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Vršovice 9.10.2011
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, vítám vás na našich
společných bohoslužbách při kterých bude pokřtěna Klárka Černošová a
zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista,
láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
Amen.
Píseň: 161 sl.1 Tebe, Bože, chválíme
Introit: Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k Tobě volám, neboť
Ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo Tě volají, jsi
nanejvýš milosrdný.

Ž 86,3.5

Píseň: 609
Modlitba: Pane Bože, dnes přicházíme a srdce nám přetéká vděčností. Znovu
jsme si směli uvědomit, znovu jsme se směli setkat s Tvým zázrakem.
Zázrakem daru života, zázrakem vyznání, že to Ty nový život dáváš.
Děkujeme,

že

Klárku

i

nás

všechny

provázíš

a

ujišťuješ

nás

o

své

přítomnosti ve svědectví o Tvém lidu, ale především ve svědectví o Ježíši
z

Nazareta,

našem

Spasiteli.

Děkujeme,

že

i

Klárka

bude

smět

ve

společenství Tvé církve naslouchat vyprávění o tom, že Ježíš nabízel
život všem lidem, že přicházel jak za chudými, tak bohatými, za moudrými
i nerozumnými. Že bude smět poznávat Ježíšovu cestu za člověkem i pro
člověka.
Prosíme otevírej jí i nám zázrak kříže a Vzkříšení. Abychom se všichni
společně učili žít ve světle víry, naděje a lásky, kterou nám nabízíš.
Amen.
Slovo dětem:
Píseň ze Svítá: S74 Hosana
Čtení: Mk 1,9-15
Píseň: 459

Představení křtěného: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy
a tohoto jejího sboru ve Vršovicích, manželé Jitka a Ondřej Černošovi
požádali o křest pro svou dceru Kláru. Staršovstvo se křtem souhlasí.
Kmotry jsou Michaela Otterová a Anna Trojanová.
Prosím vás, abyste předstoupili.
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Slova ustanovení: Slyšme slova ustanovení křtu. Pán Ježíš Kristus i nám
říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zem. 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 dny až do skonání tohoto věku.“
Slovo o křtu: Ke křtu patří veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, dárce
života, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu. V jeho svědectví o Božím
království, o cestě lásky, odpuštění a smíření, o cestě naděje pro nás, i
pro celé stvoření. Vyznáváme, že Jeho je všechno, co jsme a co máme.
Vyznáváme také všechnu svoji nedověru, nedostatek naděje právě v Boží
budoucnost v tomto světě. Vyznáváme, že neumíme předávat Boží milost v
Ježíši

Kristu

druhým

lidem.

Ale

zároveň

víme,

že

nás

Boží

láska

osvobozuje. Že ve vzkříšení Ježíše z Nazareta vidíme budoucnost pro
skutečný život svůj i tohoto světa. Vyznáváme, že v tom máme oporu, Ducha
svatého, který nám dává sílu k poslušnosti a odvaze a otevírá nám výhled
přes hranice člověka, přes hranice smrti.
Dnes chceme vyznat, že tato naděje, tento výhled platí i pro Kláru
Černošovou.

O tom nás její křest ujišťuje. Mnoho bude záležet na rodině,

na kmotrech, na sboru, zda se Soně tato skutečnost stane základní pravdou
života.

Křestní vyznání: Milá Jitko, milá Míšo, milá Aničko, nyní vyznejte spolu
s tímto shromážděním víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, víru v
základní naději, kterou spolu všichni máme a ve kterou bude dnes pokřtěna
Klára. Učiňme to slovy Apoštolského vyznání víry, které spojuje křesťany
všech dob a církví:
Apoštolské vyznání víry:
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.

Amen.
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Otázka Jitce a kmotrám:

Vyznali jste spolu s námi křesťanskou víru. Ptám

se vás, zda si na jejím základě přejete, aby Klára byla pokřtěna v
Krista. Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Zároveň se vás ptám, chcete-li se snažit podávat Kláře svědectví, že
život dostáváme jako vzácný Boží dar a Ježíš Kristus je jeho Pánem – v
životě i ve smrti? Chcete-li, odpovězte: Ano.
Toužíte, aby Kristus Kláru připojil ve křtu do společenství své církve?
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, toužíme.

Otázka Ondřejovi: Milý Ondřeji, chceš být Jitce oporou v jejím snaze
předávat Kláře toto svědectví? Chceš-li, odpověz: Ano.

Otázka sboru: Sestry a bratři, chcete být společně v tomto společenství
svědectvím o Boží milosti a lásce Kláře i celé její rodině? Chcete-li,
odpovězte: Ano.

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi přišel za každým člověkem, byl a jsi
otevřený pro každého, přijímal a přijímáš dospělé i děti. A tak Tě
prosíme, přijmi v tuto chvíli také Kláru, kterou k Tobě přinášíme; ve
křtu

ji

poznamenej

pečetí

své

lásky

a

oběti,

kterou

jsi

na

podstoupil i pro ni.

kříži
Amen.

Křestní akt: Pán Ježíš Kristus praví: Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.
Kláro, 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: Pane Bože, děkujeme za Klárku. Děkujeme za její rodiče
a kmotry a moc Tě prosíme, abys je provázel svým požehnáním.
Prosíme také za tento sbor, za částku Tvého lidu. Prosíme, abys nám
pomáhal být svědectvím o Tvé lásce nejen pro Klárku a její rodinu, ale
také dětem tohoto sboru, jeden druhému a lidem kolem nás.

Amen.
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Píseň: 678
Text: Kaz 11,1-5
Text z knihy Kazatel, který četla Anička, vybrali pro Klárku rodiče –
Jitka s Ondřejem. Je to výpověď téměř z konce knihy, která se s pramalými
iluzemi dívá na člověka a na jeho lidský úděl. „Vše je pomíjivé“ - to je
nejznámější výpověď autora této knihy. Stejně bychom u něj našli smutné
výpovědi o člověku, výpovědi bez jakýchkoli iluzí. „Poněvadž nad zločinem
není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla.“ to
tak je, to vidíme často kolem sebe, to je svět, do kterého se narodila
Klárka.
A přece toto nejsou jediné výpovědi knihy Kazatel. Svatebním textem Jitky
a Ondřeje byly věty z 3. kapitoly: „On všechno učinil krásně a v pravý
čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne
začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic
lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.“ A tímto směrem jde i
text, který bude Klárku provázet životem.
Bude mít tedy před očima napětí života, bude občas smutná při pohledu
kolem sebe a zároveň bude smět čerpat naději z toho, že život je Boží dar
a žít jej má smysl a budoucnost.
Toto napětí znají i novozákonní svědkové a snaží se v něm orientovat z
perspektivy víry v Ježíše z Nazareta jako Krista, Spasitele, Mesiáše.
Tedy toho, v jehož jméno byla Klárka pokřtěna.
První základní informace, kterou jsme z novozákonního textu obdrželi, je,
že Ježíš, ten, který je Boží syn, který reprezentuje Boží vůli, Boží
jednání s člověkem a pro člověka – že tento Ježíš se s člověkem plně
solidarizuje. Už tady zaznívá to co naplno zazní na kříži.
Lidé přicházejí za Janem Křtitelem, aby se nechali pokřtít na odpuštění
hříchů, aby vyznali a odevzdali všechno, co je tíží a trápí. A Ježíš jde
s nimi. Nevyděluje se, ale provází je. Všichni dobře známe stavy úzkosti,
stavy osamocenosti, opuštěnosti. Právě křest je živou připomínkou toho,
že sami nejsme. Křest je dar, který si máme připomínat, abychom se
otevřeli Boží milosti, která nás provází. Ano, někdy je to těžké – a bude
to těžké i pro Klárku – ale proto jsou tu rodiče, kmotry, sbor. Abychom
Klárce tento základní fakt Boží přítomnosti v jejím životě připomínali.
Je a bude tu stále situace člověka, jak ji viděl Kazatel. Jak ji viděl i
apoštol Pavel, když mluvil o tom, že máme podíl na prvním Adamovi. Ale –
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a to je druhá základní informace našeho evangelijního textu – je tu nový
Adam, kterému můžeme patřit. Který nabízí nový život uprostřed reality,
ve které žijeme. Na to nás upozorňuje vyprávění o Ježíši na poušti, kde v
naprostém míru se zvířaty tak jako Adam v zahradě Eden. Kde byl pokoušen
jako Adam – ale kde na rozdíl od Adama obstál. Tady – v Ježíši Kristu –
se pro Klárku i pro každého z nás otevírá nový život. Život v novém
Adamovi, život, který se prolamuje do našich všedních dnů.
O tom svědčil Ježíš, když zvěstoval, že už se skutečně naplnil čas a
přiblížilo

se

Boží

království.

A

tady

je

třetí

základní

informace.

Fungování Božích pravidel v našem lidském prostoru je zcela zjevné – ale
chceme-li je vnímat, chceme-li se z nich těšit a povzbuzovat jimi sebe i
druhé – nesmíme přeslechnout výzvu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
Tedy pro Klárku i pro nás – tady nefunguje pohled zvenku, objektivní
pozorování a hodnocení. Je to riskantní, ale je to krásné – odhodit své
jistoty a nechat se strhnout proudem Boží milosti. Tedy spolehnout se na
jiná

pravidla,

než

ta,

která

nabízí

člověk.

A

tady

se

setkáváme

s

překvapivým množstvím lidí, kterým můžeme o takové naději svědčit.
Právě v důvěře evangeliu, v důvěře – víře, že její život má budoucnost v
Boží náruči, bude moci Klárka naplňovat ten krásný text, který jí vybrali
rodiče.
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.
Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k
jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl.
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti,
tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.
Amen.
Píseň: S166
Přímluvná modlitba:
Ohlášky:
Poslání: A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na
čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plni ovoce
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
Fp 1,9-11
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Požehnání: Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích,
polopravdách
a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce.
Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním
lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.
Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním,
hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich
bolest změnili v radost.
Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě
jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.
A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší
lásce a modlitbách pro tento den i navěky.
Amen.
Píseň: S186

