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Vršovice 29.11.2009
Pozdrav:

V tuto první neděli

adventní,

při

které

budeme

moci

prožít

radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás
svolal dohromady do tohoto shromáždění a v Ježíši Kristu nám ukázal svoji
lásku a nabídl cestu životem.
Píseň: 273 sl.1 Zvedněte, brány, svrchků svých
Introit: Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody
věčné, ať může vejít Král slávy.

Ž 24,7

Píseň: 613 Oči všech se upírají
Modlitba: Pane Bože, náš Otče, my, Tvoje děti, dnes přicházíme, protože
jsme

slyšeli

Tvé

zavolání.

Slyšeli

jsme,

že

k Tobě

smíme

přijít

a

poslouchat a čekat na Tvoji milost, Tvoji naději. Upínáme k Tobě své oči
a snažíme se rozpoznat Tvé povzbuzení, pohlazení a pomocnou ruku, které
máš pro nás připravené. Vždyť je dnes první neděle adventního času. První
neděle očekávání a těšení na zázrak Tvé milosti. Děkujeme, že tak smíme
přicházet, že se smíme těšit na Tvé Slovo o tom, že jsi za námi poslal
svého Syna, aby byl každému člověku, a tedy i nám, záchranou.
Chceme Tě dnes prosit, aby Tvé Slovo vstupovalo do života malé Miriam,
aby k ní promlouvalo a proměňovalo ji Tobě k slávě a lidem k radosti.
Prosíme za celý tento sbor, za Tvou církev, aby sis z nás dělal svědky o
naději, která se před celým stvořením otevírá v tomto adventním čase.
Amen.
Slovo dětem:
Píseň:
Čtení: Lk 1,46-55
Píseň: S311 Duha
Představení: Milé sestry a milí bratři, Renáta a Ondřej Radovi požádali
o křest pro svou dceru Miriam Rút. Spolu s nimi přišli kmotři Kristina
Ambrožová a Ján Marinčin.
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Křestní vyznání:

Poslyšme slova ustanovení křtu. Ježíš z Nazareta, ten,

kterého vyznáváme jako Spasitele, Krista, před námi otevírá ujištění i
výzvu: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dy až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,18-20)
To, co tu před námi Ježíš otevírá, je skutečnost, že On má ve své ruce
lidské životy. Vy chcete ve křtu odevzdat Miriam do této ruky. Proto
patří ke křtu veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, který se nám dal
poznat v Ježíši Kristu. Vyznáváme, že Jeho je všechno, co jsme a co
máme. Vyznáváme svoji vinu, hřích všech lidí. Nikdo není dokonalý – to
není skepse, to je nutná reflexe víry, která se otevírá skutečnosti, že
ne naše schopnosti, ale Boží láska nás vysvobozuje. Ježíš Kristus vzal
naši vinu na sebe, tedy nabízí každému člověku nový život. Vyznáváme, že
máme oporu, Ducha svatého, který nám dává sílu k tomuto životu.
Křest je znamením toho, že toto vše platí i pro Miriam.
Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před
stůl Páně.
Shromáždění povstane.
Otázky rodičům a kmotrům: Ptám se vás, rodiče a kmotři, kteří přinášíte
Miriam Rút ke křtu: Věříte, že Ježíš z Nazareta je Kristus, jediný
Spasitel váš i vašeho dítěte?
Jestliže ano, odpovězte: Věříme.
Odpověď: Věříme.
Milí Renáto a Ondřeji, nyní se obracím na vás a ptám se: Toužíte, aby
Kristus Miriam připojil ve křtu ke své církvi?
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Odpověď: Ano.
Rodiče a kmotři, chcete dbát, aby Miriam rostla ve společenství těch,
kteří vyznávají Krista jako svého Pána a následují jej?
Jestliže se k tomu zavazujete, odpovězte: Ano, s pomocí Ducha svatého.
Odpověď: Ano, s pomocí Ducha svatého.
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Otázka sboru: Bratří a sestry starší, lide Páně ve Vršovicích, chcete
dbát o to, aby Miriam nacházela ve společenství sboru svůj domov a mohla
zde přijímat svědectví evangelia? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano,
s pomocí Ducha svatého.
Apoštolské

vyznání

víry:

Vyznejme

svoji

víru

všichni

společně

slovy

Apoštolského vyznání:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše
Krista, Syna jeho jediného, Pána

našeho, jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován,
umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde
soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou,
svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život
věčný.
Modlitba:

Amen.
Pomodleme

se:

Milostivý

Otče,

oslavujeme

Tě,

žes

nám

dal

zaslíbení pro naše děti, že je ve své milosti voláš k sobě poznamenáváš
touto svátostí jako jedinečným znamením své lásky. V pokorné víře k Tobě
přinášíme Miriam Rút a prosíme Tě: Přijmi ji, Duchem svatým ji připoj ke
Kristu a jeho církvi a ochraňuj jej. Amen.
Křestní akt: Miriam Rút, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Požehnání

křtěnému:

Boží

požehnání

spočiň

na

tobě

a

zůstaň

s

tebou

navždy. Amen.
Modlitba po křtu: Všemohoucí a věčný Bože, ty jsi ve své neskonalé lásce
a dobrotě slíbil, že chceš být nejen naším Bohem, ale také Bohem a Otcem
našich dětí. Vzdáváme Ti chválu a díky. Pokorně Tě prosíme za Miriam, aby
Tvůj Duch byl s ní a v ní přebýval. Vezmi jí do své otcovské péče a
ochrany a posvěcuj jí na těle i na duši. Prosíme, veď ji, aby vydala
dobré svědectví a setrval ve víře až do konce.
Otče náš nebeský, dávej rodičům, kterým jsi Miriam svěřil, ujištění o
své

věrnosti.

Stůj

při

nich

svou

radou,

když

ji

budou

vychovávat.

Pomáhej jim, aby srůstali s rodinou církve Kristovy a upevňovali se v
poslušnosti jeho vůle. Svěřujeme Tvé otcovské péči děti a rodiny tohoto
sboru. Pomáhej nám, abychom Tě ve svých domovech i ve společenství sboru
ctili a v lásce si navzájem sloužili. Amen.
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Píseň: 458
Text: Ex 15,19-21
Dnes máme radost, protože byla pokřtěna Miriam. Křest malého dítěte je
vždy obrazem důvěry rodičů a kmotrů, víry v Boží jednání v lidských
životech. To je to, co se tu dnes stalo – Ondřej a Renáta přinesli Miriam
do tohoto shromáždění, přinesli ji před Hospodina a poprosili: „Pane
Bože, my věříme, že jsi nás provázel už od našeho dětství, věříme, že nás
provázíš naším manželstvím a proto Ti odevzdáváme svoji dceru Miriam a
prosíme, abys provázel i ji.
To je naděje víry. Základ našeho života. Bez této naděje by se nám jen
těžko žilo, těžko by se nám těšilo z daru nového života. Těžko byste se,
Ondro a Renátko, těšili na to, až Miriam začne lézt, až si začne stoupat,
chodit, až vysloví svá první slova, až začne přiřazovat slova konkrétním
lidem a věcem. Toto všechno krásné v osobním životě se nemusíme bát
zařadit do života kolem nás. Stručně řečeno – smíme se těšit na nový den,
který je před námi.
A právě o tom je období církevního roku, který právě dnes začínáme první
adventní nedělí. Znovu se chceme učit rozpoznávat a těšit se z ujištění,
že Pán Bůh do lidského života skutečně vstupuje. A dnešním průvodcem nám
přitom bude biblická postava Miriam.
Je to zvláštní. Elie Wiesel upozorňuje ve své knize „Příběhy o důvěře“,
jak málo o Miriam víme ve srovnání s jejími bratry Mojžíšem a Áronem.
Zůstává pro nás neznámou. Jen čtyřikrát se u ní zastavuje tok ústředního
příběhu Božího lidu, příběhu o Boží vysvobodivé přítomnosti. Poprvé, když
velice důmyslně a odvážně zasahuje Miriam do života svého bratra Mojžíše
a vyjednává s egyptskou princeznou Mojžíšovi jako kojnou jeho vlastní
matku. Podruhé je to kratičká zmínka, kterou jsme četli dnes. Po třetí
nešťastná událost, kdy se Miriam s Áronem postaví proti Mojžíšovi kvůli
jeho ženě. A nakonec pouhá zmínečka o Miriamině pohřbu. A přece je pro
nás právě dnes Miriam průvodcem velice vhodným – a to nejen kvůli svému
jménu.
Nevíme o ní mnoho – lépe řečeno, nevíme o ní téměř nic. Víme, že byla
člověkem, člověkem s odvahou, emocemi – a vírou. Víme, že patřila k
Božímu lidu. Najednou se zdá, že toho vlastně víme dost, že víme to, co
potřebujeme vědět, to, co si dnes chceme připomenout.
Vyšla spolu s celým lidem z Egypta. Měla tu zkušenost, že síly Egypta
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ničí život a že není jiná možnost, než odejít. Měla zkušenost, že to jde,
že moc, která se zdá všemocná, která si nárokuje vládu nad lidským
životem

–

že

tato

moc

nemá

proti

Hospodinu

šanci.

Protože

Pán

Bůh

nezapomína na člověka a přichází za ním a vyvádí ho z Egypta navzdory
všem pokusům negace. To je obrovská životní zkušenost.
»Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny
ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji. A Mirjam střídavě s muži
prozpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře
koně

i

s

jezdcem."«

Hospodin

porazil

na

hlavu

moc,

která

se

zdá

neproazitelná a činí si nárok na člověka. Miriam toto přijala do svého
života.
I kdyby nám Bible neříkala nic víc, tak toto by stačilo. Ale jakkoliv
Bible o Miriam o mnoho víc neříká, Miriam nám přináší svědectví i dál.
O lidské slabosti. O slabosti její, o slabosti mé, o slabosti naší. Ano,
raději bych tu třetí zmínku o Miriam vynechal. Zmínku o narušení vztahu,
zmínku o pomluvách, o rozdělování lidí svou vlastní zlobou. Ano, raději
bych tu zmínku vynechal – z života Miriam, z života mého, z života
našeho.
Ale je tam. A já jsem za to rád. Protože tato zmínka o lidské slabosti, o
lidském selhání nemohla narušit fakt, že Pán Bůh přišel za svým lidem a
vedl ho dál do zaslíbené země. Ani moc egyptská, ani náš vlastní hřích
nepřemůže Boží milost. O tom zpívá Miriam, člověk chybující a člověk
hluboce

věřící: »Tu vzala prorokyně

Mirjam,

sestra

Áronova,

do

ruky

bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji. A Mirjam
střídavě

s

muži

prozpěvovala:

"Zpívejte

Hospodinu,

neboť

se

slavně

vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem."«
O tom máme vědět, o tom mají vědět naše děti, o tom má vědět malá Miriam.
A o tom zpívá i jiná Miriam, Miriam-Marie, která stojí na začátku mocného
příběhu, o kterém vyznáváme, že nám proměnil životy. Příběhu o tom, že
Bůh to s námi nevzdal a poslal nám Toho, který nás vyvede ze všech našich
nesvobod, který zboří všechny zdi, které jsme si mezi sebe nastavěli a
stále stavíme. Který nám ukazuje, co je v životě podstatné, na čem záleží
–

a

nejen

ukazuje,

On

nám

dává

sílu

podle

toho

žít.

Obrací

se

ke

konkrétnímu, jednomu člověku a vede jej, má v ruce celé lidské dějiny,
kterým dává smysl a budoucnost.
O tom zpívá Miriam, Marie. To si dnes chceme připomínat, na to se chceme
těšit, za to chceme děkovat. Děkovat a chválit, abychom tak mohli žít v
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naději Božího příběhu s člověkem. Tak, aby v něm mohla žít malá Miriam,
aby v něm mohly žít naše děti, aby v něm mohlo žít celé stvoření.
Amen.
Píseň: Joelova píseň
Přímluvná modlitba:
Ohlášky:
Poslání: O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a
radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Ž 34,3n
Požehnání: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který
přichází. Jemu sláva i moc navěky. Amen.
Píseň: 275

Zj 1,4.6

