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Ten, který má přijít po mně, je mocnější než já.  
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ CYKLU A 

Evangelium (Mt 3,1-12) 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo 

nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na 

poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí 

srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy 

vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho 

křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu 

přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak 

uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, 

že můžete říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle 

kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena stromům ke kořenu a 

každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás křtím 

vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu 

nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce 

má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude 

pálit ohněm neuhasitelným.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť 

se přiblížilo nebeské království.“ (…) Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti 

a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel.  

Vystoupení Jana Křtitele (kolem roku 26 n. l.) se odehrává na poušti na západ 

od Mrtvého moře, jež byla ve Starém zákoně místem setkání s Bohem: později 

byla spojována s příchodem Mesiáše-osvoboditele. Jan vyzývá k obrácení, 

protože se přiblížilo nebeské království, tj. Bůh jako král (nebeské království je 

opisem Božího jména, které židé nevyslovovali). „Obrácení“ se přitom nemá 

chápat ve světle Ježíšova kázání: je to prozatím jen „návrat“ k porušené 

smlouvě, návrat k Božím zákonům. Jan nemůže ještě hlásat evangelium, 

protože je nezná: teprve Ježíš přijde s radostnou zvěstí. Předchůdce Páně už 

svým vnějším oděvem „ohlašuje“ Mesiáše: oděv ze srsti a kožený pás kolem 

boků připomínají Eliáše, který měl „připravit srdce“ na příchod Pána 

(Mal 3,23-24; srov. Mt 11,14; 17,12-13). Navíc jeho hlas ukončuje dlouhá staletí 

trvající mlčení proroků (srov. 1 Mak 4,46; 9,27; 14,41). Nyní nastává něco 

nového: z mlčení přichází hlas od Boha, opět promlouvá prorok, ba někdo víc 

než prorok. 



© KVN 2019 

Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, 

dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Janův 

křest není ještě křtem Ježíšovým, je to jen vnější obřad dotvrzující upřímnost 

obrácení. Tento obřad se používal u pohanů obrácených k židovství. 

K Jordánu přichází i farizeové a saduceové, které Jan nešetří: nazývá je 

plemenem zmijí, čímž odkrývá jejich neupřímnost a faleš (viz také Mt 12,34; 

23,33). Nemohou se odvolávat na Abraháma, protože tím si nemohou zaručit 

automatickou imunitu před Božím soudem. Jediná platná deviza je „ovoce 

hodné obrácení“ (v. 8) čili „dobré ovoce“ (v. 10). 

Já vás křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je 

mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít 

Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. 

Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Jan 

uznává, že je menší než ten, který přichází: není hoden přinést mu ani opánky, 

tj. vykonat službu otroka. Přicházející Mesiáš je totiž silnější, křtí totiž duchem 

a ohněm: výrazem „pneuma“ nemáme chápat Ducha, ale spíš očišťující vítr 

(řecký výraz může znamenat obojí, ale překlad „vítr“ je potvrzen metaforou 

ve verši 12; liturgický překlad není přesný). Ohněm se pak míní plamen 

spalující plevy (opět potvrzeno metaforou v posledním verši). Jedná se patrně 

o tentýž křest, který má různé účinky na spravedlivé a nespravedlivé (jako 

požehnání nebo soud). Tím požehnáním je pak především určité očištění, 

tříbení (viz Iz 4,4). Přece jen je patrné, že slova Jana Křtitele se spíš soustřeďují 

na negativní stránku (soud), která je také motivací obrácení. V tom vidíme 

zřetelný rozdíl oproti Ježíšovu hlásání: tam převažuje pozitivní ráz evangelia, 

pozitivní motivace pokání. 

 

SHRNUTÍ 

Pozadím úryvku je židovská apokalyptika (srv. Dan 2,44; 7,14-27): přislíbení 

o novém, zlatém věku se pomalu naplňuje. To znamená nejen „požehnání“ 

pro spravedlivého, ale také „soud“ pro svévolníka. Jan si představoval 

„Mesiáše“ podle tehdejších názorů: jako mocného soudce, který vykoná 

okamžitý soud nad hříšníky. Ježíš se však představil v jiném světle, a proto 

měl Jan Křtitel později pochybnosti, zda je opravdu on tím přislíbeným 

Mesiášem (Mt 11,2-11, viz evangelium následující 3. neděle adventní). 
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VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Co by mohla znamenat slova „Připravte cestu“? To musíme udělat my, aby se 

Bůh dostal do našeho srdce. Představte si, že naše srdce je jako dům na konci 

cesty. Dům i cesta patří jednomu majiteli – tím jsem já. Nestačí, že můj dům 

stojí a je otevřený, když je cesta k němu neprůjezdná – jsou v ní strašlivé 

výmoly, kaluže, bahno a zatáčky, takže se po ní nikdo nechce a ani nemůže 

vydat… Dům jako by říkal: „Já jsem tady,“ ale cesta říká: „Zůstaň radši někde 

daleko – tady neprojdeš!“ A co by mohly být ty výmoly, kaluže, bahno a 

zatáčky? To je naše chování, které se Bohu nelíbí, nebo co bychom naopak měli 

dělat a neděláme… Co by to tak asi mohlo být v mém životě? 

Starší: 

Hlavním motem tohoto textu je „Bůh přichází“. Nebuď si jist tím, co už máš, 

čeho jsi dosáhl! Ale otevři se Jemu – on Ti ukáže nové a jiné cesty, o kterých jsi 

ani nesnil, v které jsi ani nedoufal. Zanech svých jistot, abys získal jeho jistoty, 

zanech svých cest, abys našel ty Jeho, vymeť harampádí z komnaty svého 

srdce, aby tam mohl přijít On a přinést tam to, co chce. Tady by mohla pro nás 

vyvstat otázka: Kde mám své jistoty? O co a o koho se opírám, když je mi zle? 

Kudy se ubírají cesty mých myšlenek? Co by mohlo být harampádí v mém 

životě, v mém srdci? V tomto týdnu můžeš hledat odpovědi právě na takové 

otázky… 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Dost často musíme uvažovat, co kdo myslel tím, co říká – a určitě o tom 

přemýšleli i farizeové, saduceové a všichni lidé, kteří za Janem přišli. Povídejte 

si o tom, co by znamenalo doslovně pochopit Janova slova – obraťte se, 

vyrovnejte stezky, přinášejte ovoce hodné obrácení, oživit kamení, sekera je 

přiložena ke kořenu stromů, přinést opánky, lopata pročistí obilí. A co tím 

myslel Jan? Jak se jeho slova týkají nás v této chvíli? 

O Abrahámovi, kterého Jan zmínil, jste jistě už slyšeli. Můžete si zasoutěžit, 

kdo si vzpomene na víc událostí z jeho života; ve složitější verzi je možné je 

vyprávět, vysvětlovat jejich význam apod. Nakonec zkuste diskutovat nad 

otázkou, proč Jan Abraháma v této situaci zmiňuje? 

Jistě víte, co je to hřích. V Bibli se píše, že si musí na hříchy každý člověk dávat 

pozor, protože se do nich snadno zaplete. Můžete si zahrát „chytací“ hru a na 
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ní si uvědomit, že tento výrok je pravdivý. Jeden ze skupiny je chytač; ostatní 

se okolo něho snaží dostat z jedné strany místnosti na druhou, a to co 

nejvíckrát. Chytač se je bude snažit plácnout nebo chytit. Pokud někoho chytí, 

dotyčný si sedne na zem na místě, kde byl chycen, bude kolem sebe mávat 

rukama a snažit se chytit ostatní. Hráče tedy může chytit buď chytač, nebo 

některé z dětí, které se jich dotkne mávající rukou. Každý, kdo někoho chytí, 

zavolá „Polapený!“ Čím více lidí bude chyceno, tím je samozřejmě těžší 

přeběhnout na druhou stranu.  

Hraje se tak dlouho, dokud nezůstanou poslední dvě děti. Ty se stanou 

novými chytači. Hrajte znovu, dokud nezůstanou čtyři, a zahrajte hru potřetí – 

zde už by mělo být snadné pochytat všechny velmi rychle; v závěru je možné 

znovu zdůraznit „zapletení do hříchu“. 
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