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Introitus: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. 
Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, pamatuj na mně ve svém milosrdenství pro svou 
dobrotivost, Hospodine! (Žalm 25:6n)


Čtení ze Staré smlouvy: 
„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho 
služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za 
všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině 
silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať 
v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo 
společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co 
mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, 
květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, 
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou 
zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni 
judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. 
Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží 
shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

Proroctví Izajášovo 40:1-11


Čtení z evangelia:

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla 
před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte 
mu stezky!’ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se 
pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, 
vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl 
kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. 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.“

A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou 
zvěří a andělé ho obsluhovali.

Markovo evangelium 1:1-13


Vstupujeme do témat čtyřiceti dnů s Biblí, která se věnují křestnímu vyučování. Jsem si jist, že 
vyučování po křtu je téměř důležitější, než ta setkání před křtem. Byť by vyučování před křtem 
trvalo dva roky, jako u Tomáše Halíka. Dnes jsme u textu, který na počátku evangelia hovoří o 
Janu Křtiteli a jeho působení, a taky jeho křtu. Křest Janův byl křtem na odpuštění hříchů. David 
Beňa, který připravoval podklady pro toto vyučování píše: „Z gramatiky vyjádření „křest pokání na 
odpuštění hříchů“ nelze určit, zda je křest završením, či počátkem pokání. To pochopíme z toho, 
jak obtížně se dá okamžik křtu zasadit do kázání Janova v Matoušově evangeliu 3:7nn. Je křest 
pokání na odpuštění hříchů kajícníkovým vyznáním nebo prosbou o odpuštění; závazkem k 
jednání víry a nebo pečetí či nástrojem očištění? Jinak než „křtem pokání“ se ale Písma 
nenaplnila, jinak nebylo možné připravit Panovníkovi cestu.“


Pán přišel, Jan mu připravil cestu a Pán svoje dílo dokonal. A my žijeme jinde, v jiné době a zcela 
zřetelně, jako pohané, máme jiné závazky vůči Hospodinu, než vyvolený národ: Pokusím se 
nastínit tři možné odpovědi na typické postoje, když se objeví (politicky nekorektní) otázka:


Hřích?! 
Když se řekne „Hřích“ znám tyto odpovědi:

1. „Nemluvte o tom, hřích je nemoderní slovo. A působíte nám jen další zranění, probouzíte jen 

úzkosti, protože co jednomu prochází, to Bůh u druhého trestá. Stačí už ten nevypočitatelný 
Bůh, tak neprohlubujte v lidech úzkost! Církev na řeči o hříchu nemá právo, sama má mnoho 
nečistoty, jen se podívejte do novin a na televizi. O hříchu se prostě mluvit nemá!“ 
 
Odpověď: Ztichnu a nechám vyžalovat všechna ta zranění, která ten člověk na sobě nese. A 
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pak se mu pokusím vysvětlit, že pro mne změna mysli, to pokání bylo vždycky a dosud je 
osvobozující a úlevné. Než se srovnávat s jinými, prohlubovat úzkostné stavy a dělat 
novodobé inkvizitory, je lépe skutečně dělat pokání tím, že sám se sebou přijdu a vyliju svůj 
život před Pánem Bohem. Dychtivě se mohu chopit všeho nového, trpělivě budovat nové 
návyky, uskutečnit změny, navazovat nové vztahy, či vyjasnit předchozí vztahy. Tím vším 
člověk zkrásní a nechává za sebou svým nástupcům stopu pokoje.  

2. „Hřích je jasná věc. Chcete? Já vám vyjmenuji všechny hříchy…“ A následuje dlouhý seznam 
všech vykřičených lidských prohřešků. Před několika dny se jeden vysoko postavený 
slovenský církevní hodnostář pustil do volební kampaně a pojmenovával od kazatelny těžké 
hříchy nepřijatelných kandidátů!  Kde vzal tu drzost?! Ale ruku na srdce, podobně jednáme 1

dost často. Seznam hříchů se dá udělat z některých textů Písma svatého velice lehko. 
Nápadně v tom seznamu však chybívají společensky přijatelné zlozvyky. A všeobecně 
shovívavě přijímané rysy povahy, které popsal na lidstvu posledních časů apoštol Pavel 
Timotejovi: „Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou 
poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, 
hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou 
se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“ (2. dopis Timotejovi 3:1-5) 
„Takových lidí se straň.“  říká nakonec Timotejovi Pavel. 
 
Odpověď: Tak to jste na tom hodně dobře, když se vyznáte v těžkých hříších… To já, když si 
čtu Desatero, tak o sobě musím hodně přemýšlet. A někdy nevím a jindy objevím, co jsem 
celá léta neviděl. Tak objevuji svoji podivnou povahu. Neřeším druhé! A jak sobecky dovedu 
myslet! Zaměstnávám se sebou a nehledím tolik na lidské vztahy! A dále odpovídám, jak jsem 
naznačil: To, co popisoval Pavel Timotejovi a co zvýrazňoval jako nepřijatelné, to jsou 
společensky přijatelné a neviditelné hříchy. Viditelné hříchy umí vypočítat každý. Když budeme 
zmiňovat jen vykřičené věci, pak - jako po tom slovenském příkladu - si dělají lidé z hříchu 
leda tak legraci. Připadne mi lehkomyslné vykřikovat o někom, že je hříšník a dělat stupnice od 
lehkého po těžký. Okamžitě se to vrací ve znevážení! A vše se rozmlží. Ve světě dezinformací 
rychle zbloudíš a není lehko najít směr. Ke zjednodušeným hláškám se přidají zjednodušené 
protějšky. Daleko větší umění je s hříchem ukázat cestu ven a doprovázet toho hříšníka na 
cestě víry.


3. Třetí odpověď patří dlouholetým křesťanům: „Bratře, já nevím, zda mne Pán Ježíš přijme!“ 
Copak se stalo? „Já se necítím hoden, nejsem dokonalým křesťanem, jak to v Bibli čtu.“ Co 
tam čtete? „No, já to přesně neumím říct, ale já to tak cítím.“ 
 
Odpověď: Velice si vážím vašich pocitů, ale nedal bych na ně tolik. Patříme-li Pánu, pak jsme 
prostě jeho. Teprve, když jsem jeho, začínám chápat, že jsem hříšný člověk. Hřích, který u 
sebe nesporně objevíme a objevovat v čase i budeme, nás na té cestě nemá děsit. Já jsem s 
tím hříchem Kristův, protože jsem Kristův, přijdu na něj tak, abych se jej mohl a uměl zbavit. O 
tom, co je hřích a co není hřích nerozhoduji já svým rozumem, nerozhoduje to ani můj pocit. 
Usvědčuje nás z hříchů Duch svatý vždy tak, abychom měli čas a síly se svých hříchů zbavit. 
Však platí, že Duch svatý „přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“ (Janovo 
evangelium 16:8)


Proč Jan Křitel kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ A co to znamená pro 
nás? Úplně přesně nevíme, proč své kázání Jan kázal u Jordánu a nestačily mu nádrže k očistným 
koupelím ve městech a vesnicích, ve kterých se židé koupali vždy, když to nařizoval Mojžíšův 
zákon. Chtěl vyjít ven z navyklých mezí? A chtěl s kajícníkem jít rozvodněnou řekou přes proud. 
Tou řekou, kterou Bůh provedl Izrael z jedné strany na druhou suchou nohou? Jan mohl být 
takovým správcem nádrže k omývání, jako dnes někdo dohlíží na mikve. Janův křest mohl být 
opakovatelným. Janův křest se také překřtívá křtem, ke kterému byli posláni učedníci - ve jméno 
Otce, Syna i Ducha svatého. Do Kristova těla. (Skutky apoštolů 19:1-5). Je tu mnoho otázek. 
Nevíme vše.


 Ján Orosch, arcibiskup Trnavský: „Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta/kandidátku za 1

ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom.“ Zdroj: https://www.postoj.sk/41386/co-povedal-
arcibiskup-orosch-a-aka-je-pravda 
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Ještě neuvěřitelnější je, že se tím křtem Janovým nechal pokřtít i sám Pán Ježíš. Cožpak i on byl 
hříšným? Vykladači říkají, že se chtěl sjednotit se svým lidem Abrahamovým, Izákovým a 
Jákobovým na cestě přípravy pro Mesiáše (Matoušovo evangelium 3:15) . Tak tělo na tělo chtěl 2

být s těmi, pro které především přišel. 


Víc můžeme porozumět z toho, jak se pojem křest na odpuštění hříchů objevuje v textu Bible po 
evangeliích. Shromážděným židovským poutníkům jej na letnice na konci svého kázání dal Petr 
jako odpověď na otázku: „Co máme dělat, bratří!“ a přesně jim odpověděl: „Obraťte se a každý z 
vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha 
svatého.“ (Skutky apoštolů 2:38) A apoštol Pavel vzpomíná, jak ještě jako Saul slyšel: „Nuže, 
neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“ (Skutky 
apoštolů 22:16) a dále se toto přímé spojení „křest na odpuštění hříchů“ neobjevuje. Proč?


Jedna z odpovědí: Janův křest se spojoval s odpuštěním, protože židovský národ měl kroky víry 
názorně spojovány s úkony obětí a úkonů. Křest národů, ke kterému jsou učedníci posláni a jejich 
poslání přijímáme za své i my, je podle velkého poslání formulován jinak: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i 
Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s 
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matoušovo evangelium 28:17-20) Tím křtem se 
křtíme my. Tento trojiční křest je zapojením do těla Kristova.


Odpuštěny jsou nám hříchy pro Ježíše Krista při změně mysli, při pokání, nikoli nástrojem křtu. 
Pohanům v domě setníka Kornélia říká židovský apoštol Petr takto: „Jemu (Ježíši Kristu) všichni 
proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho 
věří.“ (Skutky apoštolů 10:43) a následně je křtí ve smyslu zapojení do Božího lidu, do Kristova 
těla přesto, že jsou pohany (10:47).


Co s tím hříchem? 

1. Nevysilujeme se vypočítáváním hříchů. Pozor! Jsou tu lidé kolem, kteří mají skutečný 

problém s hříchem! Neberme nadarmo tento výraz. Nemá smysl hudrat na Evropu, na politiky, 
na bohaté a na lidi kolem. K ničemu nám nebude povyšování, izolace a opovrhování. 
Pohrdavé řeči o litomyšlské smetánce, šosácích a hříšnících jsou nanic. Vrátí se nám jinudy. 
Ale k Bohu nepřivedou. Jdeme do světa. Není to zkažený svět politiky a byznysu, ale lidé, 
které je třeba poznat, být s nimi, být jim blízko a pomoci jim ke svobodě.


2. Nevyžíváme se v popisování hříchů, ale přemýšlíme o tom, jak jednat jinak. Přece, my známe 
to pokání, změnu mysli. Nechci nikoho strašit, a už vůbec nechci nikoho dovést k pláči. Viděl 
jsem plakat mnoho sobců! To nic nerozhoduje. Pokud budeš potřebovat plakat, skryj se. Ale 
pak radostně vyběhni na novou cestu. Nás zajímá cesta dopředu. A my bychom díky pokání 
měli být o kus napřed před světem, protože se nebojíme jít jinak, hledat shody, propojovat!


3. A povzbuzujme se. Naslouchejme si, modleme se spolu. Kamarádství, partičkování 
nefunguje. Téma je křest do těla Kristova! Máme vysoký cíl! Když máme jít po cestě proměny 
charakteru, když máme narovnávat vztahy, povzbuzujme jeden druhého a pomáhejme si v 
krocích víry.


Ty však setrvávej v tom, v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu 
naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k 
výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 

2. Timotejovi 3:14-17


Ať nám Bůh Otec žehná, neb je milostivý a plný odpuštění

Ať nám Syn žehná, neb za nás dal svůj život a vylil i svou krev na odpuštění hříchů

Ať nám Duch žehná, neb dovede obžalovat i obhájit naši lidskou existenci

 „Ježíš (Janovi) odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu 2

mu Jan již nebránil.“ (Matoušovo evangelium 3:15)
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