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Vršovice 23.9.2012
Pozdrav:

Milé

bohoslužbách,

sestry,
při

milí

kterých

bratři,
bude

milé

pokřtěn

děti,
Petr

všechny
Bezděk,

vás
a

vítám

zdravím

na
vás

apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a
přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
Píseň: 161 sl.1
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: 184
Modlitba: Pane Bože, děkujeme za tuto chvíli. Za společnou chvíli, kdy
nám znovu připomínáš, že Ti patříme a můžeme se těšit i z tohoto dne jako
z Tvého daru. Děkujeme, že právě dnes před námi znovu otevíráš základní
svědectví o pozvání pro každého z nás k životu, ve kterém nejsme sami. Ve
kterém máme kolem sebe lidi, které smíme přijímat jako Tvé děti a těšit
se z toho, že jim smíme naslouchat a učit se je poznávat. Děkujeme, že
smíme poznávat jejich pohled na život, který od Tebe dostali.
A především děkujeme, že se spolu s nimi smíme těšit z toho, že Ty jsi
pro nás všechny poslal svého Syna a nabízíš nám v něm život ve svém
království. Chceme v něm žít, chceme dnes všichni vyznat, že Tvůj Syn je
náš Pán a Spasitel. Děkujeme, že to smíme učinit při tak vzácné chvíli
jako je křest malého Petra.
Amen.
Slovo dětem:
Píseň ze Svítá: S135
Čtení: Rt 1,1-14
Píseň: 419
Představení křtěného: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy
a

tohoto

jejího

sboru

ve

Vršovicích,

manželé

Pavel

a

Iva

Bezděkovi

požádali o křest pro svého syna Petra. Staršovstvo se křtem souhlasí.
Kmotry jsou Ludmila Bláhová a Michael Bezděk.
Prosím vás, abyste předstoupili.
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Slova ustanovení:

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu

Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste
Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným,
mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi,
jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Ga 3,26nn

Slovo o křtu: Ježíš Kristus zaslíbil svou přítomnost tam, kde se dva nebo
tři sejdou v jeho jménu. Věříme, že v Duchu svatém je uprostřed nás i v
tomto shromáždění. Apoštol Pavel užívá pro obecenství Krista s církví
obrazu: Kristus je hlavou církve, ona jeho tělem. Apoštolé proto mluvili
o křtu jako o vštípení v Krista a jeho tělo. S nimi takto křtu rozumíme i
my. Dítě je při křtu odevzdáno a zasvěceno Kristu i uvedeno do obecenství
sboru. Sbor přijímá dospělé i děti – chce být svědectvím i pomocí. Za
miminko se přimlouvá v modlitbách a zavazuje se spolu s rodiči, že bude
pečovat o jeho vzdělání ve víře, aby mu byl křest jasným znamení Boží
milosti a tak aby se k němu pokřtěný v budoucnu sám přiznal a nesl ovoce
víry. Sbor to činí v naději, že každý, kdo je pokřtěn, obdrží obdarování,
jímž jako jeden z údů v těle Kristově bude sloužit.
Milí rodiče, milí kmotři, v této víře přinášíte ke křtu Petra.
Oslovení a křestní otázka:

Služte Pánu s radostí, předstupujte před

obličej Jeho s díkůvzdáním!
Milí rodiče, bylo vám darováno dítě. Zakusili jste s ním již starosti i
radost. Jste si však vědomi toho, že mu sami, pouze ze svých sil,
budoucnost nezajistíte. Proto je přinášíte do tohoto shromáždění, aby
bylo pokřtěno.
Milí kmotři, vy jste s rodiči v osobním svazku přátelství. Přijali jste
však službu, která přesahuje to, co se zpravidla přátelstvím nazývá.
Vyznali jste svoji víru, své přesvědčení o základech života, které jsou
Božím darem. Tento křest má být vyhlášením, že Boží milost se v Ježíši
Kristu otevírá i pro Petra. I pro něj platí Boží sliby a bude se na nich
podílet, zůstane-li ukotven ve víře a bude sdílet spolu s ostatními
naději lidu Kristova.
Kristus vaše dítě povolává k životu. Kde však Kristus povolává, tam
učedník

následuje.

Křest

je

darem,

ale

zároveň

zavazuje

k

životu

v

poslušnosti. Proto záleží na vás, milí rodiče a kmotři, zda Petr pozná,
na čem v životě v Božích očích záleží. Zda i na vás pozná, že jestliže
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jsme přijali dar, máme za něj také odpovědnost. Že ani naše ani jeho
přání a představy nejsou tím posledním a rozhodujícím.
Ptám se vás proto, milí rodiče a kmotři: Chcete, aby Petr byl pokřtěn ve
jméno Ježíše Krista, a jste hotovi pomáhat mu radou i příkladem na dobré
cestě života, který mu Pán Bůh daroval a po které ho povede? Chcete mu
svědčit o tom, že to, co přinesl Ježíš z Nazareta je život, který má
naději a budoucnost z Boží milosti? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano,
s pomocí Boží.

Otázka

presbyterům:

Sestry

a

bratři,

chcete

být

společně

v

tomto

společenství svědectvím o Boží milosti a lásce nejen Petrovi a jeho
rodině, ale všem, kteří přijdou do tohoto společenství i jeho okolí?

Apoštolské vyznání víry: Vyznejme nyní 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.
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 Petra a
prosíme Tě: přijmi jej, Duchem svatým jej připoj ke Kristu a jeho církvi
a ochraňuj jej jako svého vlastního. Amen.
Křestní akt:
Pán Ježíš Kristus praví: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží.
Petře, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Předstoupí členové staršovstva
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Požehnání křtěnému:

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým

jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes
řeky,

nestrhne

tě

proud,

půjdeš-li

ohněm,

nespálíš

se,

plamen

tě

nepopálí. 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 Petra, aby
Tvůj Duch byl s ním a v něm přebýval. Vezmi jej do své otcovské péče a
ochrany a posvěcuj jej na těle i na duši. Prosíme, veď ho, aby vydal svým
životem dobré svědectví a setrval ve víře až do konce.
Otče náš nebeský, dávej Ivě a Pavlovi, kterým jsi Petra 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 Tvé 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.

Píseň: 681
Text: Ko 3,1-4
Haleluja. Hospodina oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou
cestou; tomu dá zakusit svoji spásu. Haleluja.

Ž 50,23

Co je základem života? Tato otázka vám, milí rodiče a kmotři, běžela
určitě hlavou, když jste pro Petra vybírali text ke křtu. Vybrali jste
text z epištoly do Kolos, který jsme právě slyšeli.
„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem.“ To zaznívá jako motto našeho
textu. Najednou autor epištoly mluví o tom, že už jsme byli vzkříšeni s
Kristem.

Mohli

bychom

začít

pátrat

po

důvodech

změny

důrazu

proti

apoštolu Pavlovi, který o vzkříšení s Kristem mluví v čase budoucím. Když
se

podíváme

do

předchozí,

druhé

kapitoly,

zjistíme,

že

tu

skutečně

existuje polemika s kýmsi, na koho si čtenáři mají dát pozor. „Dejte si
pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným
na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.” (Col 2:8
CEP)
Určitě

bychom

mohli

alespoň

trochu

poodhalit

tajemné

protivníky,

o
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kterých tu slyšíme. Ale dnes nás skutečně mnohem víc zajímá, co mohlo
vést rodiče a kmotry malého Péti k výběru tohoto textu. Přiznám se, že
jsem se nezeptal a ještě se zeptám po bohoslužbách. Ale zatím jsem si
přizval na pomoc začátek příběhu z knihy Rut.
Setkáváme se s lidskou tragédií, se životem, který šel po jiných cestách,
než si všichni představovali. Noemi ztratila svého manžela i oba syny. Je
zcela nezabezpečená, protože snachy v té době nebyly těmi, kdo by mohly
zajistit budoucnost nejen pro Noemi, ale také pro sebe. Noemi to moc
dobře ví, její argumenty jsou logické. Mohli bychom říci i zbožné – vždyť
od ní jasně slyšíme „Dolehla na mne Hospodinova ruka.” (Rut 1:13 CEP) Je
to naprosto všechno zjevné. A přece z toho příběhu jasně slyšíme, že
Noemi nebyla schopná vyhodnotit situaci svojí a svých snach správně.
A o to tu jde. Jak se v životě zorientovat. Jak dobře vidět, jak správně
nahlížet život svůj i prostředí, ve kterém žiji? Často navzdory situaci,
ve které jsem se ocitl? A právě tato otázka a odpověď na ni je pro mě
vůdčím motivem při četbě textu, který jste vybrali jako text ke křtu pro
Petra.
Zajímavé je, že dnes slyšíme na otázku po určujících silách v životě
člověka a celého stvoření stejnou odpověď jako v době apoštola Pavla.
Mocnosti. Tehdy je člověk vnímal jako velice reálné a dnes už je jako
reálné vnímáme taky. Jakési nadosobní síly, které určují lidský život a
nedá se s nimi nic dělat. Snad jedině je dobře poznat a naučit se jednat
tak,

abychom

nenarazili.

Však

také

roste

oblíbenost

všelijakých

ezoterických nauk, v televizi vás informují podivuhodné osoby o tom, co
máme a co nemáte dělat. V politice znovu slyšíme tvrzení, že to které
rozhodnutí je nutné, protože je jediné možné. Ale v zásadě je to velice
skeptický pohled na život. Člověk je pouhým kolečkem v soukolí, které má
nastavenou určitou minimální vůli, aby se celý stroj nezadrhl, ale v
zásadě se vše musí točit podle plánu.
Autor epištoly do Kolos také ví o mocnostech. Také ví, že skutečně mají
moc. Nepřišel by za Noemi a nesnažil se ji přesvědčit, že to, co zažívá
není tak hrozné. Také se nechceme snažit přesvědčovat své děti, že je tu
naděje, že všechno půjde tak, jak si vysní. Když toto rodiče dělají, když
zametají dítěti cestičku s tím, že všechno musí být po jejich, ve finále
dítěti ublíží, protože tu skutečně jsou i jiné, a to velice mocné, síly,
než ego jednoho človíčka.
Ano, jsou tu mocnosti. Ale my nechceme, aby určovali náš život. Chceme
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žít

život

autentický,

svobodný,

otevřený

druhému

člověku,

otevřený

stvoření. A přejeme to svým dětem. Ale – spolu s Noemi nevíme, jak se to
dělá. V okamžicích smutku, v okamžicích, kdy máme pocit, že jsme skutečně
bezmocní vůči těm, kdo si osobují právo o všem rozhodovat.
Právě do tohoto pocitu vstupuje dnešní slovo: „Byli jste vzkříšeni s
Kristem“. Právě do této chvíle patří slovo bratra plukovníka Rejthara,
který u jednoho výslechu v 50. letech řekl skopnělým vyšetřovatelům: „Mým
jediným Pánem je Ježíš Kristus“. Najednou se pro nás i pro Petra otevírá
budoucnost. Nemusíme žít ve strachu. Nemusíme se v hrůze uzavírat životu,
proto, že nevíme, co s ním. Nevíme si s ním rady. Z ujištění, že jsme
byli spolu s Kristem vzkříšeni, se totiž otevírá nový náhled na život.
Z této skutečnosti vychází autor epištoly a ukazuje nám, kde máme hledat
orientační bod pro svůj život. Odkud se na něj dívat, abychom ho neviděli
zkresleně, abychom události v něm viděli v těch správných proporcích.
Abychom mohli zahlédnout cestu.
Onen zrak upřený nad nás není o odtrženosti od reality života – nejde o
odtrženost od pozemských věcí. Nejde o zavírání očí. Jde právě o vnímání
skutečné reality, o nalezení toho úhelného kamene, od kterého se odměřuje
stavba našich životů. Tady jde o to, že při hledání toho, co je nad námi,
naše oči uvidí Krista, který sedí na pravici Boží. To je obraz, který má
autor před očima, který popisuje. A do našeho života pak vstupuje Ježíš z
Nazareta, Kristus, bere nás za ruku a nabízí nám to, o čem vypráví celá
kniha Rut. Otevírá život tam, kde my ho už nejsme schopni vidět. Otevírá
ho

v

setkání

s

blízkým

člověkem,

otevírá

ho

ve

společenství

církve

navzdory jejím chybám. Otevírá ho v naší vlastní slabosti a bezmoci.
Tak jako Noemi i my se máme učit tomuto pohledu víry. A učit ho i naše
děti. Proto jste tento text vybrali pro Petra. A vlastně i pro sebe i pro
nás všechny. Protože je tu úkol pro vás i pro nás jako sbor církve
Kristovy. Ale není to úkol nad lidské síly. My se ho smíme odvážit, my se
smíme rozhodnout pro život, protože jsme byli vzkříšeni s Kristem.
Amen.
Píseň: S224
Přímluvná modlitba:
Ohlášky:
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Poslání:

Požehnán

buď

Hospodin.

On

nám

dal

své

slovo,

abychom

jej

poslouchali, on nám zaslíbil své království, abychom měli naději. Jděte
spolu s druhými odvážně a s pokorou. Netrapte se. Radost z Hospodina bude
vaší záštitou.
Požehnání: Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele
Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.
2Pt 3,18
Píseň: 171

