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1) NĚKDO SILNĚJŠÍ

Lukáš 3:15 Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o 
Janovi, není-li snad on ten Kristus,16 řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím vodou, avšak 

přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů; on vás 

bude křtít v Duchu Svatém a ohni. 17 V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlat a 

pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným.“

18 Tak i mnoha jinými slovy napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu. 19 Ale tetrarcha 

Herodes, který byl od něho kárán kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, a za všechno 

zlé, co učinil, 20 přidal ke všemu ještě to, že Jana zavřel do vězení.

LUK.3.2-1/11



2) JANŮV POSTOJ

Jan 1:19 Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, 
aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“ 20 I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“

21 Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“

22 Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o 

sobě?“ 23 Řekl: „Já jsem hlas volajícího v pustině: ‚Vyrovnejte Pánovu cestu‘, jak řekl 

prorok Izaiáš.“ 24 Ti poslaní byli z farizeů.

Říká – nejsem tak důležitý a přitom byl prorok (Ježíš ho nazývá největším z proroků), byl 

tím dalším Eliášem. 

On takto mluví, aby bylo jasné, že nechce být středem, nechce, aby se na něj 
soustředila pozornost, jde mu jen o to, aby se lidé připravili na příchod Krista.

Chce, aby byl vidět jen Ježíš, ne Jan.
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3) KŘEST DUCHEM

16 řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím 
vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž 

nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho 

sandálů; on vás bude křtít v Duchu Svatém 

a ohni. 

Říká – já dokážu jen něco málo, ale Ježíš 

dokáže úžasné věci – jeho křest je něco 

úplně jiného.

Učedníci byli ustrašení, schovávali se, ale 

jakmile byli pokřtěni Duchem Svatým, tak 

byli smělí, mluvili s autoritou, uzdravovali 

nemocné.
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Letnice, žáci Bernarda van Orley, 

1530



3) KŘEST DUCHEM

16 …on vás bude křtít v Duchu Svatém a 
ohni. 

Boží plán pro nás není se jen tak dobelhat 

do nebe, ale chodit v Boží síle, vítězit.

Příklad - letadlo
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Vzlétající letadlo, ilustrační foto, zdroj Unsplash



4) MLAT

17 V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj 
mlat a pšenici shromáždil do své sýpky, ale 

plevy bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Je to metafora – obilí se muselo vymlátit –

zrníčka mlácením vypadávaly na plochu a 

stébla se oddělovala a pak se spálila.

Tím říká – přichází ten, který je soudce, 

schopný rozpoznat, jak na tom jsme. Přichází 
ten, kterému není nic skryté, dokáže oddělit 

zrno od plev.

Buď jsme zrno nebo něco, co se k ničemu 
nehodí, co se bude pálit.
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Místo na mlácení obilí – mlat, ilustrační foto 

– Řecko, zdroj Wikipedia



5) HERODES ANTIPAS

Lukáš 3:18 Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a 

ohlašoval radostnou zprávu. 19 Když ale káral tetrarchu 

Heroda za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho 

bratra, a za všechno zlo, které napáchal, 20 Herodes k 

tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení.

Mnozí lidé měnili své postoje, když jim Jan Křtitel kázal, 

ale Herodes ne – naopak nechal později Jana uvěznit a 
poté popravit. Nenechal si tedy poradit a když chtěl, 

aby mu něco Ježíš řekl, tak se s ním nechtěl bavit –

mlčel.

Byl mu dán čas se změnit, ale když nechtěl, už mu Ježíš 
nic neřekl.
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Ježíš před Herodesem, biblická ilustrace, 

Albrecht Durer (1471-1528)



5) HERODES ANTIPAS

20 Herodes k tomu všemu přidal 

ještě to, že Jana vsadil do vězení.

Mnozí lidé měnili své postoje, když 

jim Jan Křtitel kázal, ale Herodes 

ne – naopak nechal později Jana 

uvěznit a poté popravit. 

Dál si žil ve svém přepychovém 

sídle a bylo mu jedno, že Jan 

Křtitel trpí.
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Pevnost Machaerus vystavěná Herodem 

Velikým byla místem uvěznění Jana Křtitele



6) JEŽÍŠŮV KŘEST

21 Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se 

modlil, otevřelo se nebe

22 a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako 

holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, 

v tobě jsem našel zalíbení."

Proč byl Ježíš pokřtěn, vždyť o něm čteme, že byl bez 

hříchu? Jan ale kázal o pokání a křtu potom, co vyznávali 
hříchy.

1 Petrův 2:22 On ‚se nedopustil hříchu, ani lest nebyla 

nalezena v jeho ústech‘.

Proč se tedy nechal pokřtít?
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Ježíšův křest, James Tissot (1836-1902)



6) JEŽÍŠŮV KŘEST

Tím potvrdil Janovu službu – řekl tím, tato služba je od Boha.

- Bylo to potvrzení a povzbuzení pro Jana

- Ježíš se s námi ztotožnil

- Ježíš tím ukazuje, kudy máme jít, ukazuje nám cestu

Matouš 3:13 Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za 

Janem, aby byl od něho pokřtěn. 14 Ale Jan se mu v tom 
snažil zabránit a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a 

ty přicházíš ke mně?“ 15 Ježíš mu odpověděl: „Nech to 

nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu 

spravedlnost.“ On ho tedy nechal.
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Ježíšův křest, James Tissot (1836-1902)



6) JEŽÍŠŮV KŘEST

15 Ježíš mu odpověděl: „Nech to nyní; neboť takto je 

třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On ho 

tedy nechal.

- Ježíš nebyl pokřtěn jako dítě a říká – takto (jak to dělá 

Jan) naplňujeme, co Bůh po nás žádá

- Ježíš byl jako miminko přinesen do chrámu a nemáme 

zde ani náznak jeho křtu
- Ježíš také vystoupil z vody (Mat.3:16), tedy byl do vody 

ponořen

- Takto je třeba to dělat – Ježíš se tím ztotožnil se všemi 

věřícími, kteří ho tímto činem víry budou následovat
- Ježíš tímto doplnil svoji vnitřní spravedlnost vnějším 

aktem poslušnosti svého Otce
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Ježíšův křest, James Tissot (1836-1902)



7) HLAS Z NEBE

Lukáš 3:21 Stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se 

otevřelo nebe 22 a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z 

nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“

Potvrzení pro Ježíše, že je Mesiášem (Synem)

Žalmy 2:6 Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře.

7 Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
8 Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země.

9 Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. 10 Nuže, králové, jednejte 

rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! 11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s 

chvěním! 12 Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo 
vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.

Tímto Nebeský Otec jasně řekl, že Ježíš je ten syn, o kterém se mluví v tomto žalmu.
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8) BOŽÍ TROJICE

Lukáš 3:21 Stalo se, když byl křtěn všechen lid, 

a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se 

otevřelo nebe 22 a sestoupil na něho Duch 

Svatý v tělesné podobě jako holubice a z 

nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, 

v tobě jsem nalezl zalíbení.“

To je jedinečná chvíle – jsou zde všechny tři 
osoby Boží trojice

- Hlas z nebe (Bůh Otec)

- Holubice (Bůh Duch Svatý)
- Ježíš (Bůh Syn)
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Duch Svatý jako holubice, biblická 

ilustrace, zdroj freebibleimages



8) BOŽÍ TROJICE

Příklady z Písma o Boží trojici:

Genesis 1:26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k 

našemu obrazu, jako naši podobu,

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je 

náš Bůh, Hospodin jediný.

Genesis 19:24 A Hospodin seslal na Sodomu a 

na Gomoru déšť síry a ohně. Bylo to od 

Hospodina z nebes.
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Duch Svatý jako holubice, biblická 

ilustrace, zdroj freebibleimages



9) MILOVANÝ SYN

zazněl hlas: „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě 

jsem nalezl zalíbení.“

Možná, že nám naši pozemští rodiče neříkali, 

že nás milují.

Všichni toužíme po přijetí, být milováni.

Otec, Syn a Duch Svatý mají úžasný vztah a 

právě o toto se chtěli s někým podělit.

Proto nás stvořili, aby nás přizvali do svého 
společenství.
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Duch Svatý jako holubice, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



10) NAPLNĚNÍ DUCHEM

…on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.

I když nám (možná) naši rodiče neříkali, že nás 

milují, Bůh nám může vše vynahradit. On vám 

řekne, jak velmi vás miluje.

Potřebujeme nové naplnění Duchem Svatým, 

potřebujeme nový oheň.

I když jsme v minulosti byli naplněni Duchem 

Svatým, potřebujeme nové naplnění !!!
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Duch Svatý jako holubice, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash



11) ZASTÁNCE

Jan 14:26 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého 

Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu 

a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 

dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať 

se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.
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Duch Svatý jako holubice, ilustrační foto, 

zdroj Unsplash


