
1. lednaMt 1‚1—17

Co prozradil Josefův rodokmen 

Máte rádi rodokmeny? Já si život bez nich dokážu představit. Jenže Nový zákon 
začíná právě rodokmenem. Proč?

Pro Žida má rodokmen veliký význam. Dokazuje, že patří k vyvolenému ná-
rodu a také k určitému pokolení. Nám už to dnes ale mnoho neříká. Parafrázo-
vaný překlad Nového zákona — Slovo na cestu — tento rodokmen pokládá pro 
dnešního člověka za nezajímavý a úplně ho vynechává.

Když se však na něj podíváme podrobněji, zjistíme, že jde o rodokmen ne-
vlastního otce Ježíše Krista. Josef měl královský původ. To je super. Ale Matouš 
neopomněl zdůraznit, že jeho původ není až tak na sto procent.

„Juda měl Farese a Záru z Támary… Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, 
Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna 
z ženy Urijášovy…“ (Mt 1‚3.5.6).

Matouš uvádí v rodokmenu čtyři ženy: Támaru — která svedla svého tchána 
a měla s ním dvojčata, Rachab — která se v Jerichu živila prostitucí, Rút — po-
hanku, kterou přivedl do Izraele hlad a jejíž způsob hledání manžela asi nebyl 
zrovna standardní, a nakonec Bat-šebu, manželku Urijáše, která spolu s králem 
Davidem podlehla svodu cizoložství.

V biblických rodokmenech nejsou ženy uváděny často. A pokud ano, pak to 
má význam. Jaký význam má uvedení těchto žen v rodokmenu Pána Ježíše? 
Co nám tím chce Bůh říct?

Již tento rodokmen nám může otevřít nový pohled na Boha, který poslal 
svého Syna na náš svět, aby nás zachránil. Jaký je? Tento Bůh se nestydí při-
znat k ženám, které bychom asi zrovna nedávali za vzor našim dcerám a man-
želkám. Nebojí se dát důležité místo lidem, jejichž minulost je problematická. 

Kdyby tyto čtyři ženy nebyly manželkami významných mužů, byly by svým 
okolím odsouzeny na okraj společnosti. A jak bychom se na ně dívali my, kdy-
bychom nevěděli, že jsou zapsány v rodokmenu Pána Ježíše?

Ptal jsem se sám sebe: Chtěl bych mít za manželku některou z těchto žen? 
A kdyby si některou z nich přivedl domů můj syn, měl bych z toho radost? Ani 
jednou jsem nedokázal odpovědět kladně.

Bůh těmto ženám pomohl překonat minulost. Dal jim sílu vyrovnat se s pří-
tomností a navíc jim daroval nádhernou budoucnost. A k tomu všemu se nebojí 
jejich jména uvést v rodokmenu svého Syna.

Pane, pomoz mi, abych se nestyděl v mé rodině přiznat k lidem, kteří nejsou 
zrovna příklady k chlubení. Dej mi sílu, abych tyto lidi dokázal povzbuzovat 
k tomu, že i oni s Tebou mají nádhernou budoucnost. A dej, abych i já, když 
padnu, dokázal znovu vstát a přijmout z Tvých rukou novou sílu ke smazání 
minulosti a k nové budoucnosti.



2. ledna Mt 1‚18—25

Anděl povzbuzuje Josefa

Poté, co Matouš představí Josefa — budoucího manžela Marie, Ježíšovy matky, 
pustí se do popisu narození Spasitele světa:

„S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnou-
bena s Josefem. Dříve, než se vzali a žili spolu manželsky, se však ukázalo, 
že bude matkou. Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné 
hanbě. Proto se rozhodl, že se s ní rozejde…“ (Mt 1‚18.19; PŽ). 

Jak se „ukázalo“, že je Marie těhotná? Řekla to Josefovi sama? Nebo mu to 
někdo „za tepla“ donesl? To Matouš neříká. V každém případě musíme uznat, 
že se Josef zachoval jako charakter. Chtěl ji tajně propustit, aby neutrpěla její 
pověst. V takovém případě by Marie odešla ke vzdáleným příbuzným a tam by 
byla až do porodu svého dítěte. Protože by ji tam nikdo neznal, byla by ušetřena 
zájmu bulváru i zlých lidí.

Podle Matouše měl Josef v noci sen. V něm se mu zjevil anděl, který mu do-
dával sílu: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní je počato, je 
z Ducha svatého…“ (Mt 1‚18.19). Anděl Josefovi připomíná jeho původ — rodo-
kmen, který jako Žid velice dobře znal. Možná že když se rozhodoval, jak dál 
s Marií, myslel i na své praprababičky — Támar, Rachab, Rút a Bat-šebu. I jejich 
děti, ač zplozeny netradičním způsobem, měly své místo v jeho rodokmenu. 
Kdyby tomu tak nebylo, asi by se nenarodil ani Josef…

Když takto přemýšlí o svých praprababičkách a o Marii, anděl pokračuje: 
„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. Tě-
mito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: ‚Slyšte, Panna bude tě-
hotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi‘“ 
(Mt 1‚21—23; PŽ).

Nevíme, co vše proběhlo Josefovi hlavou. Ale když k němu v noci promlu-
vil anděl, uvěřil mu a přijal Marii i dítě za své. A byl manželem a otcem tak 
přesvědčivě, že si lidé okolo mysleli, že je skutečným Ježíšovým otcem. Proto 
později říkali: „Není to syn tesařův?“

Jak jednám s druhými já? Dokázal bych totéž co Josef? Měl bych sílu a cha-
rakter postarat se o člověka, kterému hrozí ostuda, ale kterého na druhé straně 
chrání Bůh? Chtěl bych být Božím spolupracovníkem a členem jeho „ochranky“?

Pane, obdivuji, s jakou láskou jsi pečoval o Marii. Obdivuji, jak taktně a cit-
livě jsi jednal s Josefem v jeho zármutku, když zjistil, že jeho snoubenka čeká 
dítě. Děkuji Ti, že stejně chceš jednat i se mnou. Pracuj, prosím, na mém cha-
rakteru, abys mne, jako Josefa a Marii, mohl použít, když to bude třeba. Začni 
s tím už dnes.



3. lednaMt 2‚1—6

Kde je ten židovský král? 

Těžko bychom našli někoho, kdo neví, kde se narodil Ježíš. Přece v jeslích. Ale 
já nemám na mysli jesle, ale město, kde se narodil. Zřejmě i na tuto otázku by 
dokázalo odpovědět i malé dítě. V Betlémě. Proto o Vánocích chodí lidé do kos-
telů a muzeí obdivovat vyřezávané „betlémy“.

Poslechněme si, jak Ježíšovo místo narození popisuje Matouš: „Ježíš se na-
rodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruza-
léma učenci z východní země a vyptávali se: ‚Kde je ten židovský král, který 
se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu 
poklonit.‘

Tato novina velmi znepokojila krále Heroda a nejen jeho, ale i všechny oby-
vatele Jeruzaléma. Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal 
se jich, kde se má narodit Kristus. Oni mu odpověděli: ‚V Betlémě v Judsku. 
Prorok to předpověděl: Betléme, nejsi poslední v Judsku, z tebe vyjde vévoda, 
který se bude starat o můj lid, jako pastýř o ovce‘“ (Mt 2‚1—6; PŽ).

Mudrci od východu hledají malého krále. Obracejí se na Heroda a ten na ži-
dovské učitele zákona, pro které to není těžká otázka. Na otázku krále Heroda 
odpovídají citací proroka Micheáše. Ten už před 700 lety napsal, že „vévoda, 
který bude pastýřem Božího lidu, vzejde z Betléma“.

Odkud to mohl Micheáš vědět? Byl to Boží prorok. Proto věříme, že mu to 
řekl jeho zaměstnavatel — Bůh.

Jak to mohl vědět Bůh? Kdo mu to řekl?
Bible říká, že Bůh to věděl. Tečka. Bůh už je takový. On ví.
Už v 8. století před Kristem věděl, že císař Augustus vyhlásí sčítání lidu a Jo-

sef, z pokolení Davidova, půjde z Nazareta do Betléma, aby se tam dal zapsat. 
V 7. století před Kristem Bůh věděl, že Mesiáš vzejde z Davidova rodu. Píše 
o tom Jeremjáš.

V 6. století před Kristem Daniel předpověděl rok, v němž bude Ježíš obětován, 
aby se stal naším Spasitelem.

O sto let později Bůh prozrazuje prostřednictvím proroka Zacharjáše, že Ježíš 
bude zrazen za 30 stříbrných… A ve výčtu toho, co vše Bůh věděl a zjevil lidem 
předem, bychom mohli pokračovat.

Bůh, který se nám představuje v Bibli, si zaslouží naši úctu a náš obdiv. Tak 
jako předem věděl vše o životě Ježíše Krista, zná i náš život. Ví o nás vše. Zná 
náš počátek i konec. Zná všechna naše vítězství i naše prohry. Zná i naše skryté 
myšlenky a touhy. I ty, za které se stydíme. Všechno to ví, a přesto nás má rád.

Bože, až se mi z toho tají dech, když si uvědomuji, co všechno víš. Obdivuji 
Tvou vševědoucnost i všemohoucnost. Pomoz mi, aby mi toto poznání Tvé veli-
kosti pomohlo Ti také důvěřovat. Věděl jsi 700 let dopředu, kde se narodí Tvůj 
Syn. Takže víš i to, co ještě čeká mne. Veď mne v mém životě. Chci jít s Tebou. 
Protože jenom Ty jsi Bůh. Bůh, který ví.



4. ledna Mt 2‚1.7—12

Kde astrologie nepomůže 

Ve vyprávění o narození Mesiáše se Matouš zmiňuje o zvláštní návštěvě: „Když 
se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od vý-
chodu se objevili v Jeruzalémě…

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy 
se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: ‚Jděte a pátrejte dů-
kladně po tom dítěti, a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel 
poklonit.‘

Oni krále vyslechli a vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na 
východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když 
spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě 
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené 
dary — zlato, kadidlo a myrhu.

Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali 
do své země“ (Mt 2‚1.7—12).

Kdo tehdy přišel do Judska z východu? Podle Bible to byli lidé, kteří pozo-
rovali oblohu a snažili se z ní vyčíst důležité mezníky své doby. Asi dva roky 
před příchodem do Jeruzaléma objevili na obloze zvláštní hvězdu. Zkoumali 
dostupné prameny, aby zjistili, co to má znamenat. Našli i výrok Baláma, který 
prohlásil: „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele…“ (Nu 24‚17). Pozo-
rují hvězdu a touží poznat, co to znamená; proto se vydávají na cestu. 

Jak zvláštní jsou Boží cesty. Dokážou oslovit mudrce zabývající se astrologií, 
která je v přímém protikladu k biblickému chápání dějin tohoto světa. A přece 
právě díky ní pochopili, že se děje něco mimořádného. Hvězda je pak dovedla 
až do Jeruzaléma a tam se ztratila. 

V tom okamžiku jejich schopnosti končí. Nevědí si rady. Astrologie už nefun-
guje. Vyčerpali její možnosti. Proto se obracejí na krále a ten na židovské mu-
drce. Ti nesledují oblohu, ale sledují Písma, která mají od svého Boha. A v nich 
nacházejí odpověď…

Když mágové od východu poslechli rady starozákonních proroků, hvězda 
je zase vede až k domu, kde v jesličkách leží malý Ježíš. Jak to, že je hvězda 
dovedla do Jeruzaléma a tam se zdálo, že je vést přestala? Jak to, že když se 
obrátili na židovské mudrce a poslechli jejich radu, hvězda pokračovala na své 
pouti po obloze a dovedla je až do Betléma?

Líbí se mi vysvětlení Ellen Whiteové: „Když se setmělo, objevila se na ob-
loze zářivá hvězda. Mudrce tento neobyčejný úkaz velmi zaujal. Netušili, že je 
to zář andělů, kteří se shromáždili ve veliké dálce…“ (TV 34). Bůh poslal anděly 
a jejich zář, připomínající novou hvězdu, dovedla pohanské mudrce k poznání, 
že existuje něco lepšího než jejich astrologie. Poznali Spasitele.

Pane, děkuji Ti, že nemusím cestovat do Betléma, abych se mohl setkat se svým 
Spasitelem. Děkuji, že se s Tebou mohu setkat, kdykoli po tom zatoužím. Dě-
kuji za dar modlitby a Tvého slova — Bible. 



5. lednaMt 2‚13—15 

„Anděl Páně“ 

Josef s Marií prožili zvláštní den. Vzdělaní mudrci vzdali malému Ježíši králov-
ské pocty. Pak odešli a rodičům dítěte nechali zlato, kadidlo a myrhu. Když vše 
utichlo a Josef se přesvědčil, že Marie a dítě mají pohodlí, uložil se ke spánku. 

Následující dění popisuje Matouš takto: „…hle, anděl Hospodinův se uká-
zal Josefovi ve snu a řekl: ‚Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta 
a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.‘ 
On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do 
smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem po-
volal svého syna‘“ (Mt 2‚13—15).

Josefovi se už podruhé zjevuje „anděl Páně“. Je to zvláštní termín. Co je to za 
anděla? Termínem Pán pisatelé Nového zákona titulují Ježíše Krista. Můžeme 
se tedy domnívat, že tímto termínem je míněn anděl, který se stará o bezpečí 
malého Ježíše.

Potřebuje Ježíš — Bůh — ochranu? A před kým? Jen před Herodem? 
Jan ve Zjevení popisuje zvláštní obraz: „‚Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo 

v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný 
zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.‘ Když drak viděl, že je svržen na 
zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna“ (Zj 12‚12).

Malý Ježíš se nemohl bránit útokům draka. Proto dal Bůh Marii za manžela 
Josefa. Tento muž ji přijal, i když čekala dítě. Přijal také její dítě, přestože ne-
bylo jeho. Josef měl vzácnou vlastnost — uměl důvěřovat Bohu a uměl ho po-
slechnout. Věděl, že jen ten, kdo poslouchá Boha, může být v bezpečí.

Proti Ježíši bojoval samotný ďábel. A tomu by se Josef neubránil. Proto mu 
Bůh poslal na pomoc „anděla Páně“, který provázel Ježíše a jeho rodinu až do 
doby, než Ježíš dospěl.

Máme i my svého anděla? Anděla, který nás chrání před útoky ďábla? Když 
apoštol Pavel píše o tom, že Ježíš je mocnější než andělé, jen tak mimochodem 
se zmiňuje o poslání andělů. Píše: „Což není každý anděl jen duchem, vysla-
ným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“ (Žd 1‚14). 

V boji proti zlu a  různým pokušením nemusíme být sami. Bůh každému 
z nás posílá svého anděla. Ježíš měl „anděla Páně“. Já mám „svého anděla“. 
A stejně máš i ty „svého anděla“, kterého Bůh pověřil, aby tě doprovázel na 
cestě ke spasení.

Bože, děkuji Ti, že i já mohu vědět, že jsi mne v boji se zlem nenechal samot-
ného. Pomoz mi, abych byl stejně poslušný jako Josef, který ještě v noci vstal 
a odvedl Marii s malým Ježíšem do bezpečí. Děkuji, že i mne chceš vést na bez-
pečná místa, kde mne připravíš pro své království.



6. ledna Mt 2‚16—19 

Herodův osudný omyl 

Mudrci hledali právě narozeného krále. Jako pohané nevěděli, že Bible Ježíše 
nazývá Králem králů. I Herodes se spletl. Bral Ježíše jako konkurenci v boji 
o svůj trůn. Proto se s ním pustil do nerovného boje. Zdánlivě měl převahu — 
byl vládce a měl vojáky. Kdežto Ježíš byl malé dítě odkázané na péči rodičů. 

Nakonec vše dopadlo přesně naopak, než jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Josef odvedl Marii i Ježíše do Egypta a tam počkali, dokud Herodes neze-
mřel. Jak je možné, že Herodes prohrál, když měl na své straně všechny trumfy?

Herodes žil mezi Židy. Byl jejich král. Díky mudrcům zjistil, že Bůh už 700 let 
dopředu předpověděl, kde se narodí Mesiáš. Věděl, že Ježíš je král, který přišel 
z nebe. Přesto se ho rozhodl zabít. Chtěl zabít Boha. Nebylo to příliš troufalé?

Když zjistil, že mudrci se vrátili na východ jinou trasou, přepadl ho vztek. 
A  ten je špatný rádce. Poslal do Betléma vojsko s  jasným rozkazem: „Zabít 
všechny děti do dvou let!“

„Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit 
všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, 
který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jerem-
jáše…“ (Mt 2‚16—19).

Herodův problém byl v tom, že Ježíše považoval za konkurenci. A přitom 
Ježíš nepřišel, aby Heroda zbavil trůnu. Přišel, aby porazil hřích. Přišel naplnit 
slova proroka Izajáše: „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin 
mě pomazal k  tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě ob-
vázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům pro-
puštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit 
všechny truchlící…“ (Iz 61‚1.2).

Kdyby Herodes studoval spisy Starého zákona, nemuselo v Betlémě umřít ani 
jedno dítě. Betlém mohl být městem radostných her dětí. Kdyby král naslou-
chal prorokům, nemuselo se jeho jméno stát pro Židy stejným postrachem jako 
v novodobé historii jméno Adolfa Hitlera.

Díky historikům víme, že Herodes udělal i mnoho dobrých věcí. Jeho záslu-
hou byl dobudován chrám v Jeruzalémě, kde Židé mohli svobodně vyznávat 
svou víru. Jeho osudný omyl v pohledu na Ježíše ale způsobil, že tyto skutky 
byly zapomenuty.

Od doby krále Heroda uplynula spousta času. A miliony dalších lidí udělaly 
stejnou chybu jako on. Tito lidé považovali Ježíše za svého nepřítele. Za někoho, 
kdo je chce připravit o jejich štěstí a radost, o jejich postavení a životní hodnoty. 

Pane, děkuji Ti, že ses stal mým přítelem. Pomoz mi, abych v Tobě nikdy ne-
viděl konkurenci. Dej, ať každý den znovu pochopím, že nikdo v celém ves-
míru mne nemá tolik rád jako Ty. Pomáhej mi Tvou lásku zjevovat „herodům“ 
v mém okolí.



7. lednaMt 3‚4.5

Víc než jen atrakce 

Matouš ve svém vyprávění Ježíšova životopisu uvádí příběh zvláštního člověka, 
který „měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co 
poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel.“ V judské poušti, kde 
kázal, „se k němu scházeli lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání…“ 
a on je pak křtil v řece Jordánu (Mt 3‚4.5; SNC).

Představuji si, jak by to dnes dopadlo, kdyby „Boží muž“ začal kázat na Vác-
lavském náměstí v podobném kostýmu, jaký měl Jan Křtitel. Kolik lidí by se 
sešlo, pokud by ho hned na začátku neodvezla městská policie do Bohnic? Jistě 
by to byla dobrá atrakce pro turisty. Už vidím Japonce, jak si ho filmují na své 
digitální kamery. Novináři ho fotí a pak o něm napíší článek. Pražští průvodci 
by si do svého seznamu přidali další kuriozitu. Možná by se o něm zmínila 
i televize Nova.

Ale kolik lidí by asi zajímalo jeho kázání? Kolik lidí by změnilo svůj život? 
A našel by se vůbec někdo, koho by mohl pokřtít ve Vltavě? Zpočátku by kolem 
něho bylo jistě spousta „humbuku“. Po několika dnech by se Jan stal jedním 
z pražských „exotů“ a nikoho by už nezajímal. 

Janův život byl i na tehdejší poměry extravagantní. Lidé možná zpočátku šli 
na jeho kázání jen ze zvědavosti. Pak ho začali poslouchat — a najednou měli 
pocit, že to nehovoří člověk, ale Bůh. Těch, kteří cítili, že jejich život potřebuje 
změnu, postupně přibývalo. Svou touhu po změně životního stylu vyjádřili tím, 
že se nechali pokřtít v Jordánu.

Jan nekázal na nádvoří chrámu, kde se každý den shromažďovaly zástupy 
věřících. Kázal na poušti. Proto se na jeho kázání nedalo zastavit jen tak cestou 
na nákup, z práce nebo z baru. Pokud si někdo chtěl Jana poslechnout, musel 
se na to připravit: vzít si s sebou jídlo, dostatek pití, a pak se za ním vypravit 
na poušť.

Lidí, kteří navštěvují bohoslužby, ubývá. Církve hledají příčiny tohoto jevu. 
Jen proto, aby přilákali nové návštěvníky, se někteří kazatelé snaží udělat z bo-
hoslužeb „reality show“ nebo estrádu…

V čem spočívalo Janovo kouzlo? Proč byly davy lidí ochotny jít za ním na 
poušť? Jan se nepovažoval za výjimečného kazatele ani za proroka. Sám o sobě 
říkal, že je jen „hlas volajícího na poušti“. A právě díky této jeho pokoře mohl 
Bůh použít jeho hlas k tomu, aby lidé v Judsku mohli prožít změnu svých životů.

Pane, pomoz mi, abych dokázal ve svém životě slyšet Tvůj hlas. Ať se nene-
chám odradit zevnějškem tvého posla. Pomoz mi změnit můj způsob života. 
Nauč mne v tom uspěchaném světě se občas zastavit, vypnout a naslouchat Ti, 
protože Ty máš moc dát mi novou sílu k životu.



8. ledna Mt 3‚7—10

I spravedliví potřebují změnu 

Když jsem byl mladší, připadal mi Jan Křtitel jako revolucionář. V té době jsem 
zrovna viděl film, jehož hlavním hrdinou byl Che Guevara, a Jan mi připadal 
stejný.

O pár let později jsem pochopil, že Jan nebyl revolucionář, ale reformátor. 
Nechtěl založit nový řád, ale přál si, aby Bůh změnil srdce Židů. Věděl, že pak 
znovu začnou zakoušet požehnání, která Bůh zaslíbil svému lidu, pokud při-
jmou jeho rady.

Na žalostném stavu Izraele měli velký podíl farizeové a saduceové. Když je 
Jan vidí v zástupu čekajícím na křest, obrací k nim svou pozornost. Tito Židé 
očekávají, že budou pochváleni a dáni druhým za příklad. Musel to ale být po-
řádný šok, když Jan těmto vznešeným lidem říká: „Plemeno zmijí, kdo vám 
ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které 
ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ 
Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera 
je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat 
a hozen do ohně…“ (Mt 3‚7—10).

Přiznám se, že pod vlivem těchto Janových slov, ale i pozdějších výroků Je-
žíše na adresu farizeů a zákoníků, jsem se na tuto vrstvu tehdejších obyvatel 
Judska díval skrz prsty. Myslel jsem si, že to museli být hodně špatní lidé, když 
byli terčem takové kritiky. 

Později jsem svůj názor na ně musel radikálně změnit. Od svého dětství stu-
dovali spisy zákoníků a své poznání zákona se pak snažili uplatňovat ve své 
životní praxi. Lidé je za to obdivovali. Dávali je svým dětem za vzor ctnosti 
a života podle zákona. Saduceové a kněží se zase snažili zákon chránit před 
moderními výklady. Bránili tradice otců. 

Po zjištění svého omylu jsem musel hledat odpověď na otázku, proč byli 
Jan a Ježíš vůči těmto vzorným Židům tak přísní. Odpověď jsem našel jednou 
večer. Měl jsem za sebou úspěšný den. Vše se mi dařilo. Nebyl jsem si vědom 
žádného pochybení, pozdního příchodu, zvýšeného hlasu na děti… Prostě, byl 
jsem hrdý sám na sebe. 

Večer jsem se před spaním modlil. Když mé rty řekly: „Pane, odpusť mi mé 
dnešní hříchy…“, zarazil jsem se. Mou hlavou bleskla myšlenka: „A co by mi 
měl dnes Bůh odpouštět? Vždyť jsem byl dobrý…“

Ježíš později tento problém vysvětluje v podobenství o dvou mužích, kteří 
se modlí v chrámu. Zatímco farizeus je sám se sebou spokojen a má pocit, že 
od Boha, kromě pochvaly, nic nepotřebuje, celník touží po Božím přijetí. Bůh 
vyslyšel obě modlitby a dal oběma, oč žádali. Farizeovi nic, protože nic nechtěl, 
a celníkovi dává ujištění, že mu odpouští a přijímá ho zpět do nebeské rodiny.

Pane, ať jsem si každý den vědom toho, že Tě potřebuji. Vždyť i to, co se mi 
povede, je z Tvé milosti. Pomoz mi, aby mé skutky chválily Tebe a Tvou milost. 
Chraň mne před nebezpečím, že se sám sobě stanu bohem. 



9. lednaMt 3‚13—17

Potvrzení Ježíšova původu 

„Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale 
on mu bránil a říkal: ‚Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?‘ Ježíš 
mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, 
co Bůh žádá.‘ Tu mu již Jan nebránil.

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa 
a  spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a  přichází na něho. 
A z nebe promluvil hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil‘“ 
(Mt 3‚13—17).

V době, kdy Janova popularita stoupá, přichází k němu muž, kterého nikdo 
nezná. Nějaký Ježíš z Nazareta. Žádá Jana, aby ho pokřtil. Ale Jan se brání. Říká 
mu, že by to mělo být naopak. Jeho reakce je důkazem, že i v době své největší 
slávy a popularity je v úzkém spojení s Bohem. Ježíše tehdy opravdu nikdo ne-
znal. Ještě neučinil žádný zázrak, nepronesl jediné kázání, a přece v něm Jan 
rozpoznal svého Spasitele. 

Jak to Jan mohl vědět? Podle čeho to poznal? To nám Matouš neříká. Zbývá 
jediné vysvětlení: Jan byl v kontaktu s Bohem. Uměl naslouchat Božímu hlasu. 
Proto poznal, kdo k němu přichází. 

Co si asi v té chvíli říkali lidé, kteří to pozorovali? Já na jejich místě bych se 
začal zajímat o to, kdo to je. Jak to, že s ním Jan jedná jako s někým, kdo si 
zaslouží úctu? Proč si Jan myslí, že Ježíš nepotřebuje křest? Copak je lepší než 
farizeové a saduceové, které včera Jan pokřtil, přestože jsou to svatí muži?

Jan nakonec Ježíše pokřtil. Ponořil ho do vody Jordánu jako tisíce dalších. 
Když Ježíš vystoupil z vody, stalo se něco zvláštního. Ježíš najednou vidí, jak 
se z nebe snáší holubice a hlas z nebe oznamuje, že ten, který právě vystoupil 
z vody, je Boží Syn.

A tady mne napadá druhá otázka: Viděli i lidé kolem holubici a slyšeli Boží 
hlas? O tom se Matouš nezmiňuje. Zaměřil se na to, že tyto projevy Boží přízně 
viděl a slyšel Ježíš. Jako by nám chtěl říci, že se to vše odehrálo právě kvůli 
Ježíši.

Proč by ale Ježíš, Boží Syn, potřeboval při svém křtu ujištění, že má nebeský 
původ? Zítra budeme číst o tom, jak byl Ježíš na poušti pokoušen od samotného 
ďábla, který si dovolil zpochybnit Ježíšův původ i jeho božství. Proto Bůh svého 
Syna při křtu ujišťuje, že patří do jeho rodiny. Chce, aby obstál ve zkoušce, která 
ho za pár dnů čeká.

Lukáš ve svém evangeliu podává v této souvislosti ještě jednu velmi podstat-
nou informaci. Když Ježíš vystoupil po křtu z Jordánu, modlil se. Nevíme, jak 
tato modlitba zněla a o co Kristus prosil, ale víme, jaká byla odpověď nebes.

I já se mohu s důvěrou obracet na svého Boha. Nemusím se bát prosit Boha 
o to, aby mne znovu a znovu ujišťoval o mém přijetí do nebeské rodiny. 

Pane, děkuji Ti, že i mne chceš mít ve své rodině, že mne do ní nejen zveš, ale 
i přijímáš.



10. ledna Mt 4‚1

Duch svatý doprovází Ježíše na poušť 

Vzpomínáte si ještě na svou první cestu do školy? Já jsem se na ni těšil. Starší 
bratři už do školy chodili a já se nemohl dočkat, až budu chodit také. Konečně 
přišel první školní den po prázdninách v roce 1964. Na zádech jsem měl novou 
aktovku, v ní penál s plnicím perem. Těšil jsem se, že ve škole dostanu slabi-
kář a početnici, které jsem si dříve tajně prohlížel u svých bratrů. A přece, když 
mne maminka přivedla do třídy a pak odešla, cítil jsem obavy z toho, co přijde. 
Najednou jsem tam byl sám s úplně cizími lidmi.

Poté, co Matouš popsal Ježíšův křest, připojuje ke svému vyprávění další na-
pínavý příběh: „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen 
od ďábla“ (Mt 4‚1). To je zvláštní text. Opravdu chtěl Duch svatý, aby se Ježíš 
dostal do pokušení? Může nás Bůh vést do pokušení? V modlitbě, která je mezi 
křesťany známá pod názvem „Otčenáš“, jsme vedeni k tomu, abychom prosili: 

„A neuveď nás v pokušení…“ Chce Matouš naznačit, že Bůh nás může pokoušet?
Vraťme se k Ježíšově cestě na poušť. Myslím, že termínem „veden“ chce Ma-

touš říci něco jiného než to, že za Ježíšovým pokušením máme vidět Boha. Bi-
ble říká zcela jasně, že pokušitelem je ďábel — což v češtině může znamenat 

„našeptávač“. 
Proč tedy Matouš píše, že „Ježíš byl Duchem veden na poušť, aby byl pokou-

šen“? Mohu tomu rozumět i tak, že byl Duchem na poušť doprovázen. Duch 
Boží s ním byl na poušti i v době jeho pokušení. 

Nezapomínejme, že před pokušením byl Ježíš na poušti čtyřicet dnů. Celou tu 
dobu nic nejedl a ďábel přišel, když už byl Ježíš hladem zesláblý. 

Co Ježíš těch čtyřicet dnů na poušti dělal? To můžeme odvodit z toho, co se 
píše o Ježíši později. Když byl unaven, odcházel na pustá místa, aby se modlil. 
Hledal tak čas a klid pro rozhovor s Bohem, svým nebeským Otcem. 

Vedl-li Boží Duch Ježíše na poušť, pak cílem nebylo pokušení, ale poslední 
soustředění před veřejnou službou lidem. Službou, která nakonec vyvrcholila 
dobrovolnou obětí — smrtí, která nám přinesla záchranu od naší vlastní věčné 
smrti.

Na rozdíl od maminky, která mne nechala ve škole a odešla, Duch svatý 
s Ježíšem zůstal. Byl s ním, když k němu přišel ďábel, aby jej pokoušel. Bůh 
nenechal svého Syna v pokušení samotného. Byl s ním prostřednictvím svého 
Ducha.

Ani my nejsme opuštěni v pokušeních a svodech. Podle poslední kapitoly 
Matoušova evangelia řekl Ježíš na adresu všech, kteří s ním chtějí spolupraco-
vat: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 

Pane, je dobře, že jsi byl se svým Synem, když ho chtěl ďábel svést z cesty, na 
jejímž konci je má záchrana. Děkuji Ti, že díky jeho vítězství mohu i já věřit, že 
se s Tvou pomocí také stanu vítězem.



11. lednaMt 4‚2—4

Dobrá zpráva pro hladové 

Je to už hodně dávno, co jsem si chtěl poprvé vyzkoušet, jak se člověk cítí, když 
dlouhodobě hladoví. Rozhodl jsem se, že budu týden pít jenom vodu. Zpočátku 
to šlo. Čtvrtý den jsem dokonce přestal cítit hlad. Díval jsem se, jak druzí jedí, 
a nic to se mnou nedělalo.

Pak ale manželčina máma nechala na chodbě stát tašku s nákupem. Byly 
v ní i čerstvé dalamánky. Voněly tak nádherně, že jsem neodolal. 

Matouš ve čtvrté kapitole popisuje, jak Ježíš hladoví. Nešlo ale jen o čtyři 
dny: „Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistou-
pil pokušitel a řekl mu: ‚Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.‘ 
On však odpověděl: ‚Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým 
slovem, které vychází z Božích úst‘“ (Mt 4‚2—4).

Věřím, že po čtyřiceti dnech se Ježíš těšil, až se dobře nají. Možná si už před-
stavoval, co bude tím prvním jídlem, které dopřeje svému zesláblému tělu. 
A právě tehdy přichází ďábel a našeptává mu, že pokud je Boží Syn, pak by pro 
něj neměl být problém udělat chléb i z kamení.

Co udělá Ježíš? Podlehne představě voňavého, čerstvě upečeného chleba? 
Nejedl čtyřicet dnů. To už musí mít pořádný hlad. Odolá? 

Ve své odpovědi ďáblovi říká, že Slovo Boží může dát sílu hladovému. To je 
dobrá zpráva pro ty, kdo musí celý život držet dietu. Pro lidi, kteří podobně jako 
já mají stále chuť k jídlu. 

Jednoho dne ráno jsem si stoupl na váhu a uviděl jsem hrozné číslo. Rozhodl 
jsem se, že s tím musím něco udělat. Začal jsem modlitbou. Několik dnů jsem 
prosil Boha, aby mne připravil na to, co mne čeká, pokud budu chtít zhubnout. 
Když jsem se modlil několik týdnů, poznal jsem, že je čas začít. Šlo to velmi 
dobře. Během čtyř měsíců jsem svou váhu snížil o 12 kg. 

Přestal jsem se modlit. Už jsem to přece zvládal. Dokázal jsem snížit spotřebu 
pečiva, zvýšit příjem ovoce i zeleniny a přitom jsem dbal i na to, aby mé tělo 
dostávalo dostatek bílkovin. Myslel jsem si, že se mi tento způsob stravování 
dostal natolik pod kůži, že už nemusím Boha mou dietou obtěžovat.

Během krátké doby mi váha jednoho rána ukázala, že mám zase původní 
váhu. Pochopil jsem, že bez modlitby to nejde. Od té doby každé ráno znovu 
prosím Boha, aby mi pomohl bojovat s mou chutí k jídlu. 

Pane, děkuji Ti, že Tvé slovo může dát sílu i hladovému. Děkuji Ti, že k Tobě 
můžeme přijít i s naší závislostí na dobrém jídle, sladkostech, tabáku, alkoholu 
nebo něčem jiném. Děkuji, že v mém životním boji budeš i nadále prokazovat, 
že člověk může být živ i slovem, které vychází z Tvých úst.


