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Jan slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy 
k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má 

přijít, anebo máme čekat jiného?“  
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ CYKLU A 

Evangelium (Mt 11,2-11) 

Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky 

s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: 

„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou 

očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. 

A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit 

k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? 

Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, 

jsou přece v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám 

vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílán svého posla před tvou 

tváří, aby připravil cestu před tebou.' Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili 

ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském 

království je větší než on.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své 

učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ 

Podle Josefa Flavia byl Jan uvězněn v Machairu, východně od Jordánu. Text 

zde předpokládá, že Jan mohl přijímat návštěvy svých učedníků a jejich 

prostřednictvím komunikovat s okolním světem. Janova otázka výrazně 

směřuje k jeho vlastnímu prožívanému rozporu: je Ježíš opravdu Mesiáš, když 

okamžitě netrestá hříšné a nevystupuje jako přísný soudce? Janova otázka 

ohledně Ježíšovy totožnosti se zdá být v rozporu se zprávou o jeho křtu, který 

sám Jan vykonal. „Ten, který má přijít“ je totiž obecně identifikován jako 

Mesiáš. 

Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, 

chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, 

chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade 

mnou.“ Ježíš neodpovídá na Janovu otázku přímo. Místo toho sděluje 

tázajícím se, aby oznámili Janovi, co viděli a slyšeli. Text nabízí dva výklady: 

1) Ježíš koná Mesiášovy skutky a ty odpovídají na Janovu otázku kladně; 2) 

Ježíš požaduje reinterpretaci znamení, podle nichž má být poznán „ten, který 

má přijít“ – podle jednání přinášející druhým uzdravení, ne podle odvážných 

činů.  
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Řecké slovo pro „pohoršení“ vyjadřuje téma následujících kapitol, v nichž se 

lidé na Ježíšem pohoršují, a Ježíš vysvětluje tuto smíšenou vnímavost, jíž se 

mu dostává, prostřednictvím podobenství.  

Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na 

poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka 

oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece 

v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám 

vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílán svého posla 

před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.'“ 

Odkaz na rákos, který hojně rostl v mělkých vodách blízko Jordánu, kde Jan 

křtil, odkazuje zřejmě na rozdíl mezi rostlinou zmítanou větrem a 

nepoddajným prorokem Janem. Symbol rákosu se také objevuje na mincích, 

které dal razit Herodes Antipas, může být tedy i skrytým odkazem k tomuto 

vládci. „Lidé nosící jemné šaty“ jsou přímým opakem Janova eliášovského 

oděvu z velbloudí srsti; znovu se tu odkazuje na rozdíl postavy proroka a 

těch, kteří se z Boží cesty odchýlili. Odkaz na „posla“ upomíná na Mal 4,5, 

který nepřímo ztotožňuje Jana s Eliášem, Mesiášovým předchůdcem. 

Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo 

větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než 

on. Hodnocení Jana Křtitele je uvedeno slovem „Amen“, což naznačuje 

zvláštní slavnostnost ze strany Ježíše. Jeho výrok předpokládá, že Jan náleží 

k odlišné etapě dějin spásy – je možná největší postavou minulosti, avšak 

z Ježíšova pohledu patří do jiného věku. 

 

SHRNUTÍ 

Je pozoruhodné, že Jan Křtitel rozpoznal Ježíše jako „přicházejícího“ už při 

jeho křtu (Mt 3,13nn), ale nyní je v pochybnostech. Proč? Měl totiž o něm 

představu přísného soudce. Ježíš chce proto korigovat Janovu nesprávnou 

představu, a proto předává jeho učedníkům zvěst; jedná se o výčet zázraků 

odpovídající kapitolám 8-9 a poslání apoštolů (Mt 10,8). Samotní učedníci mají 

přitom nejprve slyšet a vidět, aby pak mohli vystupovat jako opravdoví 

svědkové. Tato zvěst se týká mesiánských znamení naplňujících starozákonní 

přísliby: slepí vidí (Iz 29,18), chromí chodí (Iz 35,6), malomocní jsou očišťováni 

(Iz 53,4), hluší slyší (Iz 29,18; 35,5), mrtví vstávají (Iz 26,19) a chudým se 

zvěstuje radostná zvěst (Iz 61,1). Na posledně jmenovaném činu leží důraz: je 

totiž smyslem předchozích znamení, vždyť Mesiáš přináší především 

radostnou zvěst. Protože Kristus naplňuje starozákonní přísliby, je skutečně 

tím očekávaným Mesiášem: a o tom Jan Křtitel teď může mít jistotu.   
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VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Jan Křtitel měl Ježíše rád a poměrně dobře ho znal; přesto začíná mít 

pochybnosti. To se nám někdy může stát také. V takovou chvíli je třeba si 

připomenout, jaký Ježíš byl, jak žil, jak zemřel a jak vstal z mrtvých… Kdyby 

přece zůstal ležet mrtvý v hrobě, jeho učedníci by potom asi těžko pro víru 

v něj pokládali své životy. Pochybnosti můžeme mít, ale nezapomeňme se při 

tom na naše otázky zeptat někoho, kdo nám dokáže dobře poradit a kdo se 

s Ježíšem také dobře zná… 

Starší: 

Hrozná situace: Jan, který je ve vězení, neví jistě, jestli Ježíš je Mesiáš… Celý 

jeho život byl jako šíp, který letí jedním směrem, a teď je v nebezpečí, že 

nedoletí do svého cíle. Jeho život balancuje na okraji propasti… Ale Ježíš mu 

odpovídá, že svět se pod jeho rukama mění, že to, co vypadalo jako fatální 

jistota (neléčitelné nemoci, smrt) se hroutí a nastává nová doba uzdravení a 

života. A to je jasné znamení Mesiáše… Vnímáš to tak trochu podobně? Je 

Ježíšův život odpovědí na tvé základní a zásadní otázky? 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Ve vězení jistě nebyl lehký život, i když – jak vidíme – mohli Jana navštěvovat 

jeho učedníci. Dovedete si představit, jak žili vězni okolo roku 30 po Kristu? 

Co jedli? Na čem spali? 

V Ježíšově odpovědi jsou vyjmenovány zázraky, které charakterizují dobu 

příchodu Mesiáše. Umíte ke každému zázraku vyprávět některý novozákonní 

příběh? Tuto větu z evangelia si můžete přepsat do svitku, který si sami 

vyrobíte (návod najdete na http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/KV_10_07-

08/svitek.pdf). Pokud vám na něm zbyde místo, zkuste ještě nějaké Ježíšovy 

zázraky v evangeliu najít a doplnit svitek tak, aby byl plný. 

Ježíš mluví ve své řeči o Janovi o rákosu; možná ho tento příměr napadl, 

protože tyto rostliny hodně rostly u Jordánu, kde tvořily velká pole. Zkuste si 

podle návodu složit rákosový keřík – prostřední špičku můžete nabarvit 

nahnědo. Skládanky pak můžete využít k nějakému obrázku o Janu Křtiteli, 

udělat si vlastní rákosové pole, nebo řetěz na zavěšení, který můžete využít o 

vánocích. 

 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/KV_10_07-08/svitek.pdf
http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/KV_10_07-08/svitek.pdf
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