O svátku Křtu Páně 11. ledna 2015 pokřtil papež 33 dětí
„Pokrmem, který dává Bůh svým dětem, je Jeho Slovo.“

Homilie papeže Františka při mši sv., Sixtinská kaple
V prvním čtení jsme slyšeli, že se Pán stará
o svoje děti jako rodič, pečuje o to, aby svým
dětem dal tučný pokrm. Prostřednictvím
proroka říká Bůh: „Proč odvažovat stříbro
za to, co není chléb, svůj výdělek za to,
co nesytí?“ (Iz 55,2). Bůh jako dobrý tatínek
a dobrá maminka chce dávat svým dětem
dobré věci. A co je oním tučným pokrmem,
který nám dává Bůh? Jeho Slovo, Jeho Slovo
nám dává růst, umožňuje nám, aby náš život
byl plodný, jako déšť a sníh svlažuje zemi
a působí, že může rodit (srov. Iz 55,10-11).
Tak vy, rodiče, a také vy, kmotři a kmotry,
prarodiče budete pomáhat svým dětem dobře
růst, pokud jim budete dávat Boží Slovo,
Ježíšovo evangelium. A dávat jej příkladem!
Zvykněte si denně číst jednu i maličkou pasáž
z evangelia a stále s sebou noste malé vydání
evangelia, abyste jej mohli číst. A to bude
příklad pro vaše děti, totiž vidět tatínka,
maminku, kmotry, prarodiče, strýčky a tety,
jak čtou Boží Slovo.
Vy maminky dáváte svým dětem mléko – i nyní, jsou-li hladové a pláčí, klidně je můžete
kojit. Děkujme Pánu za dar mléka a modleme se za matky, kterých bohužel není málo a které
nejsou s to svým dětem dát jíst. Modleme se a snažme se těmto matkám pomáhat. To čím
je pro tělo mléko, je tedy pro ducha Boží Slovo: Slovo Boží umožňuje víře růst. A díky víře
jsme zrozeni z Boha. To se děje ve křtu. Slyšeli jsme apoštola Jana: „Každý, kdo věří, že Ježíš
je Mesiáš, je narozen z Boha“ (1 Jan 5,1). V této víře budou pokřtěny vaše děti. Dnes
je to vaše víra, drazí rodiče, kmotři a kmotry. Je to víra církve, v níž tito maličcí obdrží křest.
Zítra to však bude s milostí Boží jejich víra, jejich osobní přitakání Ježíši Kristu, které jim
dá Otcovu lásku.
Říkal jsem, že je to víra církve. To je velmi důležité. Křest nás začleňuje do těla
církve, do svatého Božího lidu. A v tomto těle, v tomto putujícím lidu se od pokolení
do pokolení předává víra: je to víra církve. Je to víra Marie, naší Matky, víra svatého Josefa,
svatého Petra, svatého Ondřeje, svatého Jana, víra apoštolů a mučedníků, která sahá až k nám
skrze křest. Je to řetězec předávané víry. To je velice krásné! Je to předávání svíce víry z ruky

do ruky, jak to vyjádříme za chvíli gestem zapálení svíc od velikonočního paškálu.
Velikonoční svíce představuje vzkříšeného Krista, který žije mezi námi. Vy, rodiny, od Něho
přijímáte světlo víry, abyste je předali svým dětem. Toto světlo dostáváte v církvi, v Kristově
těle, v Božím lidu, který putuje každou dobou a na každém místě. Učte svoje děti, že není
možné být křesťanem mimo církev, nelze následovat Ježíše Krista bez církve, protože církev
je matka a nechává nás růst v lásce k Ježíši Kristu.
Poslední aspekt vysvítající mocně z biblických čtení říká, že ve křtu jsme posvěceni
Duchem svatým. Slovo „křesťan“ má tento význam, znamená zasvěcený jako Ježíš, v témže
Duchu, do něhož byl celým svým pozemským bytím ponořen Ježíš. On je „Kristus“,
Pomazaný, Zasvěcený, a pokřtění jsou „křesťané“, tedy zasvěcení, pomazaní. A proto drazí
rodiče, drazí kmotři a kmotry, chcete-li, aby se vaše děti staly pravými křesťany, pomáhejte
jim, aby rostli v „ponoření“ do Ducha svatého, tedy ve vroucnosti Boží lásky, ve světle Jeho
Slova. Proto nezapomínejte často a každý den prosit Ducha svatého. Zeptám se: „Modlíte se?“
– „Ano“ – „Modlím se k Bohu“ – „Bůh jen tak však neexistuje. Bůh je osoba a proto existuje
jako Otec, Syn a Duch svatý.“ – „Ke komu se modlíš?“ – „K Otci, Synu a Duchu svatému.“ –
„Obvykle se modlíme k Ježíši. Když se modlíme Otčenáš, modlíme se k Otci. K Duchu
svatému se však tolik nemodlíme. Modlit se k Duchu svatému je důležité, protože nás učí vést
rodinu, děti, aby vyrůstaly v atmosféře Nejsvětější Trojice. Právě Duch svatý nás vede
kupředu. Proto nezapomínejte denně vzývat Ducha svatého.
Můžete tak činit například touto jednoduchou modlitbou: „Přijď duchu svatý naplň
srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky“. Takto se můžete modlit za svoje děti
a přirozeně i sami ze sebe.
Přeložil Milan Glaser

