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Svátek Křtu Páně cyklu C 

Evangelium (Lk 3,15-16.21-22) 

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim 

všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem 

hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ 

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se 

nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty 

jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. 

Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; 

jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít 

Duchem svatým a ohněm.“ Jan prochází okolí Jordánu a vystupuje jako 

potulný kazatel. Křest, který uděluje, je znamení obrácení. Janovou výzvou 

k pokání se naplňuje Izaiášovo zaslíbení, podle něhož prorok volající z pouště 

připravuje cestu Bohu. Za Janem vycházejí zástupy lidí a nechávají se pokřtít. 

Na základě jeho křtu a kázání se domnívají, že on je Mesiášem, ale to Jan 

odmítá a odkazuje na „silnějšího“, přičemž je zdůrazněn rozdíl v důstojnosti: 

Prorok nesmí posloužit Mesiáši ani otrockou službou a jeho křest vodou je 

méně než Ježíšův křest Duchem a ohněm. 

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, 

otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a 

z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ Lukáš 

se při ve svém vyprávění podobá verzi podle Marka. Zmínkou, že se všechen 

lid dával pokřtít, je Ježíšův křest zařazen do širokého hnutí. Boží zjevení se líčí 

třemi symbolickými obrazy: otevírá se nebe, Duch sestupuje na Ježíše 

v podobě holubice a z nebe se ozývá hlas. Ten je citován jako oslovení Ježíše a 

proklamace, že je Synem Božím. Jan není uveden jako ten, kdo Ježíše křtí. 

Zjevení není vyvoláno křtem, ale Ježíšovou modlitbou, na niž se mu dostane 

této potvrzující odpovědi. Duch svatý prohlašuje zástupům, že Ježíš je Boží 

Syn; zpodobení holubice má bohatou tradici a není vzato z křesťanské 

symboliky. Nebeský hlas se opírá o Ž 2,7; Gn 22,2 a Iz 42,1 a interpretuje Ježíše 

jako mesiánského krále Izraele a lidstva, který je díky Boží milosti 

„milovaným Synem“. 

  



SHRNUTÍ 

Galilejci mohli vnímat Krista jako zcela obyčejného člověka, který jako oni 

mluvil stejným místním jazykem (galilejskou aramejštinou) a žil stejný život. 

Avšak Ježíš byl víc než pouhý člověk. O tom svědčily nejen jeho mimořádné 

činy, ale také sám Otec, který prohlásil: „Ty jsi můj milovaný Syn“(Mk 1,11). 

Tento Boží hlas doprovázejí otevřená nebesa a sestupující Duch. Právě tyto 

dva 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 uschopňuje Krista k tomu, aby skrze slova a činy zjevil Otcovu 

tvář. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Ježíš přichází za Janem Křtitelem, aby se dal pokřtít. Jde tam spolu s ostatními 

lidmi, kteří při křtu vyznávali své hříchy a chtěli se jich zbavit. Ježíš však 

nikdy nic špatného neudělal… Vstoupil do Jordánu proto, aby nám ukázal, že 

je tady pro nás, má nás rád a chce nám pomáhat překonávat zlé. S Ježíšem 

můžeme ve svém životě vždycky počítat! 

Starší: 

Být pokřtěn znamenalo být ponořen. Znamenalo to vstoupit do vody s tím, co 

bylo, s čím si někdo nevěděl rady, s tím, co bylo špatně; člověk se ponořil, 

nechal ve vodě všechno staré a vynořil se jako někdo nový. Tak se může každý 

z nás znovu a znovu obnovovat spolu s Ježíšem. On nám vždy znovu a znovu 

říká: „Pojď, já nesu na sobě tvé hříchy, všechnu tvou tíhu… Vstoupíme spolu 

do Jordánu a ty vstaneš jako nový člověk! Jdeš do toho se mnou?“ 

Zkusme si 

Mladší / Starší  

1. Šněrovací štafeta. Zkuste ve štafetě na střídačku šněrovat a rozvazovat 

tkaničky u bot. Uvidíte, že to není vůbec jednoduché! 

2. Podle přiloženého obrázku si můžete vytvořit holubici k zavěšení. Pro 

větší plastičnost ji zkuste vyrobit z papírového talířku. 
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