Křest Páně 2021
AI V posledních letech se v církvi rozšířila hnutí, která povzbuzují věřící, aby hlouběji
prožívali svůj křest. Zodpovědní křesťané ve všech stavech si uvědomují, že mezi přijetím
křtu a kvalitním křesťanským životem, který z něho vyplývá, zeje propast.
KE I my musíme o tom přemýšlet, a právě dnešní neděle je na to vhodná. My víme, že
Ježíš se kromě hříchu, ve všem připodobnil lidem. I proto se postavil do řady u řeky
Jordán a přijal od Jana křest, který on nepotřeboval.
DI Potřebovali jej tam přítomní lidé a po nich všichni lidé, kteří budou jednou pokřtěni.
Vždyť při Ježíšově křtu vidíme základní elementy, které tvoří i křest, který uděluje
Církev. Patří mezi ně přijetí Ducha a přijetí pokřtěného za Boží dítě. To se děje, když se
pokřtěnému odpouštějí všechny jeho hříchy a on vstupuje do sféry života Nejsvětější
Trojice.
V počátcích přijímali křest jen dospělí lidé. Absolvovali důkladnou přípravu a na Bílou
sobotu, oblečeni do bílých šatů, byli přivedeni ke křestnímu prameni. Později se v církvi
zavedla praxe křtít nemluvňata, která trvá až do dnes. V prvním případě byla odpovědnost
za křest "v rukou" pokřtěného. V případě dětí se zdůraznila pozice rodičů, kteří jsou
zodpovědní za pomoc při formování dítěte v křesťanském životě. Bohužel mnoho rodičů
začalo chápat křest jako magický ritus, který uděluje dětem jméno.
PAR Proto stojí před církví trojí úkol.
První je katecheze rodičů, kteří chtějí dát pokřtít své dítě. Oni by měli pochopit, že
křest je základ, na kterém se má budovat svátostný a duchovní život dítěte. Oni mu v tom
mají pomáhat a jsou za to zodpovědni před Bohem. Dokážou to pouze tehdy, když budou
dítě k tomu vést a později budou pro něj nejlepším vzorem. Dítě má postupně poznávat,
jakou hodnotu má víra pro jeho rodiče.
Druhou je katecheze dospělých pokřtěných křesťanů. Církev touží využít všechny
možnosti, aby dospělí vědomě prožívali své křestní naroubování do Krista a církve.
Homilie, katecheze, setkání a jiné aktivity mají směřovat v duchu objevení hodnoty křtu.
Nejkrásnější by bylo, kdyby se přibližovala statistika pokřtěných k počtu skutečně
prožívajících víru.
Třetí je příprava dospělých k přijetí svátosti křtu. Dnes je už i v České republice na
Bílou sobotu množství křtů, které přijímají dospělí. Je tu naděje, že tito pokřtění, kteří se
pro křest rozhodli dobrovolně, budou žít i jako praktičtí křesťané. Je zde velký prostor
pro kněze a laiky, aby evangelizovali a přiváděli lidi ke křestnímu znovuzrození. Zvláště
dobří mladí křesťané mohou v tomto směru církvi velmi pomáhat.
MY Ne všichni katolíci sympatizují s těmito snahami církve. Je dost takových, kteří
reptají a říkají: nechte nás na pokoji! Nevymýšlejte! My máme dost jiných starostí! V
dnešním světě se nedá žít podle evangelia! Dělejte nám jen to, co my chceme!
Takové názory přispívají k tomu, že život se stává nesnesitelným. Z jedné strany
bychom chtěli, aby byl na světě klid, pořádek, porozumění, tolerance, dialog, ale z druhé
strany nechceme k tomu přispět. Neboť přispět mohou opravdu jen ti, kteří prožívají svůj
křest a plní poslání, které z něj plyne. Všichni ostatní, při vší úctě, jsou nespolehliví a svět
ohrožují. Zda jsou to nevěřící nebo lhostejní ve víře.
ADE Zakopaný poklad, o kterém nikdo nic neví, nemá cenu. Cenu nemá ani "zakopaný"
křest (slova při křtu o křtu: vstup do církve, věčný život, milost Kristova, odpuštění
hříchů, obléknutí se v Krista, přijmutí Krista... = svatý křest). Objevujme a oživujme
trpělivě a s radostí náš křest, aby nám nebeský Otec mohl znovu říci: toto je můj milovaný
syn, toto je moje milovaná dcera. Amen

