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Věřím Věřím

Odtud přijde soudit živé i mrtvé 

Tato pravda víry nás uvádí do tématu, které souvisí s „koncem světa". Je dvojí soud: jeden 
bezprostředně  po  smrti,  druhý  na  konci  časů.  V  tomto  učení  se  liší  katolická  nauka  od 
protestantské,  která  vyznává  jediný  soud  na  konci  časů,  a  proto  také  neuznává  existenci  
„očistce" a „svatých". 

Písmo svaté potvrzuje, že jediným soudcem světa je Ježíš Kristus. „Ten umřel a vstal z  
mrtvých, aby se stal Pánem mrtvých i živých". Tak píše apoštol Pavel (Řím 14,9) a hned na to 
dodává, že soud nad lidmi patří proto výhradně Kristu a ne lidem, protože i oni jednou budou 
souzeni  „před  soudnou  stolicí  Boží".  Člověku  není  dovoleno  vynášet  soud  nad  druhým. 
„Vždyť ten, nad kým jsme už zoufali, se může náhle obrátit a stát nejlepším. A ten, o kom jsme 
měli vysoké mínění, může náhle ochabnout a stát se nejhorším." Tak káže sv. Augustin (viz 
Liturgie hodin, pátek 25. týdne). 

Důležité  je  uvědomit  si,  že  Boží  soud  je  popisován  nejvýstižněji  jako  instauratio,  to 
znamená  „vystavění"  všeho  -  celého  světa  -  na  Kristu.  A to  nemá  se  zničením světa  nic  
společného. Jediné, co bude navždy zničeno, je smrt.

Než  Boží  soud  nastane,  lidstvo  bude  vystaveno  zkouškám.  Tyto  zkoušky  si  nesmíme 
představovat  moc  konkrétně,  jako  nějaké  katastrofy.  Spíše  je  správné  celé  období  historie 
církve vidět jako jednu jedinou zkoušku víry. Tak ani „antikrist", který se v dobách zkoušky 
objeví, jak se o tom mluví v Písmu, není nějaká konkrétní historická osoba, ale dá se říct, že to 
je každý člověk, který popírá, že Ježíš je Spasitel a že jako Syn má Otce v nebi, a stejně tak ten, 
kdo popírá, že se tento Boží syn stal pravým člověkem (1 Jan 2,22 a 2 Jan l,7). 

Kristus bude soudit živé i mrtvé. Už ve svém podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-
46)  Ježíš  dává  najevo,  že  o  svém soudu rozhoduje  každý člověk  sám. Nikoho z  lidí  Bůh 
nezavrhuje, naopak, každému chce nabídnout spásu, „Bůh nestvořil smrt a nelibuje si ve smrti 
hříšníka", ale chce, aby se obrátil a žil (Mdr 1,13.14.15). 

Jak bude Kristův příchod probíhat? Boží Syn přijde ve své slávě i s anděly. Všechno vyjde 
najevo,  budou odhalena  tajemství  lidských srdcí.  Nejhůře  na  tom budou lidé,  kteří  nebyli 
milosrdní  vůči  druhým  („Tak  bude  jednat  s  vámi  i  můj  nebeský  Otec,  jestliže  ze  srdce 
neodpustíte každý svému bratru." Mt 18,23-35), lidé, kteří sloužili sobě a ne bližním („On jim 
odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 
neučinili.'  "  Mt  25,45),  a  ti,  kteří  odmítli  vědomě  nabídnutou  spásu  („Mužové  z  Ninive 
povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - 
a  hle,  zde  je  víc  než  Jonáš."  Mt 12,41-42).  Takoví  lidé,  pokud zemřeli  ve  stavu hříchu  a 
nelitovali jej, budou navždy zavrženi. 

Církev má hlásat Boží království, a s tím i Boží soud a existenci věčného života, ale i  
hrozbu věčné smrti  -  pekla.  A závěrem dodejme, že liturgickou oslavou tajemství  Kristova 
soudu nad světem je slavnost Ježíše Krista Krále na konci každého liturgického roku. 

Věřím v Ducha Svatého

Není možné v krátkosti postihnout celou šíři zjevení Ducha Svatého. Proto se soustředíme 
jen na pochopení vztahu Ducha Svatého k církvi.

Ve víře v Ducha Svatého se v církvi v poslední době nakupilo několik "nemocí". Předně se 
mnozí křesťané domnívají, že působení Ducha Svatého musí být něco viditelně mimořádného. 
Křesťanům, kteří vzývají Ducha Svatého, se říká „charizmatici", jejich zbožnost je považována 
za  „přehnanou",  příliš  teatrální  a  citovou.  Biskupové  a  kněží  bývají  často  označováni  za 
"brzdu" v působení Ducha Svatého, když se tváří podezíravě ke všemu novému, odvážnému, 
svobodnému, jednoduše „k dílu Ducha".

Kdo je to tedy Duch Svatý? Uvedu zde jedno zajímavé pojmenování: „Dělník Nejsvětější 
Trojice", a to v souvislosti s označením církve jako „chrámu" Ducha Svatého. Duch Svatý 
„skládá" nejrůznější kameny do jednoho jediného díla spásy, a proto je jeho působení úzce 
spjato s církví jako tělem Kristovým. Svatý Irenej o něm prohlásil: „Kde je Duch Boží, tam je 
církev, a kde je církev, tam je Duch Boží a všechna milost."

Duch Svatý se nezjevil v lidské podobě jako Ježíš Kristus, ale zjevuje se nenápadně, jeho 
působení je třeba objevovat. Stručně se dá říct, že jej najdeme všude tam, kde se staví Boží 
království a kde se při tom setkává a snoubí Boží s lidským. Spojit totiž Tvůrce s tvorem, Boha 
s člověkem není lidsky možné. Je to vždy dílo Ducha Svatého.

Vrcholným dílem Ducha Svatého je však účast  na vtělení  Božího Slova,  Ježíše Krista. 
„Zastínění"  Marie  od Ducha Svatého  není  obyčejná  věc,  je  to  událost  stvořitelská,  kdy se 
skutečně rodí Bohočlověk. Jen v Duchu Svatém se může Boží pravda „vtělit" do lidských slov 
a lidé jsou schopni vnímat lidské slovo Ježíšovo jako slovo Boží. Proto také naše liturgická 
odpověď „Bohu díky" na výzvu "Slyšeli jsme slovo Boží" je výrazem víry a působení Ducha 
Svatého. Duch Svatý působí jako Stvořitel při každém slavení svátostí. Díky jemu se chleba a 
víno stávají na slovo kněze Tělem a Krví Kristovou, omytím vodou se člověk stává dítětem 
Božím, slovy rozhřešení se dostává kajícníkovi obnovené křestní čistoty, atd.

Pokud se týká mimořádných darů Ducha, o kterých píše zejména apoštol Pavel, tady si 
uvědomme jedno: pojem "charizma" znamená řecky "dar".  To znamená, že každé působení 
Ducha je "charizma", viditelné i to skryté a nenápadné v každém z nás. Duch Svatý vybavuje 
křesťany svými dary k tomu, aby mohli svědčit o Ježíši, o Božím království, aby byli užiteční  
ve službě bližním. Nikdy je nedává proto, aby se jimi lidé mohli chlubit nebo druhými pohrdat. 
Proto také jsou lidé obdaření charizmaty povinni budovat církev v jednotě se svými pastýři v 
jeden jediný chrám (viz celou 12. kapitolu I Kor) a představení církve jsou povinni tyto dary 
nezhášet, rozlišovat je a podporovat jejich růst pro dobro celé církve.

Pro nás je důležité si uvědomit následující: Už to, že jsme zaslechli v duši volání ke službě, 
je výzvou Ducha Svatého, a to, že jsme je pochopili a na ně odpověděli, je výsledkem naší 
ochoty v Duchu Svatém. To, že jsme schopni sami přijmout a vyslovit Boží slovo s vírou, je 
dílem Ducha Svatého, to, jestli je druzí přijmou jako slovo Boží, závisí na jejich otevřenosti 
působení Ducha Svatého. Bez Ducha by byla modlitba recitací, v Něm je setkáním s Bohem. 
Bez Něj jsou svátosti obřady, s Ním a v Něm jsou místem obdaření milostí a sjednocení s  
Bohem. Bez Něj je Písmo kulturním dědictvím, a v Něm je Božím slovem. Bez Ducha je  
katecheze pouhou pedagogickou činností, v Duchu je šířením Božího království. 

Věřit v Ducha Svatého však nejsme schopni bez Ducha Svatého. On nás oživuje, otevírá 
Ježíši, a přesto působí jen do té míry, do jaké se mu člověk otevře, proto musíme volat Veni 
Sancte Spiritus!


