
3. adventní  neděle 11.12.2016 – Sbor CB v Praze 3 

Lk 3,1-20:  Příležitost ke změně 

Všichni máme dost svých každodenních starostí. V předvánočním období k tomu obvykle 
patří ještě další věci navíc a my chvílemi nevíme, kde nám hlava stojí. Přesto si uděláme čas 
na křesťanské shromáždění, protože nechceme ztratit kontakt se zdrojem Boží moudrosti, 
milosti i pokoje. Jsme vděčni za to, když Pán Bůh k nám promluví, když nás zastaví, když se 
nás nově dotkne. Boží slovo nám často ukáže na něco důležitého a připomene, co v životě 
zanedbáváme. Třeba nám bude v něčem pomocí dnešní příběh. 

1.  Postava Jana Křtitele 

Jednou z biblických postav, kterou si občas připomínáme, je Jan Křtitel. Pán Bůh si ho vybral, 
aby promluvil k lidem Ježíšovy doby. Na Janově příběhu můžeme sledovat způsob Božího 
jednání a vidět Boží záměry s lidmi. Uvědomujeme si, že Boží působení se odehrává 
v konkrétních podmínkách našeho světa, na určitém místě a v určitém čase. Proto Lukáš 
přibližuje v evangeliu politické poměry v zemi, jmenuje tehdejší vládce (císař, král, konzul) i 
duchovní autority v Palestině.  

Když se díváme na Jana, připadá nám trochu zvláštní. Je to poustevník a podivín. Jeho 
narození a další život provázely zvláštní okolnosti. Narodil se v kněžské rodině, manželé 
Zachariáš a Alžběta už byli ve vyšším věku, byli bezdětní a dítě už ve svém věku ani nečekali. 
Ale navzdory lidským předpokladům se jim narodil syn. Zvláštní bylo dále to, že otec na dobu 
9 měsíců oněměl, také dostal za úkol od anděla, aby dal svému synovi jméno Jan. Příbuzní i 
sousedé se těm zvláštním okolnostem narození chlapce divili a přemýšleli nad tím, co z něho  
jednou asi bude… Z Bible víme, že z něho vyrostl muž, který byl vnímavý na Boží jednání a na 
Boží slovo. Stal se z něho kazatel, který připravoval národ na klíčovou událost dějin Izraele a 
dějin světa, na příchod Božího Syna Ježíše Krista.  

Když bylo Janovi asi 30 let, Pán Bůh k němu promluvil. O tom Božím promluvení mluví Bible 
jako o události: „stalo se slovo Boží k Janovi“. Stalo se to na poušti, kde Jan pobýval častěji 
než jiní lidé a kde se učil čekat na Boha. Tam ho zastihlo Boží slovo. Neříká se, co to bylo. 
Mluví se rovnou o důsledcích. 

2.  Janův úkol 

Boží slovo dává směr a náplň Janově dalšímu životu. Vede ho k Jordánu a k lidem. Tam začíná 
Boží prorok „hřímat“ a kázat. U Jordánu se ukázalo, k čemu ho Bůh povolal a co od něho 
čeká. Hlavní téma Janova kázání bylo pokání a odpuštění hříchů. To nejsou zrovna témata, o 
kterých by lidé chtěli častěji slyšet. Existují daleko vděčnější kázání. Jenže! Když Pán Bůh 
promluvil k Janovi, nepotřeboval, aby Jan Boží slovo cenzuroval a učesal tak, aby se lidem 
líbilo. Prorokovým úkolem bylo Boží poselství předat co nejvěrněji a nejpřesněji. 

I když Jan přinášel nepopulární poselství o mravní bídě, lidé mu naslouchali. Dokonce to 
vypadá, že získal jejich respekt a že byli ochotni Boží slovo přijmout. Jan ve svém kázání  
cituje proroka Izajáše a připomíná Boží zaslíbení z jeho doby. Chce tím říct, že se naplňuje 
slovo o příchodu Panovníka, a vysvětluje, že na Boží příchod je třeba se připravit. Je třeba 
činit pokání. Lítost nad životními poklesky, prohrami a hříchy – to je ta příprava. Když člověk 



dělá pokání, Bůh narovnává jeho pokřivené cesty…. Na Janovo kázání přicházejí zástupy lidí. 
Přicházejí a nechávají se pokřtít.   

3.  Velké nedorozumění a správná aplikace 

Boží služebník je rád, že má pod kazatelnou tolik lidí. Zároveň mu Bůh dává poznat, že jeho 
kázání nepochopili všichni posluchači správně…Proto si Jan nebere servítky a hřímá docela 
nevybíravým způsobem „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím 
hněvem?!“. Zní to drsně, ale ukazuje se, že prorok má pravdu. Někteří posluchači opravdu 
vzali Janův křest jako formalitu. Řekli si, že jim to nic neudělá, když se nechají pokřtít. Jenže 
Pán Bůh to myslel jinak. Pánu Bohu nejde jen o vnější projev. Jemu nestačí, že se zástupy 
nechávají pokřtít. On chce, aby posluchači pochopili, co je v jejich životě špatné, a litovali 
toho. Pán Bůh chce pokáním proměnit jejich srdce, myšlení a chování. A křest má být 
potvrzením této změny. - Kupodivu se posluchači neurazí, když jim prorok nadává do zmijí. 
Neodcházejí naštvaně domů. Boží slovo působí na jejich srdce a oni se ptají: „Co máme 
dělat? Jak vypadá pravé pokání?“. Boží služebník má možnost odpovídat na jejich otázky a 
dávat jim rady do života. Zdá se, že to pomohlo a že se mnoho lidí přiblížilo k Bohu. Ale bez 
Božího slova, bez Janova kázání a Božího působení by se svým životem asi nedělali nic.   

Myslím, že to známe. Uvažujeme asi dost podobně jako posluchači Křtitelových kázání. Do 
některých věcí se nám prostě nechce. Náročné a složitější věcí odkládáme na jindy. A pak 
před sebou „hrneme“ hromádku nevyřízených úkolů a neřešených věcí. V profesním životě 
se tomu říká prokrastinace. „Je to chronická tendence odkládat plnění náročných úkolů na 
pozdější dobu“. Někdy se nám nechce do rozhovoru na nesnadné téma, jindy nemáme chuť 
řešit starou záležitost nebo osobní problém…. 

Pokud to jde, tak si Boží slovo nepouštíme moc k tělu, odpovídáme na ně povrchně a 
uklidňujeme se, že nejsme určitě nejhorší. Slovo „pokání“ nemáme rádi a uhýbáme před tím, 
co bolí. To, co je uvnitř, moc neřešíme. Odkládáme to na jindy. – Proto jsou pro nás velkou 
pomocí a novou šancí životní zastavení a Boží oslovení. Pánu Bohu na nás záleží. Proto s námi 
mluví, ukazuje na cestu pokání a nabízí svou milost. Přeje si, abychom porozuměli Jeho 
zájmu a pochopili, že Jeho blízkost nás proměňuje, Jeho odpuštění osvobozuje od starých 
věcí a Jeho milost posiluje. Pán Bůh v Ježíši Kristu, v Jeho smrti a vzkříšení umožnil pokání, 
které proměňuje a obnovuje život. -  Advent nám připomíná, že Boží Syn Ježíš Kristus přijde 
znovu jako Pán a Král. Slovo o Jeho druhém příchodu nás naplňuje radostí a nadějí. Nevíme, 
kdy to bude, ale těšíme se, že s Ním přijde pokoj a spravedlnost a že všechno bude NOVÉ.  To 
nám pomáhá doufat, milovat, pomáhat. Tento výhled nám také dává sílu napravovat staré 
křivdy a řešit to, do čeho se nám nechce. Prostě: adventní poselství mluví o příležitosti 
k novým začátkům. AMEN.                                                                          Bronislav Kaleta                                       

 

 

 

 

 



 

 


