
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antiochie, Barnabáš a křesťané (Sk 11. 19-26) 
 (křest Ondřeje Běťáka) 

 
      Litomyšl 26.8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

introit Ž 67. 2-4 

 

čtení Iz 49. 5-12 

 

text Sk 11. 9-26 

 

poslání 1Pt 3. 13-22 

 

písně 67, 680, 459, 679, 420, 425 

 

 

67 Ó Pane, smiluj se nad námi 

680 Nás zavolal jsi, Pane 

459 Bože náš, Otče náš 

679 Uč nás na cestě pravé 

420 Slunce pravdy, milosti 

425 (1-2, 6) Skloň se k nám svou milostí 
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Milí bratři a sestry, 

 

 v našem textu čteme o tom, jak Ježíšovi učedníci byli 

nazváni křesťané. Stalo se to nejprve ve městě, které se jmenovalo 

Antiochie. Křesťané - to je dnes běžné pojmenování těch, kteří se 

hlásí ke Kristu. Ale zprvu to tak nebylo. Židé jim říkali „Nazaretští“ 

nebo „Galilejští“. A oni sami se nazývali učedníci, bratři nebo svatí. 

A nyní byli tedy v antickém velkoměstě nazváni křesťané. 

 Kdybychom ale přeložili přesně, bylo by to kristovci. V 

řeckém originále je totiž christianoi. Podobně je to i v jiných 

jazycích: v latině to jsou Christiani, v němčině Christen, v angličtině 

Christians. V čestině jsou křesťané odvozeni od křtu. To ve výše 

jmenovaných jazycích není. Pro český jazyk je prostě křesťan ten, 

kdo byl pokřtěn. Víra v Krista a křest patří nerozlučně dohromady. 

Je zajímavé, že staroslověnsky se kříž řekne krst. Kristus, kříž a 

křest jsou ve slovanských jazycích velmi úzce propojeny. Kdo je 

pokřtěn, ten věří v Krista, který za něj zemřel na kříži. Zdá se, že i 

slovo křest, které v řečtině znamená ponořit, je v češtině odvozeno od 

Krista. Kdo je pokřtěn, ten patří Kristu. Dnes jsme pokřtili malého 

Ondřeje. A tak jako my i on už patří Kristu a je křesťanem. A od 

svých rodičů a kmotrů se bude dozvídat o tom, jak Kristus za něj 

zemřel na kříži a jak byl vzkříšen pro jeho spásu. 

 Je pozoruhodné, že evangelium o Kristu se do Antiochie 

dostalo vlastně kvůli pronásledování Kristových učedníků, které 

nastalo po Štěpánově ukamenování. „I přišlo v ten čas veliké 

protivenství na církev, kteráž byla v Jeruzalémě, a všickni se 

rozprchli po krajinách Judských a Samařských, kromě apoštolů“(Sk 

8.1). Ti, kteří utíkali z Jeruzaléma, tak přinesli zvěst o Kristu do 

Fénicie, na Kypr a do Antiochie. To asi nikdo nečekal. Že 

pronásledování Kristových učedníků přinese rozšíření jeho evangelia 

do dalších zemí. Bůh tak, nakonec tak jako už mnohokrát, obrátil 

lidské zlo v dobro a požehnání. I my zde můžeme čerpat naději. I 

když se nám děje něco zlého, když prožíváme nějaké trápení, může to 

nakonec Bůh obrátit zcela nečekaně v dobré a v požehnání. 

 To, že byl ve Fénicii, na Kypru a v Antiochii zvěstován 

Kristus bylo vlastně naplnění zaslíbení daného učedníkům při 

Ježíšově nanebevzetí: „Přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího  
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na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v 

Samaří, a až do posledních končin země“ (Sk 1. 8). Ale ti, kteří utekli 

z Jeruzaléma kázali nejpve jen Židům. Ale potom někteří z nich 

přišli do Antiochie a zde zvěstovali Pána Ježíše i Řekům, tedy 

pohanům. 
 A to bylo něco mimořádného. Židovství totiž nebylo a není 

náboženstvím misijním. Židé neusilovali o to, aby pohany obrátili 

na svou víru. Oni byli vyvoleným národem a osud pohanů je příliš 

nezajímal. I přesto najdeme ve Starém zákoně texty, které hovoří 

i o obrácení pohanů. Jsou to však především zaslíbení směřované do 

budoucnosti. Takovým textem je třeba i onen oddíl z proroctví 

Izaiášova, který jsme dnes slyšeli ve čtení (Iz 49. 5-12). Nakonec i 

Ježíš řekl: „Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z domu 

Izraelského“(Mt 15.24). A tak je pochopitelné, že i Ježíšovi 

učedníci se zprvu obraceli jen ke svým souvěrcům, k Židům.   
 Jaký byl obsah onoho zvěstování v Antiochii, se v našem 

textu nepíše. Ale je pravděpodobné, že učedníci kázali o tom, že 

Ježíš je ten očekávaný Mesiáš, Kristus. A že jeho smrt na kříži byla 

obětí za viny všech hříšných. A že pak třetího dne vstal z mrtvých. 

Ježíš je tedy Pán a Spasitel.  

 Antiochie Syrská byla starověkým velkoměstem. Město 

založil na levém břehu řeky Orontés roku 300 ante Kr. bývalý 

vojevůdce Alexandra Velikého Seleukos I. Nikátor a učinil z ní 

hlavní město své říše. Za římské říše se pak Antiochie stala hlavním 

městem provincie Sýrie. Antiochie měla velmi dobrou polohu: 

Nedaleko po proudu řeky byl přístav Seleucie a vedla tudy také 

karavanní cesta do Babylonie a Persie. Město tedy žilo a bohatlo z 

obchodu. Toto antické město mělo mnohé výnamné budovy např. 

senát, divadlo, lázně... Do domů byl zaveden městský vodovod. Byly 

zde mnohé chrámy a sochy postavené pohanským bohům (Jupiter, 

Apollon). Městem vedla široká a krytá hlavní třída, zdobená 

sloupořadím. Byla dlouhá 8 kilometrů. Dnes se město nazývá 

Antakya a leží v nejjižnějším výběžku Turecka na hranicích se Sýrií.  

 Od založení byla v Antiochii velká židovská komunita. A 

nyní zde vznil také křesťanský sbor.  Kázání Ježíšových vyznavačů 

mělo v Antiochii velký úspěch. A to ne proto, že by to byli 

vynikající řečníci, ale proto, že „byla ruka Páně s nimi.“ Bůh  
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prostě chtěl, aby mnozí lidé a to jak Židé, tak Řekové uvěřili v Ježíše 

Krista a přijali ho za svého Pána. A tak „veliký počet věřících obrátil 

se k Pánu.“ 

 Úspěch křesťanské misie vzbudil obecnou pozornost. Lidé, 

kteří uvěřili v Krista zde poprvé byli nazvání kristovci. V 

Antiochii vznikl velký křesťanský sbor. A zpráva o tom se donesla až 

k apoštolům do Jeruzaléma. A ti se rozhodli do Antiochie poslat 

inspekci.  

 K tomuto úkolu vybrali významného křesťana jménem 

Barnabáš (syn útěchy). Čteme, že to „byl muž dobrý, a plný Ducha 

svatého a víry.“ Známe i jeho původní jméno Jozes. Byl z kmene 

Lévi a pocházel z Kypru. Byl také velmi obětavý. Když uvěřil v 

Krista, prodal své pole a peníze přinesl apoštolům (Sk 4. 36-37). 

Barnabáš se tedy vypravil z Jeruzaléma do Antiochie. Poslat sem 

Barnabáše byla od apoštolů dobrá volba. V obrácení mnohých 

pohanů ke Kristu totiž rozpoznal Boží milost. Radoval se z toho a 

povzbuzoval všech, aby „trvali v Pánu.“ Možná, že kdyby přišel 

někdo jiný, nějaký škarohlíd, možná by mu vadilo, že se ke Kristu 

obracejí pohané. A tak by možná mnohé pokazil.  

 Barnabáš naopak vznikajícímu antiochejskému sboru 

velmi prospěl. Také tím, že sem přivedl Saule. Saul totiž po svém 

obrácení před Damaškem žil v té době v Tarsu. Barnabáš kdysi v 

Jeruzalémě přivedl Saule k apoštolům (Sk 9. 26n). Ti se totiž Saule 

báli a nevěřili, že je Ježíšův učedník. Ale Barnabáš se Saule ujal a 

apoštoly přesvědčil o opravdovosti Saulovy víry. V Jeruzalémě 

však šlo záhy Saulovi o život a tak ho apoštolé poslali do Tarsu. 

Někteří mají zato, že se Barnabáš se Saulem znali už dříve, snad ze 

studií v Tarsu.  

 Nyní se tedy Barnabáš vypravil za Saulem do Tarsu a 

přivedl ho do Antiochie. A společně začali v Antiochii budovat 

křesťanský sbor. Čteme, že celý rok „učili zástup veliký.“ 

Křesťanská víra totiž není jen záležitost náboženských pocitů. 

Jde v ní také o učení, vzdělání ve víře. To je už tradice celého 

Starého zákona. Předávaní příběhů víry a Božích zaslíbení z generace 

na generaci. A pokračuje to až do současnosti i u nás křesťanů. To je 

odpovědnost rodičů vůči dětem. Předat další generaci víru v 

Krista. 
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 Vzdělávání ve víře se má dít jak v rodinách tak i ve sboru. 
Proto při bohoslužbách čteme z Písma svatého, proto kážeme, proto 

se učíme znát biblické příběhy a především příběh Ježíšův. Proto se s 

dětmi doma modlíme a čteme si z Bible a vyprávíme jim příběhy 

víry. Proto učíme děti na náboženství nebo v nedělní škole, proto 

učíme konfirmandy, proto vykládáme Písmo na biblických hodinách. 

Vzdělávání ve víře je zcela nezbytné pro každý křesťanský sbor. 

 Barnabáš a Saul-Pavel mají velkou zásluhu, že v Antiochii 

vznikl velký a významný sbor. Vždyť odsud vzešel i nápad vyslat 

apoštoly, aby zvěstovali Krista i na jiných místech římské říše. V 

Antiochii se zrodila křesťanská misie a Barnabáš a Pavel přispěli 

k jejímu růstu. Díky nim se z křesťanství stalo misijní náboženství. 

Díky nim mohli uvěřit i naši předkové v Čechách. Díky nim jsme 

mohli uvěřit i my a naše děti. Díky nim i nás dnes mohou nazývat 

křesťany.  

 Ještě by stálo zato popřemýšlet o tom, co to znamená být 

křesťany, být kristovci. Ale to by bylo asi na další kázání. Nechme 

si to tedy na doma. A přemýšlejme o tom, co to dnes obnáší být 

křesťanem. 
 

                       Amen 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Křest Ondřeje Běťáka 27.8. 2017 v Litomyšli 
 

představení:  

  

Milí bratři a sestry, dnes bude v tomto shromáždění pokřtěn Ondřej 

Běťák, syn manželů Aleny a Jiřího Běťáka z Dolního Újezda. Ondřej 

se narodil před 16 měsíci a všichni ho znáte z našich nedělních 

bohoslužeb. Jeho kmotry budou manželé Iveta a Petr Benešovi ze 

Sloupnice  

 

slovo o křtu: 
  

 Křest svatý je jedinečný obřad, který potvrzuje smlouvu mezi 

Hospodinem a člověkem. Bůh dává člověku milost a naději. A člověk 

pak ve svém životě odpovídá důvěrou v Boha, pokáním a poslušností 

Božích přikázání. 

 Voda křtu vyjadřuje smytí nečistoty hříchu. Je také znamením 

nového počátku, nového narození. Už Izrael začal nový život ve 

svobodě a důvěře, když prošel vodou Rudého moře a potom i vodou 

Jordánu. 

 Křtem vyznáváme, že si nevystačíme sámi. Vyznáváme, že 

potřebuje Spasitele. Nechceme spoléhat jen sami na sebe, ale na Pána 

Ježíše Krista. Smlouva křtu nestojí především na síle naší víry. Křest 

stojí na víře Boží, na Boží věrnosti člověku. Křest nám zvěstuje, že 

na Boží věrnost se můžeme vždycky spolehnout. I když na nás 

přijdou všelijaké pochybnosti, slabost i trápení. 

 Křest je odpradávna také vstupním obřadem do církve. Dnes  

tedy křtem stvrzujeme, že Ondřej patří do našeho sboru ČCE 

v Litomyšli, který je, jak věříme, částkou svaté církve obecné. 

 

slova ustanovení: Mt 28.18-20 
 

Takto praví Pán Ježíš: 

  

       „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, 

učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. 

A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.“  Amen 

 

křestní vyznání a slib: 

 

rodiče: 

1. Věříte, že Ježíš Kristus je náš jediný Pán a Spasitel? 

Věříme.  

 

2. Chcete, aby Váš syn Ondřej byl pokřtěn v Krista a tak všípen 

do církve?  

Ano, chceme. 

 

3. Slibujete, že budete Ondru vychovávate doma i v církvi v 

křesťanské víře a v poslušnosti Pána Ježíše Krista. 

Slibujeme, s pomocí Boží. 
kmotři: 

 Ptám se nyní vás sestro Iveto a bratře Petře jako kmotrů, zda 

chcete Ondřeje na jeho cestě víry provázet, připomínat mu Boží 

věrnost, podepírat jej a napomínat a dbát také na to, aby vyrůstal ve 

společenství sboru a církve? 

 Ano, s pomocí Boží. 
sbor: 

 A ptám se také vás bratři a sestry z litomyšlského sboru, zda 

chcete i vy Ondru na cestě za Kristem povzbuzovat, dávat mu dobrý 

příklad a s láskou ho přijímat do společenství sboru? 

 Ano, s pomocí Boží. 
 

apoštolské vyznání víry 

 

modlitba 

 

křest 
 

„Nechte dítek jíti ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť je 

království Boží.“  

 

Milý Ondřeji, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 

 

požehnání: Zj 22. 13-14 

 



 


