
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jsme pokřtěni v jeho smrt (Ř 6. 3-5) 
          (křest Jeronýma Čejky) 

 
      Litomyšl 17.9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

introit Ž 96. 1-3  

 

čtení Ex 14. 15-31 (Mk 1. 1-11) 

 

text Ř 6. 3-5 

 

poslání 1K 10. 1-11 (1J 5. 1-11) 

 

písně 168, 456, 539, 647, 681, 649 

 

 

168 Zpívejte, čest vzdejte 

456 Nejmilejší Ježíši 

539 Má Pán Ježíš, má mne rád 

647 Kriste, Synu jediný 

681 Buď Bohu sláva  

649 V tobě je radost 
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Milí bratři a sestry, 

 

 dnešní křest malého Jeronýma je pro nás příležitostí, abychom 

znovu promysleli, co pro nás křest vlastně znamená. Křesťan je ten, 

kdo je pokřtěn. Tak je to v českém jazyce. I když přesnější a hlubší 

by bylo ty, kdo věří v Krista, nazývat kristovci. I když slovo křest 

ovšem vychází v češtině ze jména Kristus. A do našeho jazyka se 

dostalo ze staré němčiny. Vždyť první Češi (česká knížata) byli přece 

pokřtěni  v německém Řezně (13.1. 845).  

 Křest je jistě možné vnímat jen vnějším způsobem - jako 

pouhý náboženský obřad. A někteří lidé to tak berou. To, že byli 

pokřtěni, to, že dali pokřtít své děti, se v jejich životě příliš neprojeví. 

Jejich život a jeho hodnoty se příliš neodlišují od těch, kteří pokřtěni 

nebyli. Zpravidla je to proto, že jim chybí víra v Krista a tak i jeho 

láska, pravdivost a spravedst. 

 A přitom křest má velikou hloubku. Není to jen vnější 

náboženský obřad. Ve své podstatě jde totiž o ztotožnění s 

Kristem. Křest je znamením a potvrzením toho, že už nepatříme 

sami sobě, ale Kristu. Jsme s ním jedno. Apoštol Pavel hovoří o 

tom, že ve křtu jsme srostli s Kristem (symfytoi). Kraličtí zde 

přeložili krásným a výstižným slovem „vštípeni.“ Je to obraz z 

oblasti sadařství. Sám jsem nikdy nerouboval, ale někdo z vás určitě 

ano. Štěp z jednoho stromu se naroubuje na kmen stromu druhého. A 

když se ujme, utvoří s ním jednotu, jedno tělo. Už to nejsou dva 

stromy, ale jeden. A takto je ve víře křesťan spojen s Kristem. A 

to je také smysl křtu. Už nejsme sami svoji, ale jsme s Kristem 

jedno tělo, jeden organismus. Znamená to vlastně i změnu naší 

identity. To byl asi také důvod toho, proč se při křtu dávalo jméno. 

Vírou a křtem se s námi děje něco jedinečného - stáváme se kristovci. 

 Počátek křesťanského křtu je ve křtu Janově. Byl to 

„křest pokání na odpuštění hříchů. Byl to křest proměny života a 

nového počátku. Jan volal lidi k pokání, tedy ke změně života a právě 

křest byl znamením této změny. Lidé z Jeruzaléma a z Judska 

přicházeli k Janovi, vyznávali své hříchy a byli od něj křtěni v 

Jordánu. Tady se  sluší připomenout, že řecky se křest řekne 

„baptisma“, což znamená ponoření, rituální obmytí. Již jsme se 

řekli, že v čestině má slovo křest jiný původ. Není odvozeno od  
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ponoření, ale od Krista. Je pozoruhodné a nečekané, že se od Jana 

dal pokřtít také Ježíš. A tím se připodobnil nám hříšným. Je v 

tom veliká pokora. Boží Syn jde ke křtu pokání! Však se tomu také 

Jan brání. Přece by se patřilo, aby Ježíš pokřtil Jana a ne naopak. 

Vždyť Jan, jak sám říká, není hoden Ježíšovi „rozvázati řeménka u 

obuvi jeho“ (Mk 1. 8).  

 Jan Křtitel svým křtem zřejmě navázal na židovskou 

rituální koupel těch, kteří přistupovali k židovství. Byla v tom 

náboženská symbolika smytí špíny hříchu, smytí toho, co se člověku 

v životě nepovedlo. Bylo to znamení rozchodu s pohanstvím. Byla to 

symbolika konce starého života a začátku nového. 

 Četli jsme dnes jeden z nejdůležitějších oddílu Starého 

zákona. Vyprávění o tom Hospodin zachránil Izrael před 

faraonem prostřednictvím vod moře. Projití vodami moře 

znamenalo pro Izrael záchranu, pro jejich nepřítele faraóna (ďábelské 

rysy) naopak zničení. Vody moře Izrael nezničili, ale naopak 

zachránili před nepřítelem. A vody moře zde znamenají vlastně 

hranici mezi otroctvím v Egyptě a novým životem ve svobodě. Ve 

faraonově Egyptě Izraelci Hospodinu sloužit nemohli, nyní, když 

Egypt zůstal za mořem, jim v tom nic vnějšího již bránit nebude. 

Starý život v otroctví zůstal za nimi a před nimi je nový život ve 

svobodě a odpovědnosti před Hospodinem. V tomto nám přechod 

moře, i když to byl přechod „po suše“, může připomínat křest. 
Tak o tom mluví i apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu: 

„Otcové vaši všichni pod oním oblakem byli, a všickni moře přešli. A 

všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři“ (1K 10. 1-2). Náš 

křest znamená něco podobného. Tak jako Hospodin zničil faraona a 

jeho vojsko, tak i Ježíš Kristus přemohl našeho pokušitele a nepřítele. 

Farao, ďábel, ten Zlý už nad námi nemá moc, neboť patříme jinému 

Pánu, totiž Kristu. Křest znamená i v našem životě přeryv, zářez. 

Za námi zůstává staré lidství spoutané všelijakými běsy a úzkostmi a 

před námi je život vyrůstající v Kristu, z jeho milosrdenství a z jeho 

spravedlnosti.  

 Všichni jsme byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Tedy v 

jeho identitu, v jeho příběh, v jeho život i smrt. Apoštol Pavel nám to 

naléhavě připomíná: „Zdaliž nevíte?“ A mluví o tom, že náš křest 

znamená spojení s Kristem v jeho smrti i v jeho pohřbu. Není to ale 
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trochu divné? Jsme přece zvyklí vnímat křest jako něco dobrého a  

radostného a najednou zde slyšíme o smrti a o pohřbu.  

 Ale co je pro pro člověka, pro každého z nás to 

nejdůležitější?Je to přece Kristova smrt. To, že Ježíš Kristus 

zamřel na kříži za nás hříšné. Vždyť Kristova smrt byla obětí za naše 

viny. Jeho smrt má hluboký smysl a význam pro každého z nás. To je 

naše víra a naděje. A Pán Ježíš nás přijal za své. Jsme do něj vštípeni. 

Jsme do něj naroubováni. A on je strom života a spásy. Jako 

pokřtění jsme tedy s Kristem jedno. A tak jeho smrt je i naší 

smrtí a jeho pohřeb je i naším pohřbem. Na kříži zemřel nejenom 

Ježíš, ale také náš „starý člověk.“ Na kříži zemřel i náš hřích. Toto 

vše je také s Kristem pohřbeno a už je za námi. A náš křest je toho 

znamením, potvrzením a pevným bodem. Martin Luther, když mu 

bylo těžko, se potěšoval slovy: „Baptizatus sum“, byl jsem 

pokřtěn. 
 Jestliže patříme k tomu velikému, co se stalo při Kristově 

smrti a pohřbu, tak přece musíme patřit i k tomu velikému, co se stalo 

při Kristově vzkříšení. Křest nám potvrzuje, že jsme srostli s 

Kristem  jak v jeho smrti tak v jeho vzkříšení. Co to znamená? 

Především „abychom v novotě života chodili.“ A tato novota života 

je především to, co přinesl na tento svět Pán Ježíš, Syn Boží. Tedy 

třeba to, že druhému člověku, který se proti nám proviní, máme 

odpustit nejenom sedmkrát, ale sedmdesát krát sedmkrát. A nebo, že 

máme milovat své nepřátele a modlit se za ty, kteří nás pronásledují. 

Máme být dokonalí jako je dokonalý i Otec náš v nebesích.  

 Sami o sobě na to nemáme. Naše sobectví i náš hřích má 

velkou sílu. Ale, milí bratři a sestry, nežijeme přece sami ze sebe. 

Jako pokřtění žijeme z Krista s nimž jsme ve křtu srostli. A on 

přece žil v novotě života. Napořád zvěstoval Boží milost, napořád 

odpouštěl a uzdravoval, napořád se modlil a usiloval o spásu 

druhých. A tak ho máme v novotě života následovat. To je naše 

poslání. To je náš závazek křtu. 

 A máme naději, že když jsme byli v Krista vštípeni, 

budeme s ním také vzkříšeni. Věříme, že když jsme zemřeli s 

Kristem, že spolu s ním také živi budeme. 

                                                                             Amen    

 



Křest Jeronýma Čejky 17.9. 2017 v Litomyšli 
 

představení:  

  

Milí bratři a sestry, za chvíli bude v tomto shromáždění pokřtěn 

Jeroným Čejka, syn manželů Evy a Josefa Čejkových z Dolního 

Újezda. Jeroným se narodil 12. dubna a určitě jste si ho při nedělních 

bohoslužebách všimli. Jeho kmotrou bude sestra Petra Maláčová z 

Olomouce.  

 

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 Jeroným 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 Jeroným byl pokřtěn v Krista a tak 

všípen do církve?  

Ano, chceme. 

 

3. Slibujete, že budete Jeronýma vychovávat v křesťanské víře a 

v poslušnosti Pána Ježíše Krista a to v rodině i v církvi? 

Slibujeme, s pomocí Boží. 
kmotra: 

 Ptám se nyní vás sestro Petro jako kmotry, zda chcete 

Jeronýma na cestě víry provázet, připomínat mu Boží lásku a 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 Jeronýma 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 Jeronýme, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 

 

požehnání: „Toto dí Hospodin, kterýž tě učinil, a sformoval hned 

od života matky, a spomáhá tobě: Neboj se, služebníče můj, 

Jákobe, a upřímý, kteréhož jsem vyvolil“ (Iz 44.2). 


