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Při našem minulém setkání jsme 
se, vážení a milí čtenáři, vypra-
vili do Afriky. A jestli dovolíte, 
ještě načas na tomto kontinentě 
zůstaneme. Užijme si cestování 
alespoň tímto způsobem!

Seznamte se s  naším dnešním průvod-
cem: je jím biskup města Kartága z polovi-
ny 3. století, světec a mučedník Cyprián. Byl 
popraven roku 258 a v kalendáři ho najde-
me 17. září – ale nepředbíhejme.

Cyprián byl pokřtěn roku 245 a již 4 roky 
poté byl zvolen biskupem svého města. Do-
chovala se nám pěkná řádka jeho dopisů – 
vedl bohatou korespondenci s okolními bis-
kupy i s biskupem římským, tedy papežem. 
A  právě v  těchto listech najdeme 
náčrt různých obřadů, jak se v  jeho 
době slavily právě v severní Africe.

Co třeba křestní obřady?
Cyprián v  podstatě potvrzuje 

průběh křestní bohoslužby, jak jsme 
se s ní minule seznámili z díla Ter-
tullianova. Nabízí nám ovšem určitá 
upřesnění – najdeme tu trojí vyzná-
ní víry, tak jak je známe i z dnešních 
křestních obřadů nebo z velikonoč-
ní obnovy křtu. Třikrát se ten, kdo 
křtí, ptá: „Věříš…?“ – a třikrát ten, 
kdo křest přijímá, odpoví: „Věřím.“

To je dosti zásadní. Křest totiž nemá 
jen „negativní“ rozměr, totiž „odstranění“ 
hříchu a dědičné viny. Křest také přináší něco 
„pozitivního“, a to je veliké obdarování: křtem 
vstupujeme do vnitřního života Boha v Troji-
ci – Boha, který je Otec, Syn a Duch Svatý.

Stále ještě na jihu
Říkám-li své „věřím“, znamená to také 

„důvěřuji“, „svěřuji se“ Bohu, který je Otec, 
Syn a Duch Svatý. Bůh mi otevírá vstup do 
svého nejniternějšího nitra – a já svým „vě-
řím“ vstupuji. Věřím-li někomu, znamená to 
také, že ho vpouštím do svého života: skr-
ze mé „věřím“ ve křtu vchází také do mého 
nejniternějšího nitra Bůh, který je Otec, Syn 
a Duch Svatý. Bůh žije ve mně a já žiji v Bohu: 
tohle mě nikdy nepřestane fascinovat!

Zůstaneme jen u křtu?
Zajisté ne; sv. Cyprián pokračuje dalším 

slavením: „Poté se koná eucharistie, při níž 
je nově pokřtěný pomazán olejem posvěce-
ným na oltáři.“ Zjevně jde o další svátost – 
biřmování. Zde se sv. Cyprián odvolává na 
praxi známou již z biblických dob: ve Skut-

cích apoštolů (v 8. kapitole) se dočteme, jak 
k těm, které pokřtil v Samařsku jáhen Filip, 
přišli apoštolové Petr a Jan, vložili na ně při 
modlitbě ruce a oni přijali Ducha Svatého.

Citujme přímo sv. Cypriána: „U nás se to 
děje tak, že ti, kdo byli ve společenství círk-
ve pokřtěni, jsou přiváděni k představeným 
církve a skrze naši modlitbu a vkládání rukou 
získávají Ducha Svatého a na dovršení všeho 
Pánovu pečeť.“ Mělo by nám to připome-
nout slova, jimiž se uděluje biřmování: „Při-
jmi pečeť daru Ducha Svatého.“ Duch Svatý 
zpečeťuje skutečnost, která se děje skrze 
křest – Duch Svatý je totiž Ten, skrze něho 
skutečně svátosti působí to, co naznačují.

A nejen biřmování
Je velice pozoruhodné, jak v Cypriánově 

podání souvisí tři svátosti, které nazýváme 
„iniciační“ neboli „uvádějící“, totiž do života 
víry: křest, biřmování a eucharistie. Kdo při-
jal křest, je v tom utvrzen biřmováním, které 

se slaví v rámci eucharistie. A není to 
jen sv. Cyprián – 150 let poté nabídne 
další veliký Afričan, totiž sv. Augustin, 
nově pokřtěným geniální přirovnání:

„Dokud se semleté obilí nesmísí 
s  vodou, nenabude podoby chleba. 
Vy jste byli jakoby semleti postní pří-
pravou a modlitbami za vysvobození. 
Následoval křest, v němž jste byli po-
liti vodou a došli jste do podoby chle-
ba. Není však chléb bez ohně, v němž 
by se upekl. Co tedy znamená oheň, 
totiž olej pomazání? Tento olej, jímž 
se živí oheň, je svátostným znamením 
Svatého Ducha, který se o Letnicích 
zjevil v  ohnivých jazycích. Po vodě 

tedy přichází oheň, totiž Duch Svatý, a  tak 
se stáváte chlebem, což je Kristovo tělo.“

Kéž se tedy necháme ohněm Ducha řádně 
propéci!

otec Zdeněk Drštka
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