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Vršovice 13.1.2013
Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách, při kterých
se spolu se ses. Petrou Černou smíme těšit z Božího pozvání.
Píseň: 161 sl.1 Tebe, Bože, chválíme
Introit: Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte
před jeho tvář s plesem! Amen.
Ž 100,1
Píseň: 613 Oči všech se upírají
Modlitba: Pane, děkujeme, že před námi otevíráš život. Děkujeme, že k
němu zveš každého, že Tvůj život není jen pro některé, jak je to zvykem v
té lidské spravedlnosti. Děkujeme, že tento život dnes nabízíš Petře.
Z Tvé milosti smíme věřit, že se před ní i před námi otevírá Tvůj
prostor, ve kterém platí pravidla, o jakých přišel svědčit svým životem
Ježíš z Nazareta. S vděčností přijímáme svědectví biblických textů, které
o něm vyprávějí. Stále znovu, spolu s lidmi všech věků a kultur, stojíme
v úžasu před vším, co Ježíš přinesl a především před zázrakem kříže a
vzkříšení.
Prosíme Tě, abychom byli spolu s Petrou svědectvím o Tvé naději, která se
otevírá pro všechny lidi právě v Tvém Synu a našem Spasiteli.

Amen.

Slovo dětem:
Píseň ze Svítá: S199 Jako zrnko hořčičné
Čtení: Lk 14,15-24
Píseň: S401 Zůstaň s námi, Pane
Text: Ř 8,12-17
Haleluja.

Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.

Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho
sláva! Haleluja. (Psa 72:18-19 CEP)
„Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb
v království Božím."” (Luk 14:15 CEP)
To je něco, co tušil jeden z účastníků hostiny s Ježíšem. To je něco, co
tušíme a čemu věříme i my. Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království
Božím. Ale – co to znamená? Je to někdy v budoucnu? Co to má společného s
tím, co tu teď žijeme? Ježíšova odpověď je velice důrazná. Už nyní zve
pán na hostinu. To pozvání máme před sebou a máme rozhodnout, co s tímto
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pozváním uděláme. Jak se k němu postavíme.
To je výchozí pozice i pro apoštola Pavla. Jakoby znal toto Ježíšovo
podobenství,

jakoby

určovalo

ten

text,

který

napsal

v

8.

kapitole

epištoly do Říma. „A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom
museli žít podle své vůle.” (Rom 8:12 CEP) V originále slyšíme „abychom
museli žít podle těla“. A to mě leká. Život je přece krásný, je to Boží
dar. Co si máme počít s textem, který působí jako negace tělesnosti a
všeho s ní spojené?
Co s tím? Máme to vzít tak, že prostě ze všeho, co o apoštolu Pavlovi
víme, je zřetelné, že měl asketické důrazy. To skutečně máme na základě
těchto slov vzdát život na této zemi, vzdát se radostí i starostí? A
odpovědnost? To by pro Petru bylo v den křtu dost smutné konstatování.
Ovšem

problém

je,

že

Pavlovu

důrazu,

zdá

se,

nahrává

i

Ježíšovo

podobenství se svojí kritikou těch, kteří odmítli pozvání na hostinu. Je
přece

legitimní

partnerském

starost

vztahu,

o

kterým

pole,
ona

starost

odmítnutí

o

dobytek.

vlastně

A

vrcholí.

nemluvě
Je

o

přece

legitimní žít!
Jedna věc je v těch omluvách ale přece jen zvláštní. Jsou to omluvy na
poslední

chvíli

budoucnosti.

a

zároveň

Zajištění

jde

života

o
–

důvody,
jak

po

které

jsou

hospodářské,

součástí
tak

po

lidské
lidské

stránce. A to je to nejpodstatnější. Jde o odpověď, co je základem
života. Tady se nehodnotí chuť žít, nehodnotí se majetek jako takový,
natož aby se tu hodnotily partnerské vztahy.
A právě do toho vstupuje apoštol Pavel. S upozorněním, že není jedno, na
co vsadíme svůj život. „Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti;
jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.” (Rom 8:13
CEP) A upozorňuje na to právě proto, že žijeme i jako křesťané v realitě
tohoto světa. Že žijeme ve vztazích, které jsou ohrožovány negací. Řečeno
s Pavlem, že mocnost smrti je reálná i pro nás. Najednou se ukazuje, že
Pavel je realistický v pohledu na člověka. Je žid, takže je skutečně
vděčný za stvoření – je to samozřejmá součást jeho zbožnosti. Je však
také křesťanem, který je přesvědčený o brzkém příchodu Kristově, takže
velice vyostřeně dává do uvozovek všechno, co by mohlo být přednější. Je
to až riskantní, stejně jako v Ježíšově podobenství si říkáme, jestli to
nepřehání.
Ovšem

–

Pavel

jde

jednoznačně

v

Ježíšových

stopách,

když

vše

–

i

partnerský vztah, i majetek – staví pod zorný úhel základní hodnoty
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lidského života. A to je výpověď našich dnešních textů. Ne hodnocení,
čeho všeho bychom se měli vzdát, ale ujištění, že všechno v našem životě
můžeme postavit do světla zaslíbení, které přinesl Ježíš z Nazareta, ten
Vzkříšený, Kristus. A to je, Petro, Tvůj křestní text:
„Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž
přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch
dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.” (Rom 8:15-16 CEP)
Ano, Pavel se vyrovnával s Duchem otroctví, který znamenal svázanost
židovským

Zákonem.

vyprázdněný.

Věřím

Ale
tomu,

to
že

neznamená,
smíme

že

onoho

by

jeho

Ducha

boj

otroctví

byl

pro

vnímat

nás
jako

všechno, co určuje náš život. Co tvrdí, že není možné žít jinak, že není
možné zajišťovat život jinak než jak jsme zvyklí. Mocí peněz, mocí vlivu,
mocí úspěchu. Vším, co upletlo síť pro všechny, kteří mají pocit, že
jejich život musí být jako z reklam, aby za něco stál a ženou se do
otroctví dluhů a morální rezignace. Vším, co ty, kteří peníze a moc a
vliv mají, žene do zloby na všechny, kteří zneklidňují situaci v životním
prostoru, ve kterém jim osobně je tak dobře.
Do toho vstupuje Duch svatý. Do toho vstupuje živý, jednající Bůh v
Ježíši Kristu. Najednou má smysl zpívat Zůstaň s námi, Pane, když se
stmívá. Protože naše prosba má adresáta. Živého adresáta. O tom jsme si s
Petrou povídal na jednom z posledních setkání přípravy ke křtu. Buďme
vděční za všechna místa v Bibli, kde slyšíme svědectví o Duchu Božím, o
Duchu svatém. Ujišťují nás, že naše víra není souborem dogmat, ale smí
být vztahem s živým, jednajícím Bohem, který nás provází ve vzkříšeném
Ježíši z Nazareta naším životem. O tento vztah jde, tento vztah je nám
nabízen, tento vztah se smíme a máme učit. Smíš a máš se, Petro, smíme a
máme se my všichni učit volat k Bohu „Abba, Otče“.
Smíme si nechat otevřít oči a jako Boží děti přijmout pozvání na hostinu.
To neznamená přestat žít! Právě v tomto vztahu Božích dětí ke svému Otci
se Tobě, Petro, se nám všem otevírá život. V tomto vztahu se smíme učit
radovat se ze života a nabízet tuto radost i ostatním. To chceš, Petro,
dnes přijmout. A my Ti k tomu dnes vyprošujeme Boží pomoc.
Amen.

Píseň: 690
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Představení křtěných: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy
a tohoto jejího sboru ve Vršovicích, Petra Černá požádala o křest v našem
sborovém společenství. Staršovstvo se křtem velice rádo souhlasí. Kmotrem
je sestra Iveta Jurčacková.
Prosím vás, abyste předstoupili.
Slova ustanovení:

Vy všichni jste přece skrze víru syny a dcerami 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.
(Gal 3:26-29 CEP)

Slovo o křtu:

Slyšeli jsme slovo o naději, kterou pro nás Pán Bůh

připravil. Naději, ve které smíme přijmout, že jsme přijati. Naději
života, jehož dárcem a zdrojem je Ježíš z Nazareta, ten ukřižovaný a
vzkříšený. Kristus. Z toho se smíme radovat a za to děkovat. Toho pečetí
je křest.
Otázka kmotúm: Nyní prosím Ivetu, Petřinu kmotru, aby vydala svědectví.
Iveto, můžeš dosvědčit, že Petřino rozhodnutí je opravdové? Můžeš-li,
odpověz: ano.
Zároveň se Tě ptám, chceš-li být Petře posilou a svědectvím o Boží
milosti v Kristu Ježíši? Chceš-li, odpověz: ano, pomocí Boží.

Křestní vyznání: Odpověz nyní,Petro, na tyto otázky :
Věříš, že Pán Bůh na člověka nezapomněl, ale přišel i za Tebou v Ježíši
Kristu? Že i pro Tebe má platnost Kristův kříž a vzkříšení? Jestliže ano,
odpověz: Věřím.

Přijímáš Ježíše Krista za Pána svého života?

Jestliže ano, odpověz:

Přijímám.

Chceš být součástí společenství lidu Božího, chceš spolu se sestrami a
bratry svědčit o tom, že Boží cesta v Ježíši Kristu je jedinou nadějí pro
Tebe i pro tento svět? Jestliže ano, odpověz: Chci, s pomocí Boží.
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Otázka

presbyterům:

Sestry

a

bratři,

chcete

být

společně

v

tomto

společenství svědectvím o Boží milosti a lásce nejen Petře, ale všem,
kteří přijdou do tohoto společenství?

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.
Amen.
Modlitba:

Pane Bože, v tuto chvíli Ti chceme děkovat a prosit Tě, abys

Petru přijal jako své dítě. Abys ji stále ujišťoval o pevnosti vztahu, do
kterého nyní vstupuje. Amen.
Křestní akt:
Petro, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Požehnání

křtěnému:

Boží

požehnání

spočiň

na

Tobě

a

zůstaň

s

Tebou

navždy. Amen.
Přijetí do církve: Bratr Staroba jako člen staršovstva a já, jako kazatel
tohoto sboru, dosvědčujeme ti řádné přijetí do společenství Kristovy
církve. Měj účast na slovu Božím, na stolu Páně i na všem životě sboru v
následování Pána Ježíše Krista.
Modlitba po křtu:

Pane, děkujeme Ti, že jsme se dnes směli být přítomni

zázraku křtu. Děkujeme ti, že jsi připojil Petru ke své církvi. Žehnej
jí, dotýkej jí svým svatým Duchem, bohatě jí obdařuj svou milostí, aby
vždy více okoušela z dobrodiní našeho Pána, Ježíše Krista. Podpírej ji v
pochybnostech a pokušeních, vyzbrojuj k dobrému boji víry, k vítězné
lásce, k neutuchající naději. Amen.
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Předání křestního listu
Píseň: S359 V království Božím
Přímluvná modlitba:
Ohlášky:
Poslání: Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději a
jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha.
Požehnání: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte
a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.
Amen.
Píseň: 448 Sláva Buď Tobě, Bože náš

