
Klášter 9. 8. 2020
Křest Viléma Kužela

1. čtení: Gn 17; 1-11

2. čtení: Ga 3; 6-18

Kázání:
Milí přátelé v Kristu, dnes jsme byli svědky křtu – přivítali jsme malého Viléma do rodiny Božích dětí. 
Ale v biblickém čtení jsme slyšeli, že Bůh si za svůj lid vybral potomky Abraháma – to znamená Izraelce,
Židy. To s Abrahamem uzavřel Hospodin smlouvu.
A je to velmi zvláštní smlouva – bez podpisů, bez razítka, bez pečetí… co víc – ona ani nebyla nikde 
sepsána a uložena! To až později, když Mojžíš vytesal Desky zákona, dostali Izraelci do ruky něco 
hmatatelného. Jenže Desatero a s ním celý zákon je pouze rozvedením té nepsané smlouvy, kterou 
Hospodin uzavřel s Abrahamem. A přece má ta smlouva nějaký viditelný projev: „Znamením mé smlouvy
mezi mnou a mezi vámi bude toto: každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude obřezán“ Tak to 
ustanovil Hospodin. My jsme to dnes zvládli bez obřízky – můžeme říct naštěstí (jinak by toho křiku bylo
asi mnohem víc). Jenže je ta smlouva potom platná? A pokud ne – tak odkud bereme jistotu, že Bůh 
Vilíka – nebo ostatně kohokoliv z nás přesto přijal do svého lidu?
Jistě – řekneme, že nám to pověděl a ukázal Ježíš Kristus. Ale nebyl snad on sám potomek Abrahamův? 
Nebyl snad on sám obřezán? Ano – Ježíš vyslal své učedníky ke všem národům a tím naplnil zaslíbení, 
které Bůh dal Abrahamovi, když k němu promluvil vůbec poprvé, že se stane požehnáním pro všechny 
čeledi země.  Ale z Ježíšových slov ani činů se nedá přímo vyvodit, že by pro tyto národy už neplatila ta 
stará smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. Že by už nemuseli dodržovat starozákonní ustanovení 
ohledně stravování, hygieny nebo dne odpočinku. A především, že by svou příslušnost k Božímu lidu 
neměli dát najevo obřízkou.
Proto mezi křesťany velmi brzo vznikl táhlý a nepříjemný spor, jestli jsou židovské zákony závazné i pro 
ty, kdo byli předtím, než uvěřili v Krista, pohané: Rozhodně ano – říkali jedni: Bůh by určitě jen tak 
zničeho nic nezměnil smlouvu, pouze kvůli které zůstal svému lidu nablízku, i když běhal za jinými bohy,
i když je nepřátelé odvlekli do zajetí, i když na Hospodina skoro všichni zapomněli… Takhle se na to 
dívali křesťané v Galácii, dnešním Turecku. A tak se každý, kdo k nim chtěl patřit, musel dát obřezat a žít 
podle ustanovení Tóry – židovského zákona.
Jenže pak tu bylo druhé křídlo – v čele s apoštolem Pavlem. A ten říkal – „no ale Hospodin v té smlouvě 
Abrahamovi slíbil zemi Kenaan pro jeho potomky. A právě pro ty, kdo ji považují za svou Zemi 
zaslíbenou, je ta smlouva určená. Ti se mají dát obřezat, ti mají dodržovat rituální předpisy – aby bylo 
všem jasné, že tu zemi nezískali svou silou a šikovností, ale že jim ji daroval Hospodin“ My ale máme 
úplně jinou zaslíbenou zemi – Ježíš ji nazývá Království nebeské. A ta může být úplně kdekoliv – je 
všude tam, kde si lidé uvědomují moc hříchu nad jejich životy, činí pokání a žijí z milosti, které se nám 
od Boha dostává. Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem stále platí pro jeho potomky. S námi ale 
uzavřel novou smlouvu, kterou zpečetil svojí obětí na kříži Ježíš Kristus. Jsou pro ni důležité dvě slova – 
hřích a milost: díky Kristu si uvědomujeme, že nežijeme tak, jak to Bůh zamýšlel. Selháváme a 
důsledkem je utrpení – naše, našich blízkých, lidí, které jsme nikdy neviděli, i stvoření, o které se máme 
starat. Ale Bůh, kterého jsme takhle zklamali, nám to z nějakého nepochopitelného důvodu odpustil. A 
právě Boží milost, která nás očišťuje od hříchu , nám připomíná voda při křtu. Tak, jako voda odnáší 
nečistoty, tak Boží odpuštění odplavuje naše viny. Na nás je „jen“ jedno – abychom tu novou šanci 
nezahodili.
Možná si teď říkáte, že tenhle spor ale apoštol Pavel vyřešil už před 2 tisíci lety, tak proč o tom vůbec 
mluvím? Bohužel se i dnešní církev nechává strhnout způsobem uvažování Galatských – taky máme 



tendenci určovat pravidla křesťanského života rozhodovat, jak se pozná správný křesťan. A bohužel jsme 
v tom často úplně mimo: Není to tak dávno, co bylo nemyslitelné, aby křesťan chodil na tancovačky. 
Nebo aby četl fantasy. Nebo dokonce aby si evangelík vzal katoličku. A tohle „zákonické“ myšlení je v 
církvi přítomné určitým způsobem pořád. I když třeba klade důraz zase na něco jiného. A zvlášť u 
mladých lidí pak církev pochopitelně naráží na odpor. Protože dostanou dojem (často oprávněný), že se 
po nich především chce, aby žili jako ve středověku. Je možné, že i Vilík bude procházet „obdobím 
vzdoru“ (moc si přeju, aby to tak nebylo – aby v církvi potkal samé skvělé lidi, kteří mu budou vzory a 
průvodci po světě víry, aby tu měl druhý domov). Ale stát se to může. A tehdy bude potřebovat vás rodiče,
vás kmotry, nás tady ve sboru – bude to na nás, abychom mu dosvědčili, že křesťan je ve skutečnosti ten, 
kdo si uvědomuje dvě věci: 1) Poznává, že stále selháváme, že nám do života zasahuje hřích a 2) Zjišťuje,
že Bůh nás navzdory tomu zahrnuje do své laskavé náruče – z pouhé milosti, prostě proto, že nás má rád.
A na těchto dvou pilířích stojí všechna pravidla křesťanského života. Protože kdo opravdu pochopil, že ho
Bůh přijímá, i když by si zasloužil zavržení, ten se taky jinak chová – nechce tu novou šanci zahodit. A to 
stačí. Není potřeba a ani není ani možné vytvářet nějaký manuál správného křesťanského života a 
vyžadovat od všech, aby podle něj žili. Život z Boží milosti, život věčný, totiž vyvěrá přímo ze srdce – 
pokaždé, když si člověk uvědomí, že mu bylo odpuštěno. Je to jako osvěžující pramen vody, který 
vytryskne uprostřed vyprahlé pouště. Tak pijme dosyta!

Modlitba: Duchu Svatý, prosíme navštiv nás a rozdmýchej v nás víru, která nás ochrání před 
zoufalstvím, zištností a povrchností. Probuď v nás lásku k Bohu a lidem, lásku která přemáhá hněv, 
nevraživost i pocit hořkosti. Dej nám naději, která nás zbaví strachu a malomyslnosti. A otevři naše srdce 
Božímu Slovu, dej aby dnes padlo na úrodnou půdu a vzklíčilo v nás novým odhodláním svědčit o 
evangeliu celým životem. Amen

Písně: 618, S 447, 681, 267, 485


