
ÚVAHY NA CESTĚ KE KŘTU A BIŘMOVÁNÍ  

VODOU 
DUCHEM  
OHNĚM

Bratr Filip



Bratr Filip 

VODOU 
DUCHEM 
OHNĚM 



© Filip Štojdl 
krátké myšlenky k tématu křtu a biřmování dospělých 
www.bratrfilip.cz 
elektronická pracovní verze  

http://www.bratrfilip.cz


Apoštolské 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 Ponciem 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 těla a život věčný. 
Amen. 



Poznámka 
Křtem a biřmováním poznáváme Krista v sobě samotných. Ne 
jinde. Ne na obláčku. Ne po smrti. Tady v tomto těle. Se vším, 
co nás bolí.  
Je to živý Kristus, který je naším pravým já. Všechno ostatní je 
jen místem, ze kterého sledujeme řeku. Někdy divokou, jindy 
zarostlou a pomalou, jinde zas vyschlé koryto. Ale stále je to 
řeka, do níž vstupujeme. 
Pokud se chceš nechat pokřtít kvůli rodičům nebo babičkám, 
pokud chceš vstoupit jen do církve, která je ti sympatická, jdi 
raději hledat jinam.  
Okamžik tvého křtu a biřmování navždy změní tvůj život. A je 
to jedna z nejtěžších cest, kterou znám. Nechci tě odradit. Jen 
přátelsky varovat. Cesta s Kristem je nádherná, ale není po 
slabochy. Je pro slabé. 
Křest i biřmování znamená dovolit knězi, aby se dotkl naší 
hlavy vodou. To ostatní však působí Kristus. To on nás bude 
křtít Duchem svatým a také ohněm, v jehož žáru lásky mají být 
spáleny masky pokrytectví, nevědomosti, strachy a úzkosti, 
nenávist, lži i všechna neochota odpustit.  
Pokoj a Dobro. Jsme milovaní! 

Filip 



křest 
Křest (Baptismo - Ponoření) 
začátek, který neskončí 

Evangelium křtu 
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. (Mt 3, 11) 

Iniciace 
Křest je iniciace. Jsme ponořováni do tajemství života a bez 
mapy (Bible), světla (Modlitby) a průvodce (Ducha svatého) je 
těžké najít cestu. Zjistíš, jak moc je potřebuješ, teprve až se 
ztratíš. Pak si jich začneš vážit a pokorně se k nim vracet.  
Každý z nás se jednou ztratí. Bohu díky za to. Pak si 
uvědomíme, na čem doopravdy v životě záleží. Ztrácíme se, 
abychom byli nalezeni Bohem. My si myslíme, že hledáme 
jeho, ale přitom on hledá nás. Nehledá mimo nás, ale v nás. 
Je to mystická cesta, nikoliv pěší zóna.  
Bůh nás najde v našem vlastním srdci, které bude tou dobou 
velmi zraněné. Nezní to dobře, ale je to pravda. Nikdo z nás 
toho není ušetřen. Život ti neustále přináší věci, které si nikdy 
předem nenaplánuješ do diáře.   
Pak poznáš, že nebe není za odměnu, za dobré chování, ale je 
to opravdu milost. Žádný kšeft, oko za oko, něco za něco. 



Křesťanství 
Křesťanství není ani sacharinová bohoslužba, ani intelektuální 
klub, ani výroční spolek. Nejde o to, být lepším člověkem. Jde 
o to, člověkem se stát v plnosti. Nastavit druhou tvář. Křtem se 
začíná něco, co nikdy neskončí! Je to daleko hlubší, než si 
myslíš. Ve křtu jsme ponořováni do tajemství života. 
Křest očišťuje od nevědomosti (nikoliv od hříchů, pádů, chyb 
a krizí, které zůstanou a snad i trochu zesílí). Křest očišťuje od 
touhy soudit druhé lidi a žít pokrytecky. To nám bere naši 
berličku. 
Ve křtu poznáváme, že nejsme jiní a lepší, ale že jsme hluboce 
spojeni s bolestí Země - s celým stvořením.   
Křest ponořuje do nedokonalého společenství, které je přesto 
svaté. Církev je občas velmi temným místem. Připrav se na to. 
Konec konců znáš svou rodinu.  
Někdy to znamená být velmi hluboko (“duc in altum” - Lk 5, 4).  
Proto se křest netýká jen jediného člověka, ale všech. Nikdo 
nesmí být sám, když jsou blízko hlubiny. Nemusíš vědět 
všechno. Nikdy to vědět nebudeš.  
Ve křtu poznáváš bohatství prázdných rukou (modlitba, 
obejmutí druhého, služba). Pěstí nenabereš vodu, ani 
nepohladíš. 

Milovaní 
Ve křtu slyšíš to, na co často zapomínáš: “Toto jest můj 
milovaný!” (Mk 9, 7) Ty jsi to! Tebe se to týká. Každý pokřtěný 
člověk poznává, že je milovaný (obvykle tomu dlouho nechce 
věřit). Boží království a život věčný, lásku, to si nijak 
nezasloužíš, ani si to nejde vybudovat vlastními silami, třeba 



sebezbožnějším životem. “Přijď království Tvé.” To znamená, že 
končí “moje” království.  Rozumíš tomu? Je to dar, který už byl 
darován! Richard Rohr to vystihuje přesně: “Bůh nás nemiluje, 
protože jsme dobří, ale proto, že on je dobrý.” Tuto celou - 
nerozdělenou lásku, která se týká tvých palců u nohou stejně 
jako tvého duchovního srdce, budeš poznávat ve svátosti 
eucharistie. 

Proměna v cyklu 
Nejsme vyčleněni z koloběhu posvátných cyklů přírody. O 
tom ženy vědí násobně víc než chlapi.  
Křesťan není ušetřen pochybností, pádů a krizí. Ony nás  také 
vedou. Křtem není “hotovo”, abychom si mohli stoupnout 
nade vše a libovat si sami v sobě. Jsme povoláni nalézt střed 
všeho na okraji. Na periferiích našich duší. V zahozených 
šancích, zablácených cestách, temných hvozdech a 
nebezpečných propastech. To my máme dát jíst těm, kteří 
hladoví kolem nás. Začít musíš u sebe. Procházíme labyrintem 
světa, spirálou, stále blíž středu. Zpočátku to znamená “vrátit 
se” - jako v labyrintu Chartres. 

Kristus celý - nerozdělený  
Ve křtu poznáváme nejprve Kristovy rány, ale potom 
poznáváme Celého Krista. Jsme vzkříšeni v něm. I my máme 
jako Maria dát světu Krista. Nosme jej pod srdcem, chraňme 
jej uvnitř, radujme se jako Maria.   
Pomalu poznáváme, že naší rodinou jsou všichni lidé. Ne jen 
naše farnost, naše církev či naše náboženství. Věříme v živého 
kosmického Krista - nikoliv lokální figurku “okresního formátu”. 



 



biřmování 
Biřmování (Confirmatio – Utvrzení) 
Poznat Boha - Poznat sebe sama 

Evangelium biřmování 
A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého 
mám dělat, abych získal věčný život?“ On mu řekl: „Proč se mě 
ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, 
zachovávej přikázání!“ Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: 
„Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a 
matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ Mladík mu řekl: 
„To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ Ježíš mu 
odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, 
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a 
následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, 
neboť měl mnoho majetku. (Mt 19, 16-22) 

Ještě hlouběji  
Biřmování je další z iniciačních svátostí. Stejně jako u křtu se 
zde dotýkáme Tajemství, které se děje jednou provždy.  
Nejde říct: Dnes jsem se rozhodl pro Krista a zítra se 
rozhodnu pro něco jiného. Jsme v církvi, a ne v supermarketu. 
Jsme v těle, a nikoliv na facebooku. Toto není virtuální, ale 
skutečné. 



Selhání a láska  
Velmi doufám, že už jste na Cestě s Kristem alespoň jednou 
selhali. Jinak nebudete mít tušení, proč se Ježíš zeptal Petra:
„Miluješ mne?“ (Jan 21, 15) 
V našem apoštolátu nejde o to, abychom vykonali velké věci, 
ale abychom dovolilI maličkým (někdy krizovým) věcem být a 
posvěcovali je. Jde o to, co uděláme s vlastní bolestí. Buďto 
budeme proměněni, anebo budeme svou bolest přenášet na 
jiné. Jedna z obvykle těžkých zkoušek v této iniciaci je láska k 
Otci. Dovedeme volat s láskou Abba (Otče), dovedeme to i s 
naším pozemským tátou? 

Ježíšovýma očima 
Dívat se na svět Ježíšovýma očima. Nikoli očima zaslepeného 
sobce, jak jsme dříve byli zvyklí. Teď už nesoudíme, nýbrž 
uzdravujeme. Už nezatracujeme, nýbrž hledáme zatracené i 
ztracené. Vždy ve směru dechu - nádech / výdech. Dovnitř i 
ven. 
Brzy poznáte, že láska nemá hranice. Jde napříč vším. Tělem i 
duší. Vinou i spasením. Nezastaví se. Je třeba trpělivě 
naslouchat, posvěcovat modlitbou, neuhýbat, nebát se 
selhání, držet se společenství, nezůstávat sám. Nepoučuji. 
Vycházím z vlastních omylů a rad dobrých průvodců. 

Úzká brána  
Za kříž a Kristovo jméno se stydět nemusíme. 
Východní náboženství často nabízejí cestu mimo svět, mimo 
realitu. Naše cesta se v liturgii nazývá "skrze něho a s ním a v 



něm”. Tak mohu svému životu přitakat i tehdy, když se mi to 
zdá nemožné.  
Církev často říká, že Ježíš je v eucharistii, čemuž pevně věřím. 
Nikdy jsem neměl problém věřit v reálnou přítomnost Krista 
ve svátosti, kde se z obyčejného chleba a obyčejného vína 
stává Tělo a Krev Ježíše Krista.  
Nebudeme-li ale důvěřovat v Krista, který je přítomen v 
samotném životě, v tomto našem těle, v těle člověka, který jde 
kolem nás, k čemu je taková víra? Ježíš nás zasvěcuje a 
osvobozuje tím nejnepravděpodobnějším způsobem. Ježíš 
před nás neklade nějaký nedostižný ezoterický ideál jakéhosi 
"duchovna", ale posvátnou přítomnost svého těla, kterou 
posvěcuje (často beze slov). Což je pro jakýkoliv moralistický 
systém zásluh v podstatě nepřijatelné. Ježíš neříká: Zaspěte 
to, nedívejte se, uvězněte to, zabijte to, nebo utečte před tím. 
"Vaše rány jsou svaté, protože jsou to mé rány. I já jsem 
člověk." Je to cesta radikálního přijetí. Proto je těžká. 
Nazaretský muž dělá něco velmi nepochopitelného a velmi 
zázračného. Učí jako pravý Mistr. Ukazuje život bez popírání 
skutečnosti, o níž máme všichni velmi zkreslené představy.  
Víte, čemu věřím, z posledních sil a velmi nedokonale? Není-li 
Kristus tady, v našem těle, v našem životě, v tom nejubožejším 
a zraněném v nás, pak není nikde a nikdy.  
Mohu být křesťanem, nebo ateistou. Obě cesty vedou skrz. A 
vybral jsem si tu první možnost, která ze mne nečiní lepšího 
člověka, ale činí mne člověkem celým, který se učí přijmout 
dobré i zlé v sobě samotném, aby totéž mohl objevit a 
darovat i druhým.  
Jsem křesťan, na jehož těle i duši jsou jizvy a rány, jež se nikdy 
nezhojí.  A nemají se zahojit, protože z nás dělají člověka.  



Pravá chudoba  
Ježíš často užívá paradoxní jazyk. Je to jazyk tajemství a 
zasvěcení. (Je dobré učit se cizí jazyky.) 
• Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne 

do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá 
mnohý užitek. (Jan 12, 24) 

• Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, 
zachová jej. ( Lk 17, 33) 

Naším bohatstvím nejsou peníze či majetek. Poznávám, že 
mým největším bohatstvím, na kterém jsem lpěl, byly 
zkušenosti, názory, předsudky vůči druhým, a především má 
vlastní zranění, nemoci, traumata. To všechno jsem nedovedl 
opustit a nechat to být, proto mi činilo velké potíže následovat 
Krista. Stále jsem padal (a padám) na hubu.  
Evangelijní chudoba není falešná skromnost, která jen úkorně 
trpí, aby si toho druzí všimli. Není to samoúčelná askeze, která 
skutečně vede k duchovní pýše. Evangelijní chudoba je 
svoboda nelpět na falešném obrazu a následovat Živého.  
My jsme Kristem zváni k následování. Ale těch výmluv, těch 
výmluv (nemám čas, až se stane to a to, až budu lepší, až 
dokončím tohle, až, potom, možná…., není mi dobře, jsem 
smutný, etc…).  
Bohatý mladík v evangeliu byl úplně perfektní věřící. 
Dokonalý. Možná každý den cvičil, poslouchal hudbu, jedl 
zdravě… Dělal všechno, co se má dělat. Jenže na tom lpěl. A 
to se muselo rozsypat jako domeček z karet. A tak je to i s 
námi. Každý den se musí rozsypat něco malého, občas i něco 
velkého, abychom nelpěli, ale otevřeli se. Byli svobodní.  
Náš svět nepotřebuje jediné další slovo. Evangelium stačí. Ale 
potřebuje každodenní odvahu se zvednout a jít.  



Evangelní chudoba není zřeknutí se něčeho, ale přijetí všeho! 
Kristus zemřel za všechny a skrze jeho vzkříšení dojdou 
vzkříšení všichni. Není naše věc, jak se to stane. Naše věc je 
dovolit, aby se to stalo s námi.  
V tomto smyslu jsme stále začátečníci. Na tom se nikdy nic 
nezmění. 
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