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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ CYKLU A 

Evangelium (Mt 3,13-17) 

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a 

říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" Ježíš mu však na to 

řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." I vyhověl mu. 

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha 

Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj 

milovaný Syn, v něm mám zalíbení." 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 

Ve srovnání s Markovým a Lukášovým evangeliem nabízí Matouš 

nejpodrobnější informaci o Ježíšově pohybu a důvodech jeho příchodu 

k Janovi. Zároveň pak tato informace tvoří přechod k tomu, čím Matouš 

obohacuje tradici vyprávění o Ježíšově křtu, k dialogu mezi ním a Janem. 

Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke 

mně?“ Ježíš mu však na to řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom 

zcela splnili Boží vůli." I vyhověl mu. Dialog naznačuje určité rozpaky nad 

Ježíšovým pokřtěním. Ty mohou vyplývat z opravdové nadřazenosti Ježíše a 

jeho křtu nad Janem, či z charakteru Janova křtu „k pokání“. Ježíšova slova se 

nesmí chápat jako označení křesťanského křtu (viz Řím 6,1-11) nebo ekonomie 

Staré smlouvy. Pravděpodobně odkazuje na způsob života, který se sluší na 

toho, koho Jan pokřtil („ten, který nese dobré ovoce“) I když Ježíš ví 

o nadřazenosti svého křtu, zavazuje se jednat v souladu se křtem Janovým. 

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a 

viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. Otevřená 

nebesa znamenají novou možnost komunikace mezi Bohem a lidstvem. Tuto 

představu dále rozvíjí sestoupení Ducha svatého na Ježíše. Toto sestupování je 

popsáno slovy „jako holubice“, která mohou evokovat starozákonní zprávu 

o stvoření („Duch Boží se vznášel nad vodami“, srov. Gen 1,2) 

A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení." Tři 

obrazy znázorňující otevřenou komunikaci – otevřená nebesa, Duch 

sestupující jako holubice, hlas z nebe – připravují na odhalení totožnosti 

Božího Syna, která je na rozdíl od Marka a Lukáše pronesena ve třetí osobě 

(„Toto je…“). Nebeský hlas spojuje vyjádření, která pocházejí ze Starého 

zákona: „můj Syn“ (Ž 2,7 = davidovský král je přijat za syna Božího), 
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„milovaný“ (Gen 22,2 = Izák), „v němž mám zalíbení“ (Iz 42,1; 44,2 = Boží 

služebník). Na počátku Ježíšova veřejného působení je určena jeho totožnost 

na základě biblických postav, které poskytují typy pro jeho osobu a jednání. 

 

SHRNUTÍ 

V tomto úryvku jsme svědky nádherného vztahu oboustranné lásky mezi 

Ježíšem a Otcem. Ježíš se nechává pokřtít od Jana, aby z lásky naplnil Boží 

vůli. Bůh pak ujišťuje Ježíše, že on je jeho milovaným Synem, ve kterém má 

zalíbení. Tento Boží hlas doprovázejí otevřená nebesa a sestupující Duch. 

Právě tyto prvky jsou jasnými znaky Ježíšova prorockého a mesiánského 

poslání: On je ten „vyvolený Služebník, na kterého Bůh vložil svého Ducha“ 

(Iz 42,1). Tento Duch jej uschopňuje k tomu, aby skrze slova a činy zjevil 

Otcovu tvář. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Jan křtil lidi, kteří za ním přicházeli se svými špatnými skutky, a pomáhal jim, 

aby se mohli změnit, aby už nedělali špatné věci a měli sílu bojovat se svými 

pokušeními. Najednou se ale před ním nečekaně objevil Ježíš a Jan nevěděl 

proč. Co myslíte vy, proč přišel? Vždyť on nic špatného neudělal! Ježíš tam 

přišel proto, že má rád všechny lidi, a když máš rád někoho, kdo je na tom 

špatně, cítíš se pak taky trochu špatně, protože to neseš s ním... A protože Ježíš 

chtěl nést špatnosti lidí –šel do toho u Jordánu spolu s ostatními. Tím ukázal, 

že v našem životě nikdo z nás nikdy není sám a že on nás dokáže ze všeho 

špatného vysvobodit. Takže když uděláš někdy něco špatně, neříkej si: „Teď 

už jsem úplně nanic,“ ale: „Pane Ježíši, pomoz mi, abych se z toho dostal!“ 

Starší: 

Když máme někoho rádi, neseme s ním i to, co je pro něj těžké, a někdy i to, co 

provedl. Proto Ježíš vstoupil jako ostatní hříšníci do řeky Jordán. „Namočil se“ 

do našeho hříchu spolu s námi. Ne že by začal dělat špatné věci, ale cítil naši 

tíhu ze špatností, které děláme. A to byl teprve začátek… Voda Jordánu se na 

konci jeho života jako by proměnila v řeku krve, která byla prolita (ať fyzicky 

nebo duševně) v celých dějinách lidstva – a on do ní vstoupil. Udělal to proto, 

aby nás z ní také vyvedl ven. Jen tehdy, když se ho budeme držet „za ruku“, 

můžeme vystoupit z každé naší špatnosti do jeho vítězného vzkříšení… Do 

Boží radosti… 



© KVN 2019 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Z dnešního textu vidíme, jak očištění, případně křest bylo důležité pro lidi už 

v Ježíšových časech. Náš křest je jiný, než byl křest Janův, ale je potřeba vědět 

něco o obou… 

 Zjistěte, kdy a kde jste byli pokřtění, a pokud máte více křestních jmen, 

zkuste si je zapamatovat. Můžete také zkusit najít několik informací o 

svých křestních patronech. 

 Najděte nějaké fotografie ze svého křtu – poznáte lidi, kteří byli svědky 

vašeho vstupu do Boží rodiny? 

 Co všechno je potřeba připravit, aby mohl být někdo pokřtěn, a jak křest 

probíhá? (pokud si s tímto úkolem nevíte rady, složte si malý „tahák“: 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Krest/Leporelo_krest.pdf) 

 Opakování k textu dnešního svátečního evangelia najdete zde: 

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Krest/Krest_Pana_Jezise_5_2004-

05.pdf. Dokážete doplnit text a najít rozdíly mezi oběma obrázky? 

  

https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Krest/Leporelo_krest.pdf
https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Krest/Krest_Pana_Jezise_5_2004-05.pdf
https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Krest/Krest_Pana_Jezise_5_2004-05.pdf
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