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Jan Křtitel 
 
Písně:  Jan Křtitel křtil 
 

Byl jiný 
 
Rádi čteme o neobyčejných lidech anebo alespoň neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Někteří z 
nás rádi cestují do dalekých zemí, aby zažili neobvyklé příběhy. Dnes vyjdu těmto touhám vstříc a 
budu vyprávět příběh neobyčejného člověka. V Bibli jich je celá řada. Tento ale vystupuje z řady i 
na poměry Bible. Je to muž před třicítkou, pravděpodobně žádná žena a děti. Měřítky moderní 
doby by byl označen za neúspěšného člověka, ale Bůh myslí jinak. Sice se o něm nedochoval 
jediný zázrak, byl to největší ze všech lidí (Mt 11,11) 
 

Mt 3,1–12 (ČSP) V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: 2 „ Čiňte 
pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “ 3 To je ten, o němž bylo řečeno skrze 
proroka Izaiáše: ,Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho 
stezky!‘ 4 Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás 
a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. 5 Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a 
celé Judsko i celé okolí Jordánu 6 a dávali se od něho pokřtít v [řece] Jordánu, vyznávajíce 
své hříchy.  

7 Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: „ 
Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? 8 Vydávejte tedy 
ovoce svědčící o pokání. 9 A nedomnívejte se, že si můžete říkat: ,Náš otec je Abraham.‘ 
Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. 10 Sekera je 
už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a 
hozen do ohně. 11 Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je 
silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a 
ohni. 12 V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy 
však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 
 
Jan Křtitel vybočoval z řady svým zjevem, chováním i životním osudem. Hodně lidí touží vybočit z 
řady, jen proto, aby vybočili. Aby sobě vtiskli individualitu. Lidská společnost je je jinak stádovitá. 
Většina z nás se naučila, že vybočovat z řady je rizikové. Občas ale převládna potřeba strhnout na 
sebe pozornost a lidé ji někdy ocení. Máme pochopení pro rebely, kteří dokáží vyjádřit to, na co 
jiné nemají odvahu. Jan ale nevybočoval z řady jen proto, aby vybočoval z řady. Měl nějaký cíl, a 
proto vybočil z řady. Někdy věřící lidé v touze být zvláštní lidem obrátí toto pořadí a jejich cílem se 
stát se zvláštnost sama. Obvykle to ale vyznívá směšně. Správně je to naopak, nejdřív Bůh a 
zvláštnost musí přijít sama. 
 
Jan  dokonce sám popíral, že je prorok. Nepřipouštěl si to? Nebo v tom byl záměr? těžko říci. 
Obojí by dávalo smysl. Ten, kdo slouží naplno Pánu Bůh, nepřemýšlí tolik, do jaké škatulky se 
zařadit. Má důležitější věci na starosti. A i kdyby to věděl, může být lepší to o sobě netvrdit. Lidé 
mají spojeno prorokování s prestiží. Jan ale nepůsobí dojmem člověka, který touží po prestiži. Jde 
o obsah toho, co má dělat. Papaláše, kteří si k němu přijdou pro politické body, pošle drsné pryč. 
Rady se o prestiž neděje. Pozornost lidí musí být soustředěna na něj. 
 

Zvláštní už od pohledu 
 
 
Oblečen byl do velbloudí srsti. Bible málokdy hovoří o vzhledu svých postav. Když už tak dělá, 
nebývá to kvůli touze podělit se o estetický dojem. Ani ze tomu není. Velbloudí srst  Jan nenosil 
kvůli vizáži, ale byl to zjevný odkaz na proroky, na jejichž tradici navazuje, zejména na Eliáše (1 Kr 
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1,8). Tento dávný pozoruhodný prorok kdysi udělal hodně zázraků. O Janových zázracích toho 
nevíme nic.  V tomto směr Jan na Eliáš nenavazuje. Slibem, že Eliáš se vrátí, končí Starý zákon. 
Lidé tento slib vzali vážně a v Ježíšově době bylo ve společnosti silné vědomí, že než přijde 
Mesiáš, přijde Eliáš. Židé dodnes při určitých svátcích připravují porci i pro Eliáše. Eliáš měl přijít, 
aby připravil půdu v lidských srdcích pro Krista. Naše církve jako celek by ráda posloužila ostatním 
stejným způsob a byla jim pomocí v přípravě na druhý Kristův příchod. 
 
Jan Křtitel tedy už svou podobu říkal, kdo je. Tím, jak vypadáme, něco sobě říkáme. Punk, Emo, 
Hare Kršna se prostě nezapřou. Kdysi mi jeden východní mnich řekl, že vypadám jako křesťan 
dodnes nevím,z čeho tak usoudil. 
 
V NZ se zabývá oblékáním tato neoblíben pasáž. 
 

1 Tim 2,8–10 (ČSP) 8 Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté 
ruce bez hněvu a sváru. 9 Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, 
ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na 
ženy, které se přiznávají k zbožnosti. 
 
Nechci zde zabřednout do vytváření estetického kodexu. Ten se ostatně hodně liší v závislosti na 
kultuře a době. Na čem by ale shoda být mohla, je že základním principem křesťanova života je 
střízlivost.  Jsem za to, že tato vlastnost je nejen nutná pro jednotlivce, ale pro celou církev. I celá 
církev se může nepatřičně zdobit. V té naší, kde počítáme každou korunu nehrozí, že bychom 
stavěli monumentální svatostánky a naše bohoslužby proměňovali v okázalou show. Nicméně i 
nám hrozí, že propadneme pokušení získat si posluchače nabubřelou formou a obsah odstrčit na 
druhé místo. Přestože Jan Křtitel žil velmi skromně a neokázale, získal si přesto početné publikum 
a stal se jedním ze symbolů své doby. 
 

Jan Křtitel mluví 
 
Podstatnější však je, co a jak Jan říká. Žijeme v době, kdy díky přemíře informací význam slova 
devalvuje, ale stále má slovo ohromnou moc. Nevhodná poznámka může poničit vztahy mezi lidmi 
na dlouhá léta. Slova dokážou také zázraky a Jan tento dar má. 
 
Předně mluví jasně. Někdy ve snaže přiblížit se k lidem mluvíme v takových jinotajích, že 
myšlenka Boha je nepostřehnutelná i pro věřící lidi. Netvrdím, že v každé druhé  větě věřícího 
člověka musí zaznít slovo Bůh, to jistě ne, ale opačný extrém rovněž není žádoucí. Jan dokáže být 
také ostrý. Oslovení „plemeno zmijí“ bylo silné i na tehdejší dobu. Jan takto nemluví ke každému. 
Jen ke zkostnatělým funkcionářem, které nic jiného nemůže probrat. Máte-li puzení mluvit stejně 
tak, nabádám ale ke zdrželivosti. Raději se dvakrát pomodlete, než byste na někoho vyšli s 
podobným slovníkem. 
 
A teď to ze všeho nejdůležitější. Co Ján říká. Vyzývá k pokání, neboť hodina soudu je blízko. Co je 
to ale pokání. Řada lidí by musela tápat. v paměti, není to běžné slovo. Asi by se spokojili s 
odpovědí, že pokání je lítost. Není to trefa vedle, lítost do pokání patří. Pokání je ale mnohem víc. 
Je to změna. Radikální změna. Není to jako když změníte účes, telefon, auto, je to změna v hlavě. 
Pokání, řeckého metanoia, je změna myšlení. 
 
Není těžší věc na světě než měnit myšlení. Zbourat dům a postavit ho znovu zabere méně času 
než změnit myšlení. A je to těžší. Nejde starou hlavu zahodit a koupit novou. V té stávající musíte 
změnit způsob, jakým uvažujete. On totiž každý člověk má v sobě určité myšlenkové mapy. určité 
mentální dráhy, které si vytváří od svého narození. Také se hovoří o vzorcích chování. Ty se na 
mě neusměješ, tak já se rozčílím. 
 
Změna, která se tady hlásá, je natolik radikální, že žádná psychologická poučka nepomůže. Je 
potřeba umřít a narodit se znovu. Je potřeba vyměnit člověka, tu hlavu, a přece si nechat stejnou. 
Je to protimluv? Pro člověka ano, pro Boha ne. Bůh takovou změnu odkáže v člověku vyvolat. On 
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jediný. Nakonec, bez té lítosti to není. Kdo se kaje opravdu lituje? Čeho? Toho, jak žil. Proč? 
Protože pochopil, že to mohlo být lepší. Jak se to dozvěděl? Bůh mu dal tu myšlenku na srdce. Z 
Boží iniciativy pak probíhá v člověku i sama potřebná změna. Přesto jistá spoluúčast je 
nevyhnutelná. Bůh se přeci nevnucuje. Je potřeba říci ano. A k tomu ano, právě pomáhá Jan. Dělá 
to velmi zvláštním způsobem, že naváže na 700 let stará slova proroka Izaiáše. 
 

Iz 40,3–8 (ČSP) 3 Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině 
silnici pro našeho Boha! 4 Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo; 
pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. 5 A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu 
veškeré tělo; protože Hospodinova ústa promluvila. 

6 Hlas říká: Volej! I zeptal se: Co mám volat? Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho 
oddanost jako polní květ. 7 Tráva usychá, květ vadne, když na něj zavane Hospodinův 
dech. Jistě, lid je jen tráva. 8 Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí 
navěky. 
 
Zní to jako studená sprcha. Později se to zlepší. Ale aby se to zlepšilo, musí přijít tato studená 
sprcha. Jan jde na to stejně. 
 
Není to deprimující? Vždyť moderní myšlení hlásá: jsi OK, musíš pozitivně myslet, jestli chceš 
něco dokázat. Musíš si věřit.  Ne, není to deprimující. Protože tím to nekončí. Protože okamžitě po 
slově o nicotnosti, přichází slovo o velkém Bohu, který Ti připravujeme novou vlekou budoucnost. 
Ta ale nemůže přijít, když se jasně nerozloučíš s minulostí. Když Bohu nevyznáš, že to před tím 
nestálo za moc a že ho potřebuješ. Když si neuvědomíš svou lidskou konečnost Jedině tak si 
uvědomíš realitu odkázanosti na Boží péči. 
 

Závěr 
 
S velkou naléhavostí promlouvá Jan ke své generaci. Nevyhrožuje, jen konstatuje fakta. S velkou 
naléhavostí připomíná realitu Boha, kterému se nemusí líbit vše, co člověk dělá. Toto může vzít na 
vědomí jen člověk, který ví, že je jen člověk. Nebojte se ti přiznat, neboť evangelium těmito slovy 
nekončí. 
 
AMEN 


