vidění či prorocká vize. To ovšem
vyţaduje určitý výklad. Všechny tyto projevy nám poukazují na konkrétní duchovní dary,
které z těchto projevů vycházejí. Kromě darů Ducha svatého se tedy ještě dá hovořit také o
takzvaných charismatech88, coţ přeloţeno z řečtiny, znamená, ţe se jedná o dary milosti.

Charismata jsou duchovní dary, které nám sám Duch svatý z milosti uděluje
prostřednictvím Boha. Tyto dary jsou potom darované speciálně konkrétním lidem, kteří
pomocí těchto darů slouţí v církvi. Jejich moc potom můţe být ohromná. Moc Ducha svatého
v duchovních darech se totiţ projevuje různými způsoby. Sama Bible o tom hovoří. Hovoří o
tom, ţe kaţdému Duch svatý uděluje své dary tak, jak chce, coţ znamená, ţe skrze kaţdého
přichází jiné působení, tedy skrze konkrétní duchovní dar jednotlivce. Existují některá
společenství, která si zakládají na tom, ţe v nich jejich členové mají nejrůznější obdarování,
zejména pak ty speciální, specifické. O takových společenstvích se dá mluvit například jako o
letničních sborech či charismatických církvích. Základním tématem těchto společenství je to,
ţe členové takovýchto církví proţili tzv. křest v Duchu svatém89. K němu docházelo
především ve sborech tzv. charismatické obnovy90. Jedněmi ze sborů, které prosazují tento
křest, tedy ,,křest v Duchu svatém91“, jsou tzv. letniční sbory92, jeţ svůj vznik datují od
počátku zaloţení sboru známého pod názvem ,,letniční hnutí93“. To vzniklo v USA 9. dubna
roku 1906 na Azusa Street94 v Los Angeles v Kalifornii. Jeho zakladatelem byl William
Seymour95, pastor tohoto sboru. Později se toto hnutí rozšířilo po celém světě, a to i do České
republiky.

,,O křtu v Duchu svatém“, o kterém mluví Elias Vella (2006), se dá říci, ţe je to
v podstatě třetí dimenze křtu96, jeţ můţeme znát. Po křtu vodou, krví je tu ještě tento třetí typ
křtu. ,,O křtu v Duchu svatém“ se můţeme v Bibli dočíst například v 5. kapitole Skutků
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apoštolských. ,,Křest v Duchu svatém“ nás naučí poznávat Jeţíše, přítomného v našich
ţivotech. Můţeme říci, ţe ,,skrze křest v Duchu svatém“ je moţné zakusit Boţí přítomnost,
nacházející se uvnitř nás samotných. Skrze to potom zakoušíme také pokoj. Je to pokoj, který
nám dává sám Bůh97.
O charismatech, tedy o darech milosti dále můţeme říci to, ţe jsou v podstatě dvojího
druhu. Jednak jsou milosti posvěcující98 (neboli habituální), které potřebuje kaţdý nutně ke
spáse. Pak ale existují také milosti charismatické. Ty ovšem pro kaţdého nutné pro spásu
nejsou. Milost, jejímţ prvořadým účinkem je posvěcení99, je milostí svatosti, udílí tedy
teologální víru, naději a lásku, které vedou naše srdce k blaţenému patření. A to nás pak činí
Boţími dětmi. Tuto milost přijímáme při křtu. Ta v nás potom postupně roste působením
dalších svátostí i kaţdým projevem, kterým dáváme Bohu najevo svoji oddanost. To je náš
nejvzácnější poklad. Význam slova milost (latinsky gratia100) říká, ţe tento dar je nám
naprosto zdarma101 věnovaný. Jsou ovšem také samotným Kristem ustanovená některá
charismata. Ty můţeme nazývat buďto institucionálními charismaty102, případně
charismatickými institucemi103. Mezi ně pak patří například prorocká moc učitelského
úřadu104, která se vztahuje na moc vyučovat druhé, zejména nástupce apoštolů, coţ jsou
v dnešní době kněţí, případně samotný papeţ. Druhou touto institucí je potom liturgická moc
kněţského úřadu105. Pokaţdé, kdyţ se slaví mše svatá, se právě uplatňuje vrcholným
způsobem tato svátostná a kultovní moc. Ta knězi umoţňuje zpřítomnit mezi námi oběť kříţe.

Existují ovšem také Kristem neustanovená charismata106. Ty jsou darovaná nečekaně,
náhle se jich tedy můţe někomu dostat ovšem také Kristem neustanovená charismata. Ty jsou
darovaná nečekaně, náhle se jich tedy můţe někomu dostat. O darech Ducha svatého velmi
poutavě hovoří také německý letniční evangelista Reinhard Ulonska107. Ten naopak rozebírá
jednotlivé duchovní dary a zastavuje se nad tím, jak poznat ten který duchovní dar. Mluví o
tom, jak by se měl jednotlivý duchovní dar projevovat.
Například o daru proroctví, který, jak se píše ve 12. kapitole 1. Listu Korintským, je
tím nejdůleţitějším duchovním darem, mluví jako o nezbytném duchovním daru. Ten je totiţ
97
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potřebný v kaţdém společenství. Měl by být přítomen v kaţdé církvi. O proroctví říká
Reinhard Ulonska to, ţe je zastoupeno ve čtyřech formách. Existuje jednak ,,kérygmatické
proroctví108“, které se vyznačuje dáním poselství prostřednictvím myšlenek, jeţ jsou náhlým
osvícením. Dalším typem proroctví je ,,vizuální proroctví 109“, které se dá rozdělit na vidění
v bdělém stavu, případně na noční vidění. Příjem poselství je v obou těchto formách vizuální,
tedy zrakový. Vidění jsou duchovní vize s určitým poselstvím. Před duchovním zrakem
vznikají obrazy, které potřebují výklad. Proto je dobré, pokud je v církvi přítomen někdo, kdo
tato proroctví můţe vykládat. ,,Auditivní proroctví110“ je potom takovým typem proroctví, u
kterého se prorok domnívá, ţe slyší zřetelně nějaký hlas, jenţ mu dává určitý úkol, případně
sděluje poselství. ,,Glossolalické proroctví111“ je naopak takové proroctví, kterému předchází
mluvení v jazycích. Posledním typem proroctví je pak proroctví činěné prostřednictvím
symbolického jednání. Tato forma proroctví byla typická zejména pro proroky, kteří se
objevovali ve Starém zákoně. Symbolické prorocké jednání je moţné vidět u proroka Agaba
(Skutky apoštolské 21,11).

3.3. Ovoce Ducha svatého
V Bibli se kromě darů Ducha svatého hovoří také ,,o ovoci“ Ducha svatého. O tom se
dočteme, podíváme-li se do Nového zákona, kde se píše v 5. kapitole Listu Galatským toto:

,,Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
mírnost a zdrţenlivost. Tomu se ţádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Jeţíši, ukřiţovali
svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Ţijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.
Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si (List Galatským 5, 22 – 26)112.“
S
Jestli Duch svatý skutečně přebývá v člověku, se pozná po ,,ovoci“. To jestli je člověk
naplněn Duchem svatým, se ukáţe tehdy, pokud jeho ţivot provázejí všechny pozitivní ctnosti
či vlastnosti, o kterých se hovoří právě v Listu Galatským. Jestliţe tomu tak je, tak se dá
hovořit o tom, ţe Duch svatý opravdu vstoupil do jeho ţivota. To se ovšem děje jedině za
předpokladu, ţe je zbaven všech tělesných vášní, které by mohly znečišťovat jeho srdce. Také
v Matoušově evangeliu se píše o tom, ţe se křesťané dají poznat po ,,ovoci“, tedy podle toho
jak ţijí (Matouš 7,16). Toto ,,ovoce“ potom člověk můţe nést jedině díky přítomnosti Ducha
svatého v jeho ţivotě. ,,Ovoce“ Ducha svatého je naprostým protikladem toho, co člověka
v jeho ţivotě běţně naplňuje. Jak se dále píše v Listu Galatským (Galatským 5, 19 – 21), tak
všechno, čeho je ve většině případů člověk plný, pokud to tedy nejsou duchovní věci, jsou
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skutky lidské svévole113. Často se potom jedná o hříchy sexuální. Mezi ně můţeme zahrnout
například necudnost, nečistotu či bezuzdnost. Dalšími skutky lidské svévole jsou dvě praktiky
spojované s pohanstvím. Sem spadá například modlářství či čarodějnictví. Sami Ţidé se
něčeho takového velmi báli, proto se toho snaţili, pokud moţno, zdrţet. Apoštol Pavel v Listu
Galatským uvádí také několik přestoupení proti určitým společenským vztahům. Mezi ně
zahrnuje například rozbroje, hádky, sváry, ţárlivost, podlost, vášeň, rozpory, rozkoly či závist.

Zkrátka se jedná o všechny moţné negativní lidské vlastnosti. Posledním typem
skutků lidské svévole, se kterým se můţeme setkat, je forma určité nekázně. Ta spočívá
v opilství, nestřídmosti, popřípadě by se dalo mluvit ještě o dalších věcech, které přináší
dnešní doba. Pravým opakem skutků lidské svévole jsou duchovní skutky114, tedy ,,ovoce
Ducha svatého“. To se právě projevuje v určité zdrţenlivosti ohledně všech moţných forem
pokušení tohoto světa.

Tento svět jich nabízí mnoho, ale právě ,,ovoce Ducha svatého“ je tím, co odlišuje
křesťany od nevěřících. Pokud se totiţ křesťané drţí laskavosti, lásky, radosti, pokoje,
trpělivosti, dobroty, věrnosti, mírnosti či zdrţenlivosti, nevěřící lidé jistě poznají, ţe je na nich
vidět to, jakoby čerpali z nějakého vyššího ,,zdroje“. Jasně uvidí, ţe takový lidé patří Bohu, ţe
jsou jeho dětmi, ačkoli to oni sami nejsou schopni pojmenovat pravým jménem, tím správným
způsobem. ,,Ovoce“ Ducha svatého je tedy jedním ze znaků skutečné duchovní proměny u
kaţdého věřícího člověka.

3.4. Duchovní dary a láska
Ne nadarmo se vyskytují slova o lásce v 1. Korintským, ve 13. kapitole v souvislosti
s duchovními dary a jejich pouţitím. Boţí láska je totiţ centrem pravé sluţby, jejím
středobodem a zároveň také nejlepší cestou k získání darů Ducha svatého. Nový zákon
v původním řeckém textu rozlišuje celkem tři druhy lásky. Ty rozděluje v první řadě na lásku
zvanou ,,filia115“ (z řeckého ,,milovat“ či ,,mít v oblibě“), coţ je láska, jenţ je vzbuzena
přednostmi či přitaţlivostí někoho druhého. Tato láska by se dala připodobnit nejvíce asi
k přátelství. Odvisí na sympatiích, na odezvě vlastního srdce a vyjadřuje mimo jiné také
pocity mezi rodiči a dětmi či mezi sourozenci, ale také mezi manţely samotnými. Něčím
zcela jiným je potom láska zvaná ,,erós116“, latinsky ,,amor117“, coţ je láska, která po něčem
touţí, popřípadě chce něco vyššího. Často se tento termín pouţívá jako synonym pro lásku
113
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smyslovou. Od našeho biblického pojetí lásky je ovšem poměrně vzdálená, samotný řecký
novozákonní text o ní navíc ani nemluví, vůbec jej nepouţívá jej. Poté figuruje v řeckém textu
Nového zákona také láska zvaná ,,storgé118“, která popisuje zejména lásku přirozenou,
náklonnost rodičů k dětem.

Tento druh lásky je potom silně podmíněn biologickými vazbami, díky čemuţ zaujímá
niţší místo v celé hierarchii těchto tří forem lásky. Láska ,,agapé119“ je potom tím
,,nejsilnějším“ druhem lásky, protoţe není podmíněna ani přednostmi toho druhého, ani
sympatií či pokrevní příbuzností. Není to soucit, nýbrţ rozhodnutí bezpodmínečně o tuto
lásku usilovat a snaţit se zajistit především dobro druhého. Tento druh lásky je poté výstiţně
popsán v tzv. velepísni lásky apoštolem Pavlem. V této známé biblické pasáţi je potom navíc
velmi nápadné to, ţe o tom, jaká tato láska vůbec je, sám apoštol Pavel ani nic neříká,
vyjadřuje jedině to, čím tato láska není a co tato láska nedělá. To jaká láska ,,agapé“ vůbec je,
potom vystihuje jasně ve dvou slovech. Je podle něj trpělivá a dobrotivá. Někdy se o lásce
,,agapé“ také říká to, ţe je nezištná či shovívavá. Ve 13. kapitole 1. Korintským se pak o
lásce, samozřejmě v souvislosti s tím, jak souvisí s duchovními dary, jelikoţ ona sama je tím
největším darem, píše toto:

,,Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano
kdybych měl tak velikou víru, ţe bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A
kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl,
nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevymlouvá a není
domýšlivá (1. Korintským 13, 1 – 4)120“.

Pro pochopení toho, jaká taková láska je, nám samozřejmě bohatě postačí jen první
čtyři verše této známé novozákonní pasáţe. V dalších verších se potom popisuje to, jak se tato
láska konkrétně vyznačuje i to, čím právě láska ,,agapé“ není. Vše je pak zakončeno
v posledním verši, který říká, ţe to, co jako jediné zůstává z toho, co má skutečný duchovní
význam, coţ je víra, láska a naděje, je tím největším právě láska. Vše ostatní totiţ pomine,
jedině láska zbude, která jako jediná zůstane nezlomná a nezdolná, protoţe proroctví či jiné
duchovní dary zaniknou a pominou.
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3.5. Shrnutí
Třetí kapitola této práce se věnuje problematice darů Ducha svatého i jejich zvláštní formě,
tedy tzv. charismatům. Snahou je zde nastínit, jaké dary Ducha svatého existují a to, jakým
způsobem se projevují. Je zde také ukázáno, to jak Bible rozlišuje ,,ovoce“ Ducha svatého
v porovnání s duchovními dary. Mimo jiné se zde zaměřuji na perspektivu letničního
prostředí, kde je na duchovní dary kladen zvýšený důraz. Celkově jsou v této kapitole potom
vyjmenovány také jednotlivé existující dary Ducha svatého, a to i z hlediska pneumatologie
Tomáše Špidlíka.
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4. ŢIVOT V DUCHU SVATÉM
Dalším tématem, věnujícím se Duchu svatému, je potom ţivot v Duchu svatém. Sám třetí
článek vyznání víry v sobě zahrnuje také víru v církev. Ţivot v Duchu svatém je závislý na
víře v církev, jelikoţ růst, formování či budování církve nastává jedině tehdy, kdyţ je v ní
zjevná přítomnost Ducha svatého. Proto je zde potřeba si o tom také něco málo říci. S tímto
tématem zároveň souvisí to, jak si Ducha svatého uvědomujeme, jak jej vnímáme. Jelikoţ je
to duchovní postava, tak je trochu jinak vnímán ve srovnání s kýmkoli dalším. To stejné
ovšem platí tím pádem také o Bohu Otci a o Jeţíši Kristu. I proto je dobré uvést na ,,světlo“
rovněţ tuto problematiku, zaměřit se na to, co s čím je spjata.
4.1. Uvědomování si Ducha svatého
Tomáš Špidlík hovoří o tom, ţe stále aktuální otázkou v dnešní době zůstává to, jak se dá
poznat, zdali je někdo ,,duchovní“ či nikoliv, popřípadě to, zda takovýto člověk má v srdci
milost, anebo ţije bez ní. Toto téma souvisí s postavou Ducha svatého, který je neviditelný.

Jak praví Tomáš Špidlík, tak tzv. messaliáni121, pocházející ze Sýrie, věřili v to, ţe ten,
kdo v sobě má Ducha svatého, jej tím pádem musí také cítit. Tím se také řídili. Tvrdili totiţ to,
ţe ten, kdo nic necítí, v sobě nemá Boţskou milost. A naopak tehdy, kdyţ člověk zakouší
pokušení, tehdy, kdyţ člověkem zmítají špatné myšlenky, tak to znamená, ţe v nás přebývá
hřích. Ten se totiţ podle nich v takovémto případě pevně uvelebil v našich srdcích, v srdcích
věřících. Z tohoto všeho potom vyvozovali to, ţe něco takového s sebou můţe přinášet také
určité důsledky, které ovšem mohou být pro člověka nebezpečné. Tvrdili, ţe svátosti,
například takový křest, nemění naše pocity. To pak podle nich vede k tomu, ţe se nám ani
skrze ně nedostává naplnění Duchem svatým, v případě ţe právě ony nevedou ke změně
našich pocitů. Později byl ovšem tento postoj odsouzen jako bludařský. Řecký duchovní autor
Diadochus pak o tom píše například takto: ,,Milost je tajně uloţena v hlubině srdce od chvíle
křtu; nedává citu pocítit svou přítomnost.122“ V době reformace potom církev opakovala, ţe
není totoţné ,,cítit se ospravedlněn“ a ,,být ospravedlněn před Bohem“. I někteří svatí totiţ
častokrát prodělávali určitá neútěšná období, kdy měli pocit, ţe je před nimi nebe uzavřené,
mlčenlivé. Tyto stavy by ovšem neměly zapříčiňovat to, aby křesťan začal být netečný vůči
duchovním věcem. Takováto věc se zkrátka nesmí stát u věřícího něčím, co jej posléze
naprosto pohltí, odradí od hledání Boha, popřípadě Boţích cest. Mohou to totiţ zkoušky víry.
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Ty ovšem sám Bůh vynahrazuje křesťanům všelijakými útěchami. Ty pak právě přicházejí po
období rozličných zkoušek, které jsou ovšem kaţdodenní součástí zkušeností kaţdého
věřícího člověka123.
Podle Diadocha platí v tomto smyslu určitá boţská pedagogika, která má své předem
stanovené pořadí: 1.) Nejdříve při křtu dostáváme Ducha svatého bez toho, ţe bychom si to
vůbec byli schopni uvědomit. 2.) Kdyţ se potom někdo obrátí k duchovnímu ţivotu, tak jej
Bůh povzbuzuje svou milostí, coţ vede k tomu, ţe takovýto dotyčný nachází uspokojení
v náboţenském ţivotě. 3.) Poté ovšem přichází určité období zkoušek, kdy se naopak milost
skrývá. V tu dobu se zakouší jedině neúspěchy. 4.) Poslední fází je potom ta fáze, kdy po
ukončení období očišťování Bůh uděluje člověku opět útěchy, radost či ubezpečení o plnosti
Ducha svatého.
Poslední období se dá zhodnotit tak, ţe člověk zraněný ve svých citech hříchem znovu
nabyl duchovního zdraví duše, pokoje v srdci. Neměli bychom proto usilovat o to, abychom
získali tuto útěchu, zato máme s vírou očekávat a přijmout ji tehdy, kdy ji nám sám Bůh
udělí124.

I kdyţ je Bůh neviditelný, tak je stejně pro člověka poznatelný. Dá se totiţ nalézt také
skrze určitá znamení. Bůh se můţe zjevovat v přírodě, kde ve všem stvoření, ve všem
ţivoucím můţeme vidět jeho přítomnost. Tam jej lze určitě nalézt. Proto, ţe to tak je, je ale
jasné, ţe se s ním můţeme setkat i jinak. Znamení jeho přítomnosti v duši člověka je moţné si
uvědomit například na základě charismat, zvláštních duchovních darů. Těmi jsou jednak
glossolálie125, coţ jsou dary mluvení v jazycích, ale také proroctví, uzdravování nemocných či
další podobné dary, které slouţí především k budování Kristovy církve. Nejpříznačnějším
znamením pro přítomnost Ducha svatého v člověku je ovšem, jak jiţ bylo zmíněno
v předcházející kapitole, láska, která, jak se píše ve 13. kapitole 1. Listu Korintským, je tím
největším darem. Bez ní by totiţ člověk nebyl vůbec ničím. Proto je potřeba zdůraznit, ţe
právě duchovní dary společně s láskou nejlépe poukazují na to, zda je v nás Duch svatý
přítomen plně či nikoliv.
Duch svatý je tedy tím, kdo představuje Boţí přítomnost v nás, potvrzuje, ţe je v nás
Bůh skutečně ţivý, ţe v nás přebývá. Například svatý Řehoř Veliký píše o tom, ţe Boha
nemůţeme vidět, ale zato můţeme pozorovat jeho dílo. To samé potom platí podle něj také o
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přítomnosti Ducha svatého v lidském srdci. Říká k tomu totiţ toto: ,,Vidíme-li úchvatná díla,
jsme si jisti, ţe Bůh přebývá v těch, kteří je konají“126. Existují rovněţ určitá znamení, která
mohou skutečnost Boţí přítomnosti mezi námi jedině podtrhnout. Sem patří vidění, extáze či
jiné jevy. Nicméně církev sama se o nich bojí mluvit, aby nedošlo k určitým klamům, které by
celé toto tvrzení nějakým způsobem zdevalvovaly či popřely.
Tomáš Špidlík uvádí za příklad zajímavou zkušenost jednoho byzantského světce Simeona
Nového Teologa127 (zemřel roku 1022), jenţ dostal svoji přezdívku ,,Nový Teolog“ (to je
nový svatý Jan evangelista-teolog) právě pro své mystické zkušenosti. Ten patřil do proudu,
který touţil ţít milostí Ducha svatého vědomě, nicméně v tajemství. V jeho spisech je potom
moţné se s tímto příkladem setkat. Stejně jako těhotná ţena totiţ ještě nezná tvář vlastního
dítěte, ale jiţ si je jistá tím, ţe je v ní jeho ţivot, tak také křesťan spatří slávu své duchovní
podoby v budoucím čase. Jiţ nyní si je ovšem jistý tím, ţe v něm přebývá Duch svatý. Tato
skutečnost je zřejmě ovocem duchovního procesu, který je někdy krátký, jindy naopak
poměrně dlouhý.
Právě v ţivotě Simeonově je moţné zaznamenat tyto etapy. K jeho prvnímu obrácení
došlo po jeho příchodu do Cařihradu. Tam si uvědomil, ţe právě zde chtějí zneuţít jeho
nevinnosti. Proto se rozhodl k tomu, ţe se oddá duchovnímu ţivotu, coţ potom vedlo k tomu,
ţe měl určité vidění ,,světla“. Viděl, jak se jeho komůrka naplnila světlem. Dalo by se tedy
říci, ţe to, co viděl, bylo prostředí, ve kterém ţil. Toto prostředí se mu ovšem zjevilo jiţ
v novém ,,světle“, v nové perspektivě. Jelikoţ ale toto první obrácení nemělo příliš dlouhého
trvání, tak přišlo později druhé. Simeon se mezitím stal mnichem. Poté se mu dostalo nového
vidění. Tentokrát jiţ ovšem pochopil, ţe nešlo o ,,světlo“ vnější, ale o ,,světlo“ vnitřní, o to
v srdci. Skutečná proměna se totiţ odehrává právě v srdci, ve kterém dochází k naprosto
odlišným postojům, ne k těm, které se nalézají mimo nás, okolo nás. Tehdy také vznikají nové
city. Přesto tehdy Simeona zahltily určité pochybnosti. Ptal se sám sebe, jestli má důvěřovat
těmto novým citům, jestli se má dát vést těmito ,,světly“. Později ovšem pochopil, ţe je to
právě sám Jeţíš, který k němu mluvil v jeho srdci. Rozhodl se jej tedy uposlechnout, nechal se
vést jeho Duchem. To jej poté vedlo k tomu, ţe se vydal na poslední, v pořadí jiţ čtvrtou,
etapu svého duchovního vývoje128.
Simeon ji nazval lapidárně: ,,Ubohý, ale milující bratry″ (ptochos philadelphos)129.
Sám si tehdy totiţ zakusil mravní bídu, pocit, ţe je ubohým hříšníkem. Zároveň ovšem
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pociťoval v této době to, ţe musí milovat všechny lidi jako svoje bratry, a i to své vlastní
nepřátele, kteří jej pronásledovali. Pociťoval tehdy zkrátka to, ţe jim musí prokazovat lásku a
milosrdenství. To jej nakonec vedlo k uvědomění si toho, ţe takovýto proţitek lásky nemůţe
pocházet z ubohého člověka. Poznal totiţ, ţe je to boţská láska, která sama ovládla jeho srdce
prostřednictvím Ducha svatého. Tím pádem si mohl, potom co poznal tuto pravdu, být jistý
tím, ţe se s ním spojil sám Bůh. Proto také neexistuje ţádná jiná lepší jistota spásy neţ tato,
která v sobě zahrnuje srdce naplněné boţskou láskou, jenţ je darem Ducha svatého. Takhle se
tedy dá rovněţ vnímat Duch svatý. Je to jeden ze způsobů, jak sis jej uvědomovali například
někteří z církevních Otců či světců v dřívějších dobách.

4.2. Duch svatý v ţivotě církve
Duch svatý není přítomen pouze v ţivotech jednotlivců, ale také v ţivotě celého společenství
věřících, celé církve. Skrze církev potom můţe působit Duch svatý všude ve světě. Duch
svatý jí totiţ dává moc k trvalému svědectví, přičemţ stále vyzývá svět, aby jej hledal. Duch
svatý a svědectví patří totiţ k sobě, coţ potvrzují také Jeţíšova slova, která nalezneme ve
Skutcích apoštolských. Hned na samém začátku této knihy se píše:

,,Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě,
v celém Judsku, v Samaří a aţ na konec světa. (Skutky apoštolské, 1,8)“130.
Jeţíšovi učedníci potom tato slova uposlechli a o Letnicích vyšli nejdříve do
jeruzalémských ulic, kde šířili evangelium. Později se ovšem šířilo také do dalších končin a za
apoštola Pavla posléze proniklo aţ do Říma. Takto se apoštolové stávali těmi nejlepšími
Kristovými svědky a tak i sám Duch svatý, spočívající v jejich srdcích, mohl skrze ně působit.
Působit skrze ně mohl jednak uzdravení nemocných, malomocných, případně další
divy, které zasáhli později i pohany a někdy dokonce také moci postavené, vládce, krále.

Společenství svatých, tedy církev, je pak hlavním nástrojem díla spásy. To podle
obecného pravidla jde od Otce skrze Syna v Duchu svatém. Ve Skutcích apoštolských vidíme,
ţe při seslání Ducha svatého se formovala církev postupně od malé skupiny věřících Ţidů,
vedle nichţ přijali Ducha svatého později například také obyvatelé okolních národů. Těmi
byli třeba příchozí z Říma, Sýrie, Judeje, Mezopotámie, Judeje, Pontu, Asie, Egypta,
Kappadokie, Frygie, Pamfylie, z krajů Libye vedle Kyrény, ale také Parthové, Médové,
Elamité, Kréťané, Arabové či proselyté. Všichni si navíc navzájem rozuměli skrze dar jazyka.
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Duch svatý tedy spojoval Boţí církev, dával ji vzájemné porozumění, které zajišťoval
právě dar jazyka. Můţeme vidět, ţe díky Duchu svatému se Boţí církev rozrůstala rovněţ o
věřící z mnoha ras. A poté také o pohany. I díky tomu se dá říci, ţe prostřednictvím Ducha
svatého, působícího všude ve světě, je církev takto mocná. Proto také tak roste. Apoštol Pavel
například tvrdil, ţe náš ţivot v Kristu, případně jeho ţivot v nás, má ekleziální charakter131,
přičemţ Duch svatý v něm potom sehrává rozhodující úlohu, zejména pak při budování církve
(1. Korintským 12,13). Církev a Duch svatý jsou totiţ nerozlučně spojeni, patří neoddělitelně
k sobě. Kaţdý, kdo je totiţ sjednocený s Kristovým tělem a zároveň je prodchnutý Duchem
svatým skrze křest a víru, je reálně součástí Kristova tajemného těla, tedy církve.
Zkušenost Ducha svatého se tedy proţívá v církvi, odehrává se ve společenství
věřícího lidu. Charismata Ducha svatého jsou potom o to účinnější, čím účinněji ony samy
přispívají k budování církve. V Duchu svatém zároveň můţe věřící člověk přijmout nový
ţivot. On sám je pak jeho pramenem. Apoštol Pavel o tom mluví v Listu Titovi (3,5). Hovoří
o ,,novém stvoření“. Církev je ,,Tělo Kristovo“, které je plné věřících, jeţ mají určitá
obdarování, duchovní dary. Ty právě mohou napomáhat k budování tohoto těla. Duchovní
dary a znamení jsou velmi bohaté a rozličné. Všechny jsou ovšem důleţité v rámci fungování
církve. Stejně jako ,,ovoce Ducha“ mají potom také tyto duchovní dary místo v ţivotě celé
církve.
Nejdůleţitějším duchovním darem je samozřejmě láska. Ta pak sama všechno obepíná.
Je to vše pronikající tvořivý princip. Správné pouţívání duchovních darů je jedním
z klíčových faktorů, které mohou napomoci církvi při sluţbě pohanům. K tomu apoštol Pavel
říká v 1. Korintským ve 14. kapitole toto: ,,Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil
v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či
učení? Podobné je to s neţivými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají
jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje? (1. Korintským 14, 6 – 8)132“. Stejně potom také
mluví apoštol Pavel o tom, ţe pokud se dar jazyka pouţívá v církvi takovým způsobem,
pokud v církvi není člověka, který by jej vykládal, tak ţe by to zase naopak mohlo být na
škodu tehdy, kdyţ přijde do církve někdo nový, duchovních věcí neznalý. Proto také
pouţívání duchovních darů musí mít v církvi určitý řád.

Duch svatý působí také jakoţto sjednotitel církve. Vztah mezi Duchem svatým a církví
není totiţ takový, ţe by měl pouze vnější podobu. V 1. Korintským se píše toto: ,,Ať uţ jsme
totiţ Ţidé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhoţ těla
a jeden Duch se nám všem stal nápojem (1. Korintským 12, 13)112“. Takto to učí rovněţ 2.
vatikánský koncil. O tom se píše v 1. kapitole s názvem ,,Tajemství církve133“ s podtitulem
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,,Duch posvěcuje církev134“, která je součástí jednoho z dokumentů, který byl právě tímto
koncilem později také vydán. Duch svatý, přebývající ve věřících, zároveň vede také svou
církev a naplňuje ji. V Kristu si jsou všichni věřící blízko. Duch svatý je potom tím, kdo
buduje. On sám je tím, kdo utváří jednotu církve, tím, kdo ji drţí. Svatý Cyprián k tomu říká
toto: ,,Církev je lid sjednocený působením jednoty Otce i Syna i Ducha svatého135“. V této
jednotě se potom také Boţí lid shromaţďuje.

Něco takového je pak velikým duchovním tajemstvím. Je to tajemství Boha a lidí.
Tertulián, církevní spisovatel z počátku 3. století, mluví podobně. Říká totiţ, ţe tam kde je
přítomna celá Boţí Trojice, tedy Bůh Otec, jeho Syn a Duch svatý, tam je i církev. Ta je totiţ
jejich tělem. Duch svatý, který je jediný a nedělitelný, přebývá ve všech křesťanech a vede je
k duchovní jednotě. Duch svatý spojuje jednotu a hlubokou vzájemnost Otce a Syna ve
vnitřním ţivotě celé Trojice. V rámci církev je potom Duch svatý určitým pojivem všech
pokřtěných. Ty pak spojuje v jedno tělo – v Tělo Kristovo. Duch svatý je také základem
společenství. V jednotě s Bohem Otcem, Boţím Synem i Duchem svatým jsou si věřící blízko
a všichni společně vytvářejí obecenství právě díky Boţí Trojici. Duch svatý ovšem netvoří
jedině jednotu samotnou, ale vytváří také církev rozmanitou. Uvnitř církve uděluje nejrůznější
charismata, mnohá obdarování a pomazání ovšem dává také jednotlivcům a partikulárním
církvím. Církev není proto pouhou institucí, ale také charismatickým společenstvím. Krásně
je to vystiţeno touto větou: ,,Otec vdechuje církvi Ducha své Agapé, své všeobjímající a
všecko spojující lásky136“.
Tomáš Špidlík (1998) zase hovoří o tom, ţe Duch svatý je duší církve. Protoţe církev
je podle apoštola Pavla Kristovým Tělem, je potřeba, aby zároveň takovéto tělo mělo i duši. O
věrných křesťanech se totiţ říká, ţe mají Kristova Ducha. Pokud ovšem říkáme, ţe Kristův
Duch ţije v církvi, nejedná se o běţné přesvědčení, o běţné chování. V takovémto případě je
totiţ Duch Kristův skutečná ţivá síla. Je to Duch svatý. Je to Paraklétos, Utěšitel. Duch Svatý
vykonává funkce, které jsou podobné těm, které jsou v lidské duši. Vytváří také jednotu, dává
ţivot jednotlivým orgánům, pomáhá růstu organismu. V encyklice Pia XII. Corpus mysticum
potom stojí toto: ,,Skutečnost, ţe všechny části těla jsou spojeny mezi sebou a se svou
vznešenou Hlavou (Kristem), je třeba přisuzovat Kristovu Duchu, jako neviditelném
principu137“.
V minulosti se poměrně zapomínalo na důleţitost Ducha svatého pro fungování
církve, pro jeho klíčový význam v rámci jejího ţivota. Dával se důraz především na to, jak
významným v tomto ohledu je Jeţíš Kristus. Protoţe se zdůrazňovalo zejména jeho působení
jeho osoby, opomíjelo se to, ţe Jeţíš byl Kristem právě díky tomu, ţe byl pomazaný Duchem
134

Tamtéţ.
Citováno z DOLISTA, Josef, Věřím v Ducha svatého. Základy pneumatologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2002, s. 43.
136
Citováno tamtéţ.
137
Citováno z ŠPIDLÍK, Tomáš, Znáš Ducha svatého? Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma, 1998, s. 26.
135

39

svatým. Toto opomíjení klíčové role Ducha svatého pro ţivot církve se nazývalo tzv.
,,christomonismem138“. Tento ,,christomonismus“ se zřetelně projevoval v ekleziologickém
myšlení 19. století. Duch svatý byl tehdy povaţován za pouhého garanta a uchovatele toho, co
ustanovil sám Jeţíš. Církev byla pojímána především jako hierarchická struktura. To ovšem
vedlo k neúměrnému zdůrazňování právních aspektů v ţivotě církve. Klasickou ukázkou této
nevyváţenosti byl například text ze slavné encykliky Pia XII. Mystici corporis, který pravil
toto: ,,I kdyţ je Duch svatý přítomen ve všech údech tajemného Těla a v nich boţsky působí,
v podřízených částech účinkuje prostřednictvím částí vyšších139“. Z toho, co ukázal Druhý
vatikánský koncil, jeho ekleziologie, se dá říci, ţe zde byla snaha právě o větší vyváţenost
mezi christologickým a pneumatologickým prvkem a následně také o vyváţenost mezi
hierarchickou strukturou církve a církví pojímanou jako společenství bratří a sester.
Důleţité je ovšem zdůraznit především to, ţe právě větší vyváţenost mezi christologií
a mezi ekleziologií je důleţitá také pro ekumenické sbliţování ,,Východu“ a ,,Západu“. Právě
na ,,Západě“ má obnovený zájem o pneumatologii své ekleziologické kořeny. Sama Bible
potom právě zdůrazňuje to, ţe Duch svatý je pro Boţí Tělo, tedy pro celou církev nesmírně
důleţitý, tak jak si to později uvědomili také hlavní představitelé tehdejší církve. To pak jasně
vidíme v 1. Listu Korintským 12, 11.
Tam se totiţ píše o tom, ţe Duch svatý působí v církvi jednak jako posvětitel, ale také
jako dárce mnoha nejrůznějších darů. Bylo proto určitě velmi uţitečné, kdyţ později došlo ke
skloubení christologie s pneumatologií. Díky tomu byla vyjádřena jak důleţitost Kristovy
postavy v rámci ţivota církve, tak také jeho Ducha, Ducha svatého, který ji zároveň poté
sjednocuje.

4.3. Působení Ducha svatého
Duch svatý je mocným hybatelem jednak v církvi, ale také v ţivotech jednotlivců či těch,
kteří nějak slouţí Bohu na jeho ,,vinici“. Jeho divy a znamení jsou vidět po celém světě, a to i
díky tomu, ţe právě Boţí sluţebníci, tedy především ti, kdo jsou naplněni jeho Duchem, šíří
evangelium po celém světě. Takové sluţebníky sám Bůh ,,vystrojí“ k takovémuto dílu mocí
Ducha svatého. K tomu jim bude dána síla, ve které naleznou právě Ducha svatého (Skutky
apoštolské 1,8). Zmocnění ke sluţbě se tedy děje především na základě toho, ţe sám Duch
138
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svatý k tomu uschopní ty, kteří hlásají ,,radostnou zvěst“ o příchodu Boţího království. Takto
také první křesťané začali fungovat v prostředí, které jim zprvu nebylo příliš nakloněno. Právě
Boţí zmocnění ke sluţbě, kterou vykonávali, jim ovšem pomáhalo v tom, aby v započatém
díle vytrvali aţ do konce. Nejlepší ukázkou v tomto ohledu je samozřejmě apoštol Pavel. Jiţ
jeho předchůdci ovšem šli v síle Ducha svatého. Šli, aby hlásali Boţí království, a to i mezi
pohany. Ve Skutcích apoštolských se dozvídáme o tom, ţe například apoštol Petr byl puzen
k tomu, aby mezi pohany začal hlásat evangelium, ačkoliv on sám nic takového původně ani
nezamýšlel. Nečekal, totiţ ţe k něčemu takovému vůbec dojde. Prvním pohanem, který přijal
Krista, byl setník Kornélius (Skutky apoštolské 10, 1 - 23). Od té doby jiţ ale šlo evangelium
dál a dál. A následně se šířilo jak mezi pohany, tak také v jiných národech. Dnes existuje
celosvětová misie, která nezná hranice, je patrná ve všech kontinentech. Jak sám Jeţíš řekl
svým učedníkům o tom, ţe budou jeho svědky a ţe půjdou hlásat jeho jméno do všech končin
země a aţ na sám konec světa (Skutky apoštolské 1, 8), tak se také stalo.
Právě událost seslání Ducha svatého na apoštoly i na celou prvotní církev během dne
Letnic byla něčím velmi významným v souvislosti s posláním, které později na apoštoly a na
jejich spolupracovníky čekalo. Skrze Ducha svatého, jenţ na ně byl vylit, se totiţ mohla
rozvinout celá misijní sluţba prvotní církve. Duch svatý samozřejmě působí skrze obdarování,
která nám dává. To křesťanům nabízí různé moţnosti, jak mohou slouţit druhým a jak šířit a
hlásat evangelium. To má totiţ rozhodně větší moc tehdy, pokud je v něm přítomen Duch
svatý. Jak velkou moc mělo potom to, kdyţ byli apoštolové naplněni Duchem svatým, který
mezi nimi působil mocné činy, je k vidění ve Skutcích apoštolských 2, 41 – 42, kde se píše
toto: ,,Ti, kdo ochotně přijali jeho slova (slova – respektive kázání apoštola Petra), se pak dali
pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve
společenství, v lámání chleba a v modlitbách (Skutky apoštolské 2, 41 – 42)140“. Takto tehdy
začal Duch svatý působit mezi lidmi a hlavně v církvi a v její sluţbě světu.

Duch svatý je pramenem nového ţivota, ţivota, který je proměněný. Jedná se tedy o
určitou duchovní obrodu. V Bibli se píše o tom, ţe ten, kdo přijal Ducha Kristova, je novým
stvořením (Galatským 6,15). V Kristově Duchu nám zároveň nechybí ţádný dar (1.
Korintským 1,7). Dále se pak v Písmu svatém také píše o tom, ţe kdo tohoto Ducha přijal, ten
jím mám také ţít, jednat skrze něj (Galatským 5,25). Je zřejmé, ţe všechny duchovní dary
napomáhají právě k tomu, aby se šířila rovněţ ,,radostná zvěst“ o Jeţíšově vzkříšení, tedy
evangelium. Duchovní dary jsou samozřejmě určeny pro posílení samotné církve, především
pak dar proroctví (1. Korintským 14,22), ale ve skutečnosti se církev buduje právě z nově
příchozích členů, z pohanů. Nejvíce se o tom, jak Duch svatý působil skrze apoštoly, dozvíme
ve Skutcích apoštolských. Proto by se také tento novozákonní spis dal povaţovat za jakési
,,evangelium Ducha141“. Zázraky a mimořádné činy, kterými se projevoval Duch svatý skrze
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apoštoly, můţeme vidět na několika místech Skutků apoštolských. Například se jednalo o
uzdravování ochrnutých, konkrétně skrze sluţbu apoštola Petra (Skutky apoštolské 3, 1 – 9).

Jedním z největších zázraků potom ale bylo určitě Pavlovo ,,obrácení“. Apoštol Pavel
byl totiţ kdysi právě jedním z těch, kteří se velmi tvrdě snaţili potlačovat nově vzniklé
náboţenství, učení, tedy křesťanství, víru v Jeţíše Krista. V té době se ovšem ještě ani
nejmenoval Pavel, ale Saul. Sám Pavel apoštol se pak stal ovšem jedním z těch, kdo nejvíce
horlili pro víru v Jeţíše Krista, pro následování Kristova učení, evangelia. Stal se tzv.
,,apoštolem pohanů142“ (Římanům 11, 13). Jeho misijní sluţba byla skutečně rozsáhlá. Dá se
říci, ţe právě skrze apoštola Pavla se projevoval Duch svatý snad nejvíce ze všech ostatních
apoštolů. Minimálně to dokazuje to, kam aţ s evangeliem vůbec apoštol Pavel šel. Podle
některých tradic se s ním totiţ dostal aţ do tehdejšího Španělska či do Říma. Duch svatý tedy
provázel apoštola Pavla všude tam, kde byl, kde se snaţil misijně působit. Ve Starém zákoně
Bůh zjevoval svou moc především v díle stvoření a svým slovem (dabar143). Proroci
v dějinách Starého zákona ţili dechem Boţím. Po seslání Ducha svatého také fungovali,
existovali proroci té doby – apoštolové. Ty naplňuje radost z evangelia, která je vede
k zároveň tomu, aby jej nadále šířili po celé zemi.

4.4. Shrnutí
Čtvrtá, tedy poslední kapitola celou mou bakalářskou práci završuje. Je v ní věnována
pozornost především tomu, jak Duch svatý působí jednak v ţivotě jednotlivců, tak také
v církvi, ve společenství věřícího lidu. Je prodchnuta nejrůznějšími novozákonními verši
odkazujícími na to, jakým způsobem rostla prvotní církev poté, co skrze ni Duch svatý
působil mocnými činy. Znovu je tu také uveden příklad toho, jak si někteří ,,církevní Otcové“
uvědomovali přítomnost Ducha svatého, jeho působení ve svých ţivotech. O tom pojednává
Tomáš Špidlík, jehoţ pneumatologie je plná příkladů a vzorů duchovního ţivota, a to
konkrétně v ţivotech mnohých církevních světců.
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ZÁVĚR

Závěrem bych chtěl říci, ţe postavu Ducha svatého, na pozadí toho, co zde bylo napsáno,
mohu hodnotit jako velmi významnou duchovní bytost. Duch svatý je totiţ zdrojem síly a
pomoci kaţdému křesťanovi a proto je mu věnován v rámci Nového zákona, společně
s postavou Jeţíše Krista, zvláštní prostor. To, k čemu jsem došel při psaní této bakalářské
práce, nebylo pro mne zase aţ tak příliš překvapivé. Při pohledu na postavu Ducha svatého
očima Tomáše Špidlíka jsem si všiml toho, ţe jsou zdůrazňovány především konkrétní
případy svatých, kteří zakusili milost, kterou jim sám Duch svatý nabídl v mnoha obtíţných
chvílích, zatímco z pozice jiných autorů je patrné, ţe se zaměřují spíše na to, jakými
duchovními dary jsou křesťané obdařeni.
Tomáš Špidlík poukazuje například na to, čím vším můţe Duch svatý být. Zdůrazňuje
důleţitost Ducha svatého na základě jeho titulů, tedy označení, které Duch svatý obdrţel díky
tomu, ţe v praktických chvílích našeho ţivota nám můţe být Duch svatý jednak ,,Světlem“ –
Osvětitelem“, ,,Ohněm“, ,,Utěšitelem“ či ,,Holubicí“. V teologii Tomáše Špidlíka se vyskytují
často různé metafory či obrazy, které vykreslují Ducha svatého jako autora všech moţných
duchovních darů, přitom ovšem nezapomíná zdůrazňovat to, ţe sám Duch svatý je součástí
Svaté Boţí Trojice. U ostatních nekatolických autorů je často zaměřen pohled na Ducha
svatého, jenţ vychází především z biblických textů, z toho, jak v Bibli samotné je Duch svatý
znázorněn. Převaţuje tu potom důraz na ,,Ovoce Ducha“či na duchovní dary, které Duch
svatý rozdává tzv. ,,z milosti“. Duchovní dary jsou zde potom vytyčeny jakoţto významný
prvek, kterým se projevuje to, ţe křesťan je naplněn Duchem svatým a jedná v jeho moci.

Mluví se zde (u některých z těchto autorů) o tom, ţe existují také tzv. ,,charismata“, tedy
určité speciální (specifické) duchovní dary, které obohacují zvláštním způsobem jednak
konkrétního jednotlivce, který je přijal, jednak také samotnou církev, tedy Tělo Kristovo.

Celkově mohu říci, ţe jsem ve své bakalářské práci zjistil to, ţe pohled na Ducha svatého se
liší v určitých konkrétních jednotlivostech podle toho, na co se klade při zobrazení této
duchovní postavy větší důraz. Základně ovšem existuje jeden sjednocující prvek, který je pro
většinu autorů stejně podstatný. Mají za to, ţe důleţitou funkcí Ducha svatého je to, ţe je to
,,Sjednotitel“, tedy ţe on je tím, kdo stmeluje církev, tím kdo ji drţí pohromadě jako celek,
jako jedno mocné Duchovní Tělo. Dá se říci, ţe tato věc je také důleţitým měřítkem toho, jak
se dá vůbec vnímat hlavní podstata Ducha svatého, to proč byl Duch svatý seslán na tuto
zemi.
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Konečně se dá také říci to, ţe v rámci ţivota křesťana, ale také v rámci praxe sociálního či
pastoračního pracovníka by měl Duch svatý hrát důleţitou roli zejména z toho důvodu, ţe on
sám je podstatnou součástí velkého Boţího plánu, protoţe právě on představuje prostředníka
mezi Hospodinem, Jeţíšem Kristem a lidmi, kteří dostali jedinečnou milost být díky němu
blízko Bohu a Boţímu Království.

Při psaní bakalářské práce jsem se tedy snaţil ukázat zejména to, ţe Duch svatý je duchovní
postavou, která z teologického hlediska je dárcem jednak duchovní darů, prostředníkem mezi
lidmi a Bohem, ale také jedna z postav Boţí Trojice a zároveň také tím, kdo sjednocuje církev.
Co se potom týče pohledu jednotlivých autorů na Ducha svatého, mohu říci, ţe vnímání
Ducha svatého především v protestantském prostředí vychází v první řadě z biblických textů a
je zaměřeno na oblast působení Ducha svatého skrze samotné věřící pomocí nejrůznějších
duchovních darů. Pohled Tomáše Špidlíka pak zároveň také odráţí určitým způsobem
představu Ducha svatého jakoţto mocného pomocníka, jako toho, kdo jedná v nejrůznějších
oblastech křesťanského ţivota a inspiruje ty, kdo se jim nechají vést k tomu, aby se co nejvíce
podobali samotnému Bohu. To potom dokládá na příkladech konkrétních svatých.
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