Kázání Bystřička a Růžďka 9.6.2019 Svatodušní neděle
Introit: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode
všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha;
učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Píseň 375
Modlitba
Čtení: Matouš 3 kap.
(Ezechiel 36, 25-27)
Křty a konfirmace
Chvály mládež Text kázání: Skutky 2, 1-18
Bratři a sestry,
připomínáme si dnes vylití Ducha svatého. Svatodušní neděle. Zde je tradicí, že je to propojeno
s konfirmací, anebo i se křty, těch, kteří se chtějí přiznat ke Kristu. Ovšem je to jen tradice? Pokud to
děláme pouze proto, aby se naplnila nějaká tradice, pak se míjíme cílem. A pokud je někdo
konfirmován, anebo křtěn, jen proto, že je to rodinná tradice, protože všichni v rodině byli
konfirmováni, tak budeš i ty, pak už je to mimo zcela. Proto jsem se již dříve dnešních křtěnců a
konfirmandů každého zvlášť osobně ptal, aby mi dali upřímnou odpověď, zda oni sami chtějí
v konfirmaci anebo ve křtu odevzdat své životy Pánu Ježíši Kristu a následovat jej. Zda to chtějí oni
sami, anebo je to jen přání rodiny. Odpovídali, že se sami chtějí přiznat ke Kristu a následovat jej.
Někteří říkali, že tomu tak nebylo vždycky, ale během přípravy k tomu dospěli. Všichni víme, že slova
jsou slova, a je potřeba jim dostát svými skutky. Čas tedy ukáže. Všichni ale také víme, že život není
jednoduchý a následovat Krista je cesta úzká, na níž někdy každý i upadne. Proto my všichni, kteří také
přece někdy selháváme, buďme oporou těmto nově odhodlaným bratřím. Buďme jim oporou, ale také
dobrými příklady. Rodičové, kmotři, ale i my ostatní.
Přemýšlel jsem, bratři a sestry, nad tou tradicí, proč zrovna o svatodušní neděli se zde křtí anebo křty
připomínají. Jediné biblické propojení bych našel ve křtu Pána Ježíše, když Ho v Jordánu pokřtil Jan
Křtitel.: Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha
Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. To však byl Pán Ježíš. Duch svatý se
samozřejmě přiznává i ke každému našemu křtu. Je však třeba zásadně a striktně oddělit Janův křest ku
pokání a Kristův křest ohněm, křest Duchem svatým. Jsou to dvě zcela rozdílné věci! Např. v 8.
kapitole knihy Skutků čteme: Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží
slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch
svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a
Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. A v 19.kapitole zase se Pavel ptá Efezanů:
„Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je
seslán Duch svatý.“ Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem
Janovým.“ Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid,
aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána
Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém
vytržení. Podle těchto biblických příkladů je tedy jasné, že jsou dva křty. Vodou a ohněm. Vodu zde
máme, oheň Ducha má každý, kdo byl Duchem pokřtěn. Dle těchto příkladů je jedním ze způsobů
zapálení ohně vkládání rukou těmi, kteří už Ducha Božího přijali. Často stejným způsobem. V obou
biblických příkladech je popsáno, že všichni viděli, že dotyčným byl dán Duch svatý. Už to tedy nebyli
ohnivé jazyky jako u apoštolů o Letnicích, ale i tak to bylo zjevné. Člověk naplněný Duchem svatým
je naplněn radostí, láskou, je proměněn, třeba i prorokuje, nebo mluví andělskými jazyky, nebo dostává
jiné dary. Každopádně každý dotyčný vnímá, že se ho dotkl Duch svatý. O to tedy všichni usilujme a
připomínejme si to. Nezhášejme oheň Ducha a zapálení pro Krista. Jsme, bratři a sestry, ještě zapálení?
Anebo už jen doutnáme? Nemusíme jen doutnat. Ti, kteří nejsou pokřtěni Duchem svatým, usilujte o
to! A ti, kteří selhali a zhasili? Usilujte o nový oheň také! Pán vám chce dát víc, než si myslíte. Pán
chce naplnit váš život novou silou, novým ohněm, který z nudného náboženství učiní radostný a
vítězný život plný nádherného Boha. Boha, který dává svobodu od Zákona a smrti, Boha, v němž je tak
lehce a dobře.
Chci se ale přeci jen ještě vrátit k tomu křtu vodou. Tehdy mnozí mysleli, že Jan Křtitel je Mesiáš. On
to však popíral. Říkal: Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než
já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Jan říkal, že on je ten, který Mesiáši připravuje cestu. A tou přípravou bylo volat lidi k pokání.
K pokání, které je následně potvrzeno křtem vodou. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko
a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. A u těchto lidí
Jan vnímal, že je jejich odvrácení se od hříchů upřímné. Tito lidé začínali nový život plný nové naděje.
Starý život jim byl odpuštěn a nechtěli se již vracet ke svým špatným skutkům. Možná si to
nedovedeme představit, pravděpodobně to byla zvláštní doba plná nadšení a očekávání. Taková euforie,
možná srovnatelná s atmosférou sametové revoluce. I mnozí farizeové a saduceové se totiž nechali
strhnout a šli se také nechat pokřtít. A to je co říct, vždyť v evangeliích o nich slyšíme jen negativa.
Nakonec ale i zde zní spíše negativum, neboť jejich křest je jen na oko. Prohlédne to už Jan a ukáží to
dále i evangelia. Jan když je ale vidí přicházet ke křtu, tak jim upřímně a pěkně od plic řekne:
„Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce,
které ukazuje, že činíte pokání.“ Co to slovo říká nám? Co odhaluje? Že křest jako takový sám o
sobě, bez hlubšího obsahu nemá žádný význam. Není to něco magického, co způsobí záchranu k životu
věčnému. A mnoho lidí zejména tedy pohanů, si to stále plete. Myslí si, že když nechají pokřtít své
dítě, že jim dají pojistku věčného života. Pokud jim ale nepředají víru v Krista, nemá tento křest žádný
význam. Křest vodou je totiž veřejné přiznání se ke Kristu. Je to důsledek předchozího rozhodnutí se
pro Krista, důsledek obrácení od bezbožného života k živému Bohu. A tak se stalo i mnoho případů,
že mnozí křesťané byli pokřtěni Duchem svatým dřív, než byli pokřtěni vodou. Jak je to možné? Ten
pravý křest k pokání se totiž odehrál už v jejich srdci a Bůh se k jejich rozhodnutí patřit celým svým
životem Kristu jednoznačně přiznal a pokřtil je ohněm. Následně ztvrdili své rozhodnutí ve křtu vodou.
Ovšem také je mnoho příkladů těch, kteří byli pokřtěni ať už jako malé děti, nebo z rodinné tradice,
nebo z jiných důvodů, či jen tak na oko, ale Duchem pokřtěni nikdy nebyli. Kdyby totiž byli, chodili by
do společenství a jejich život by byl plný Boha, i modliteb. Toužili by po Božím slově, nesoudili by
druhé, odpouštěli by druhým, měli by pro druhé pochopení, lásku a povzbuzení. Protože tohle všechno
má Duch svatý a ten, kdo je Ho plný, ten činí skutky ke slávě Krista! A tak zpytujme i my sami sebe,
zda naše pokání způsobilo proměnu charakteru. Pokud totiž nejsme proměňováni v Kristův charakter,
pokud na tom sami nepracujeme a neměníme se, pak neneseme to správné ovoce. Neste tedy takové
ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
Žijme tedy, bratři a sestry, svůj pravý křest, své obrácení. Pokud totiž budeme opravdoví, Bůh se
k tomu přizná. Zároveň usilovně se naplňujme Duchem svatým. Usilujme o vylití Ducha svatého do
našich srdcí a nezanedbávejme společná shromáždění a služme Pánu. Naše životy mají být vydány
Pánu, to je pravý křest. A být vydán Pánu, znamená mu také sloužit. Stát se součástí Církve, coby
Kristova těla. Ano, Církev je Kristovo tělo, a On je hlava a my třeba nohy nebo ruce. Může si naše ruka
nebo noha dělat sama co chce? Koná dle pokynů hlavy. Tam, kde nekoná, tam je chromá, nemocná a
mrtvá. Jsem tedy já a ty zdravou končetinou Kristova těla? Anebo mrtvou a chromou? Jsem křesťan,
který v modlitbách rozdmýchává oheň Ducha svatého a má na první místě Boha? Anebo je pro mě
důležitější cokoliv jiného, jen ne Kristus? Bratři a sestry, jsme spaseni vírou v Pána Ježíše Krista,
z milosti nezasloužené, avšak naše skutky ukazují, zda je naše víra pravá a spasitelná, anebo mrtvá,
povrchní a plná spíše tohoto světa. I dnes, bratři a sestry, je čas, kdy můžeme své křestní rozhodnutí
ztvrdit, anebo obnovit. A pokud tak činíme, anebo učiníme, pak se můžeme dovolávat a očekávat to, co
zaslíbil už prorok Joel: ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny
lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění
a vaši starci budou mít sny.
Na závěr zde mám výzvu, pojďme společně prosit o vylití Ducha svatého do našich srdcí, a kdo touží
po modlitbě obnovy se vzkládáním rukou, může při následující písní přijít dopředu a já se za něj
pomodlím a vložím ruce. Amen. Píseň 192 modlitby
Večeře Páně píseň 373
Slovo poslání: Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem
potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“ A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať
řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zjevení 22, 16-17)
Požehnání: A milost Pána Ježíše Krista a láska Boží, dary a přítomnost Ducha svatého budiž a zůstávej
se všemi námi. Amen

Píseň 678
2 písně mládeže
Čtení: Matouš 3
Bratři a sestry,
dnes není jen svatodušní neděle, dnes je den D také pro čtveřici mládenců. Dva z nich ztvrdí svůj křest
v konfirmaci a dva z nich budou pokřtěni ve jménu Pána Ježíše Krista. Dovolte, aby vám je nyní
představil a zároveň je tímto vyzval, aby přišli dopředu.
Ztvrdit svůj křest z dětství přichází Matyáš Kotrla. Vloni se dal pokřtít Petr Novosad a i on chce
svůj křest dnes potvrdit v konfirmaci. O křest požádali Jan Mikeš a také Adam Borek.
Tito mladí téměř muži absolvovali poměrně náročnou tříletou ? přípravu. A určitě je k tomu potřeba
připočítat i předešlou výuku náboženství. Měli to pestré, neboť v této přípravě je doprovázeli farářka
Jana Kadlecová, farář Pavel Čmelík, pastorační pracovnice Martina Kovářová a z Boží milosti nakonec
i já tento poslední rok. V tomto roce, kdy jsem se s nimi setkával, jsem mohl vnímat, že jim byly dány
dobré biblické základy mých předchůdců, čímž jim za to děkuji. Stejně tak děkuji vám rodičům, kteří
jste své syny podporovali slovem a jak věřím i modlitbami.
V pátek byla tato příprava zakončena závěrečným rozhovorem se staršovstvem. V něm tito
mladí lidé měli osvědčit biblické základy a vydat také svědectví své víry. Každý si také zvolil svůj
biblický verš, o kterém měli povědět, proč zrovna tento je oslovil. Tak se také stalo a staršovstvo
s vděčností a požehnáním dalo souhlas k vykonání konfirmace a křtů dnešní den.
Nyní bych také ještě chtěl pozvat kmotry jednotlivých žadatelů. Kmotry Matyáše Kotrly jsou již od
počátku ……………………. Kmotrem Petra Novosada je David Bartoň. Prosím také, aby přišla
dopředu Martina Kovářová, která je kmotrou Adamovi Borkovi a prosím také Honzu Sedláčka, který je
kmotrem Honzy Mikeše.
Nyní nejprve zvu vás, milí konfirmandi, abyste vyznali věrnost a lásku k Bohu, zjevenému
v Ježíši Kristu a působícímu ve světě Duchem svatým. Tážu se vás:
Věříte v Boha Otce, který vás k životu povolal, věříte v Ježíše Krista, jeho Syna, který vás vysvobozuje
z moci hříchu, věříte v Ducha svatého, který vás vede k pravému životu? Věříte-li, odpovězte každý
sám za sebe: Věřím.
Chcete poslouchat Ježíše Krista jako svého Pána a žít podle jeho přikázání? Jestliže tomu tak je,
odpovězte každý sám za sebe: Ano, s pomocí Boží.
Toužíte podílet se na životě sboru, do něhož budete patřit, přiznávat se ve světě k pravdě evangelia a
tak být věrnými členy církve Kristovy? Jestliže tomu tak je, odpovězte každý sám za sebe: Ano,
s pomocí Boží.
Nyní se obracím na vás, kteří chcete být pokřtěni ve jméno Pána Ježíše Krista:
Apoštol Petr vyzýval lid o Letnicích: Pokání čiňte a pokřti se jeden každý z vás na odpuštění vašich
hříchů a přijměte dar Ducha svatého.
Milí křtěnci, tato apoštolská výzva se nyní před vaším křtem obrací přímo na vás. Když vyznáte svojí
víru a budete pokřtěni v jeho jméno, stane se vám tato svátost znamením a pečetí odpuštění hříchů,
zasazením do těla Kristova a obnovy Duchem svatým.

Odpovězte proto nyní na tyto otázky: Věříš, že tě Kristus vytrhl z moci hříchu a smrti a přenesl tě do
nového věku? Jestliže ano, odpověz, věřím.
Chceš být pokřtěn v naději, že tě Kristus při svém příchodu přijme do své slávy? Jestliže ano, odpověz
slovem, chci.
Budeš svůj křest dosvědčovat dobrým způsobem života, jak se na křesťana sluší a patří? Jestliže je
tomu tak, odpověz: Ano, s pomocí Ducha svatého.
Nyní se obracím na vás, kmotři, abyste vydali své svědectví. Můžete dosvědčit, že rozhodnutí
konfirmandů, potažmo křtěnců je opravdové? Můžete-li, odpovězte každý zvlášť ano.
Jakožto kmotrů těchto mladých lidí se vás však ještě musím zeptat, zda se budete nadále za své
svěřence modlit a duchovně je povzbuzovat? Je-li tomu, tak, odpovězte nyní společně, ano s pomocí
Boží.
Prosím nyní shromáždění, aby povstalo. Společně nyní vyznejme svou víru slovy apoštolského
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 Pontiem Pilátem,ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,odtud přijde soudit
živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení tělaa život věčný.
Amen.

Modlitba: Pane, Ježíši Kriste, v této chvíli ti předkládáme tyto mladé lidi s důvěrou, že se přiznáš
k jejich víře a rozhodnutí. Prosíme tebe, Duchu svatý, abys oslavil na jejich životech jméno Pána Ježíše
Krista. Amen
Prosím nyní Matyáše Kotrlu, aby předstoupil a poklekl:
Bratře Matyáši, v této chvíli potvrzujeme tvůj křest ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
Ať tě Bůh provází, Ježíš Kristus je tvým Pánem a Spasitelem a ať tě naplňuje Duch svatý. Amen.
Dále prosím Petra Novosada, aby předstoupil a poklekl:
Bratře Petře, v této chvíli potvrzujeme tvůj křest ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
Ať tě Bůh provází, Ježíš Kristus je tvým Pánem a Spasitelem a ať tě naplňuje Duch svatý. Amen.
Nyní prosím Jana Mikeše, aby předstoupil a poklekl:
Bratře Jane, nyní tě křtím ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Ať tě Bůh provází
na všech cestách, Ježíš Kristus je tvým Pánem a Spasitelem a ať tě naplňuje Duch svatý. Amen.
Nyní prosím Adama Borka, aby předstoupil a poklekl:
Bratře Adame, nyní tě křtím ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Ať tě Bůh
provází na všech cestách, Ježíš Kristus je tvým Pánem a Spasitelem a ať tě naplňuje Duch svatý.
Amen.
Ptám se nyní vás všech, celého shromáždění. Přijímáte tyto mladé bratry mezi sebe do společenství
kolem stolem Páně? Je-li tomu tak, odpovězte. Přijímáme.
Prosím nyní staršovstvo, rodiče a kmotry, aby přišly dopředu, a abychom se společně za nové bratry
modlili vkládáním rukou a vyprosili jim požehnání v moci Ducha svatého.
Modlitba za kmotry, Martina Kovářová.
Gratulace zúčastněných starších, kmotrů
Předání křestních a konfirmačních listů a darů
Tímto vám všem děkuji, můžete se všichni posadit a poprosím mládež ještě o jednu píseň.

