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Duch mého Otce je nade mnou 
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Svátek Křtu Páně cyklu B 

NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE JE OHEŇ A VÁŠEŇ 

 

Evangelium (Mk 1,7-11) 

A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil 

a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem 

svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana 

pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako 

holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem 

si vyvolil.“ 

 

Jan, Ježíš a my. Svědectví, řeka a voda. Pohyb nebo lépe řečeno převrat 

způsobený Duchem svatým. Pravý křest je život, nabývání tvaru v ohni, růst, 

cesta k nám v síle Ducha. Tak přichází Ježíš. Kvůli nám. 

 

POROZUMĚNÍ 

Zavázat opánky: tato práce byla úkolem služebníků. 

Křest: řecké slovo „baptisma“ znamená ponoření nebo omytí. 

Pokřtít vodou: narodit se v Duchu. 

Voda: symbol života, neboť tam, kde je, všechno vzrůstá. Zároveň je i 

symbolem smrti – starověký člověk měl velký respekt z hluboké vody, protože 

ji považoval za nebezpečné místo podobající se podsvětí. Křest znamená 

ponořit své staré „já“ do smrti a povstat k novému životu.  

Křest ohněm: znamená stát se těmi, kterými se máme stát. Křest ohněm je 

čtyřicet let na poušti, kde byl Izrael očišťován tak dlouho, dokud neuvěří 

Bohu, který ho zachraňuje. Pro nás to znamená stát se věřícími. To se stane 

tehdy, když svým životem potvrdíme to, čemu věříme, když dosvědčíme a 

jsme věrní až do konce tomu, čemu věříme a co nás uchvátilo.     

 

POSELSTVÍ  

Na břehu Jordánu se odehrálo to, co můžeme označit za pravou a skutečnou 

Eucharistii. Naše nedělní slavení bychom měli chápat a společně prožívat 

podobně. Bůh se obrací k jednomu člověku a dává najevo svou blízkost a 

lásku. Bůh oslovuje člověka Ježíše: „Můj synu“. To je Eucharistie. Ona není 

nějaké „dělání něčeho“ pro Boha. Skutečná mše svatá je ta, kde se nebe 

přibližuje k zemi. Bůh nám předává svůj dar, neboť nás považuje za své syny. 
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Každý křesťan ve chvíli svého křtu přijal tato sladká a úžasná slova: „Ty jsi 

můj syn, ty jsi má dcera.“ Ježíš přijímá od Otce dary, když je pokřtěn 

v Jordánu, a předává je nám. My se musíme naučit je vychutnávat – 

vychutnávat Eucharistii. Tehdy se i díky nám nebe sjednotí se zemí a my 

zakusíme lásku a zamilujeme se do Boha a do světa.   

Bůh každou neděli nechá sestoupit nebe na zem a neodsuzuje nás, když je 

v našich snahách něco divného. On to s námi zkouší vždy znovu jako s lidmi. 

To nám ukazují dějiny, do nichž nedokonalosti patří. Každá mše svatá je nové 

pozvání k lásce.   

 

VÝZVA NA TÝDEN  

Jsi součástí Boží rodiny. S radostí konej svůj podíl jako Ježíš! Nezdržuj se, přijď 

včas na setkání s Ním a s farností, abyste spolu slavili nedělní Eucharistii. 

Rozděl se o tuto zkušenost se svým přítelem. Pozvi ho.   

 
 


