Křest a biřmování
Význam slova křest - v češtině se odvozuje od slova křesťan.
Toto slovo - křesťan - nacházíme v Bibli 3 x a to v knize
Skutky apoštolů a 1 List Petrův.

1. Apoštol Petr povzbuzuje slovy: "Kdo však trpí za to, že je
křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno."
(1 Petr 4,16). Slovo křesťan vnímá jako další jméno. Na
otázku jak se jmenuješ.... jsem křesťan
2. Podruhé se setkáváme se slovem křesťan, když se apoštol
Pavel hájí před králem Agrippou a římským prokurátorem Festem. Vysvětluje jim,
čemu věří a má obsáhlou řeč. Římanu Festovi z toho všeho jde hlava kolem a utrousí
poznámku: "Jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!" Ovšem král
Agrippa zachová vážnou tvář ale přesto pobaveně říká: "Málem bys mě přesvědčil,
abych se stal křesťanem." (Sk 26,28)
3. Potřetí a v Bibli poprvé se slovo - křesťan - objevuje jako název pro ty, kdo následují
Ježíše Krista, křesťané - Kristovci - je to v syrské Antiochii (Sk 11,26).
Kdo tedy jsi a jaké je tvé náboženství?


Jsem katolík, babička chodí do kostela a nechala mě pokřtít.



Jsem katolík, chodím každou neděli do kostela a v pátek nejím maso.



Učím se od Ježíše Krista, denně se s ním setkávám jak v modlitbě a ve svátostech, tak
také v druhém člověku.
Už nežiji já, ale žije ve mě Kristus



Křest znamená, že jsem ponořen do smrti a vzkříšení Ježíše Krista, Božího Syna. Ponoření do
vody je toho znamením.
Význam slova biřmování - tomuto slovu je v Češtině blízké slovo křižmo. To je název pro
olivový olej smíchaný s vonným balzámem, který posvětil biskup na Zelený čtvrtek v katedrále.
Asi nás to překvapí, ale i slovo křižmo - latinsky chrisma - znamená stát se Kristem.
Zaposlouchejme se do katechismu:
„Symbolika pomazání olejem je pro Ducha Svatého tak příznačná, že se stala jeho synonymem.
Při uvedení do křesťanského života je svátostným znamením biřmování, které proto východní
církve nazývají chrismace (pomazání křižmem). Ale k pochopení celé síly tohoto symbolu je
třeba se vrátit k pomazání Ježíše, k prvnímu pomazání, které vykonal Duch Svatý: Kristus

(hebrejsky Mesiáš) znamená pomazaný od Ducha Svatého. Ve Starém zákoně byli různí
pomazaní Páně zvláště král David. Avšak Ježíš je pomazaný Páně jedinečným způsobem:
lidství, jez na sebe Syn Boží bere, je zcela pomazáno Duchem Svatým. Ježíš je ustanoven
Kristem od Ducha Svatého. Panna Maria počne Krista působením Ducha Svatého a je to on,
kdo Krista naplňuje a jehož moc z Krista vychází, když ten uzdravuje a zachraňuje. Je to on,
kdo v posledku křísí Ježíše z mrtvých. A tak, když se Ježíš stal plně Kristem ve svém lidství,
které přemohlo smrt, hojně vylévá Ducha Svatého, dokud pokřtění ve svém spojení s lidstvím
Božího Syna nedorostou - mužné zralosti, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost: ´úplného
Krista´.“
Zatímco ve křtu jsme ponořeni do jeho života a tím očistění od všeho hříchu a vytrženi z moci
zla, v biřmováni jsme pomazání Duchem Svatým, abychom nesli poslání Ježíše Krista.
Křest se dá vyjádřit slovy: začal jsem žít v Bohu skrze ponoření do Ježíše.
Biřmování se dá vyjádřit slovy: přijal jsem poslání, nový způsob života jak spolupracovat
s Bohem na jeho díle.
Křest tedy znamená - žiji v Kristu. Biřmování pak - nesu Kristovo poslání.

