
  

 

 

Biblická čtení: 

Izajáš 49,3.5-6: Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako 

svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se 

váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má 

pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl 

spása má do končin země.“ 

1.List Korintským 1, 1-9: Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés církvi Boží v Korintu, 

posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou 

shromážděni kdekoliv, jinde či u nás: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Stále za vás Bohu 

děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. 

Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš 

Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 

Jan 1, 29-42: Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je 

ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem 

křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael.“ Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a 

zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat 

Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ Druhého 

dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci 

slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: 

„Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?“ Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali 

ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl 

Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: 

Kristus).“ Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se 

překládá: Petr).“ 

Beránek Boží, který snímá hřích světa  

 

Na mnoha místech v Bibli je proroky předpovídán příchod Božího služebníka. Křesťané v ní vybírají 

taková místa, která jim umožňují ukázat na Ježíše. Ten se mezi Izraelci objevil ve chvíli, která byla pro 

Izrael napjatá. Příkoří, které snášeli od Římanů, židovského krále i náboženských vůdců, už bylo 

nesnesitelné a trvalo dlouho. Vyhlíželi nového zachránce – nějakým způsobem podobného např. 

Mojžíšovi, nebo králům Davidovi a Šalamounovi, či soudcům jako byl Samuel. (Já si to tak přirovnávám 

k r. 1989, kdy také nazrála chvíle, která způsobila změny. Ne všem se líbily a hodily, ale vlna odporu 

byla dostatečně silná, aby změnu nemohli zvrátit.) Křesťané přijímají nového služebníka, kterým je 

nepochybně Ježíš Nazaretský, v Betlémě narozený, ukřižovaný na kříži pod nápisem král židovský. My 

Ježíše vnímáme jako svého Krále bez ohledu na to, jaké jsme národnosti. Vyznáváme ho a mnozí ho 

také přijímáme jako svého Zachránce (Spasitele) a jako Božího syna, který svým životním jednáním 

ukázal těm, kdo v něj uvěřili, uvěří, touží uvěřit, že tak se mají také snažit žít. Je prostě naším 

každodenním pomocníkem v tom, jak se chováme. Myslím, když se nám to daří, že tak neuvědoměle 

nacházíme a prožíváme vztahy, které jsou zachraňující (přinejmenším pomáhající) lidem. Takové vztahy 

umožňují náš blízký vztah také s Bohem – Otcem, Stvořitelem nebe a země a všeho živého včetně 

člověka.  
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Ale, co když vztáhneme ta slova na sebe? A každý z nás uslyší: Ty jsi můj služebník, v tobě se oslavím. 

Hospodin mi praví: už když jsi byl v životě matky, tak jsem toužil po tom, abys byl mým služebníkem a 

žil tak, abys pomáhal druhým a přinášel jim radost, pokoj a podporu do života. A abys svým příkladem 

táhnul ke stejnému životu i druhé. Když se nám to bude dařit, pochopíme (uvěříme), že ony různé 

předpovědi v Písmu, které na Ježíše křesťané vztahují, nejsou nějakým myšlenkovým výplodem 

chytrých hlav, ale je to pravda.  

   

Beránek Boží, která snímá hřích světa – co to znamená? Ježíš je beránek (mírná až nevinná povaha), 

ale to není zdaleka všechno. Ježíš je beránek Boží, jde tedy o člověka patřícího Bohu a poslaného 

Bohem. Ježíš je beránek, který snímá hřích světa: Jeho posláním je sejmout, odstranit hřích, hříšnost 

světa. Odstranit chyby a provinění nás jednotlivě, kteří jsme za to (doufám, že i já) vděčni, ale odstraňuje 

také hřích těch, kterým je to jedno, nebo o této nabídce ani nevědí. Dělá to proto, aby Bůh, který zlo 

nenávidí, nezničil se zlem i lidstvo.  

Kde se ten beránek vzal? Ve Starém zákoně čteme, že beránek byl obětován při denních obětech 

veřejných i soukromých. Nám se nejvíc vybaví velikonoční beránek.  

Ježíš se stal trpícím služebníkem (viz Iz 53,5-7). Tuhle volbu na sebe Ježíš vzal, protože to byla vůle  

a přání Boha a on se s ní ztotožnil. Je to Boží cesta k záchraně lidí – obětovat se, trpět, pomáhat.  

 

Každý člověk, který tuhle volbu během svého života přijme za svou, se stává Ježíšovým následovníkem, 

dobrým křesťanem. Přitom však zažijeme spoustu radosti, štěstí, vůbec nejde o celoživotní trápení a 

samou smůlu.  

 

Dnešní čtení posunuje poznání o trpícím služebníku až k Janu Křtiteli. Jde o veliké svědectví pro Krista. 

Jan Křtitel volal lidi k nápravě života a křtil je ponořením do vody řeky Jordánu, symbolicky je očistil. Vše 

dělal proto, že k tomu byl Bohem poslán, ale vyvrcholením toho bylo, nebo zásadním smyslem jeho 

počínání byl ten dnešní okamžik, kdy zjevil (ukázal) lidem Mesiáše, Spasitele, Božího Syna. A to platí i 

pro nás, kteří žijeme o víc jak dvě tisíciletí později.  

 

Jan křtí vodou, my také na odpuštění hříchů. Ježíš křtí – obdarovává Duchem – proměňuje člověka.  

  

 


