
KŘEST DUCHEM SVATÝM A OHNĚM 

-3. adventní neděle- 

Základ kázání na 3. adventní neděli je vybrán z L 3:1-20 

Zaměřil bych se na verš se slovy: „Křest Duchem svatým a ohněm“. V souvislosti 
v jaké Jan pronášel svoji plamennou řeč, je křest Duchem svatým a ohněm 

vysloven jako hrozba. „Já křtím jen vodou … to, do čeho vás namáčím já, je jen 
vodička … On na to vezme Ducha svatého a oheň!“ My tento křest často 
vyhlíţíme, jako něco, co bychom, rádi, aby k nám přišlo, jako něco pěkného. Kde 

je pravda? Co je to vlastně ten „křest Duchem svatým a ohněm“? Jan měl o něm 
jasnou představu. Dštil síru, svolával hromy a blesky, prorokoval konečně 
příchod spravedlnosti, která potrestá pokrytce, násilníky, zkorumpované 
kolaboranty. Kdyţ viděl, ţe i oni berou jeho slova váţně a ţe přicházejí ke křtu, 
divil se a bylo mu to málo. Nám by moţná stačilo vidět u mizerů pohnutí 
k lítosti, touhu dát se pokřtít a jejich strach z Boţího hněvu. Ale ne tak Janovi. 
Jan chtěl vidět i jejich nové skutky. Kdyţ spatřil mnoho náboţenských předáků, 
jak i oni přicházejí ke křtu, řekl jim, aby svými skutky dosvědčili, ţe to se svým 
pokáním myslí váţně. Kdyţ viděl kolaboranty celníky, chtěl, aby nebrali úplatky 
a nenavyšovali si daně víc, neţ mají nařízeno. Kdyţ viděl vojáky, chtěl, aby se ke 
spořádaným lidem chovali slušně, aby nekradli a spokojili se se svým ţoldem. A 
to, co mu vadilo zejména, bylo, kdyţ se lidé dovolávali svých tradic, kulturního 
dědictví, otce Abrahama a jiných významných osobností svého rodu. Jan dobře 
věděl, jak člověk sám sebe oblafne, odvolává-li na své staré dobré předky, kteří 

byli s Pánem Bohem zadobře. Hned z jejich svatosti ţďabec odkrojí i pro sebe.  

V této souvislosti tedy Jan hrozí příchodem Mesiáše. Říká: „bude křtít Duchem 
svatým a ohněm“, a bude to, jako kdyţ hospodář vezme lopatu a pročistí mlat. 
Obouchá, oškrabe, zamete a nahrne slupky z obilí na hromadu a spálí je. A aby 
si to dovedli představit opravdu všichni (i nezemědělci), pouţije Jan ještě příměr 
doslova dřevorubecký. Sekera u paty stromy, poráţka stromu, který nenese 

dobré ovoce a jeho spálení. Tak to bude „křest Duchem svatým a ohněm“ z ruky 
Mesiáše podle Jana Křtitele.  

Jak jiná byla postava Jeţíše Krista! Pro Jana naprosto matoucí. Dodnes je Jeţíš 
o Vánocích představován jako malé děťátko. Bezmocné, bezbranné, zavinuté 
do plínek. Tento týden jsem v posilovně slyšel dva nevěřící táty od malých dětí, 
jak si povídali o Jeţíškovi. Jeden z nich, asi šel se svým malým synkem do 

divadla na dětskou hru o Betlémě a o Vánocích, povídal druhému asi toto: „Chtěl 
bych vědět, kdo Ježíška vymyslel. Jako zrovna Ježíška! Rozumíš tomu? Jako to 
mimino. Chápeš to? Proč nemohli vymyslet třeba dědu Mráze. To je aspoň 
pořádnej dědek.“ Jan Křtitel měl také představu pořádného Mesiáše. S lopatou 
nebo sekerou. Ale Bůh poslal dítě. „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, 
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský 
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Izajáš 9:5". Tak prorokoval kdysi Izajáš. 
Dítě, které mate rozum rozumných a chodí jinak, neţ ho lidé čekají, přichází 
i k nám v přestrojení za chudé, v kabátě potřebných, s podobou mizerných, 
přestrojen za bídné, jako malý a bezbranný. Natahuje i k nám své ruce přesně 
tak, jak popisuje Daniel Fajfr – předseda naší církve – v pastýřském dopise, 
který právě vyšel. Jeţíš nekřičí, nevemlouvá se, nenárokuje, nepouţívá slova: 



„musíš a nesmíš“, ale slova „můţeš a smíš“. „Doutnající knot neuhasí a 
nalomenou třtinu nedolomí“. Těchto prorockých slov si Jan Křtitel asi nějak 
nevšiml, nebo co. I kdyţ je jistě znal, ale jeho představy Mesiáše byli lidsky 
přízemní. „Přece to musí být pořádný chlap plný síly s pořádnou sekerou!“  

A upřímně řečeno na mnohé, se kterými se Jan stýkal, by bylo potřeba, svalovce 
se sekerou. Jan se pohyboval i v prostředí královského dvora. Znal samotného 
krále Heroda. Na Heroda, který ţil před očima celého izraelského národa 
v incestu se svou příbuznou, by byla potřeba opravdu velká sekera. Ale Jeţíš, 
kdyţ vyrostl a stal se muţem, nechal to tak být. Neřešil to. Nedošel za králem a 
neřekl mu, co i o jeho morálce myslí. Musel to udělat Jan a stálo ho to ţivot. 
Dříve však neţ byl Herodovým katem popraven, posílá z vězení za Jeţíšem své 
učedníky a zmaten nechá se ptát, zda je opravdu Jeţíš tím, který křtí Duchem 
svatým a ohněm. A Jeţíš? Jeţíš mu ukazuje „ovoce“ svých činů. A to na Jana 
platí. Jan vţdycky dal víc na skutky neţ na slova. Slova lţou, činy mluví. 
A ovocem Jeţíšových činů byli zástupy slepců, kteří nyní viděli, hluchých, kteří 
nyní slyšeli, malomocných, kteří jsou čistí a mizerů, kteří uvěřili evangeliu. 
To jsou důkazy jeho Jeţíšova Mesiášství, boţství a poslání. To je důkaz práce 
Ducha svatého. To je oheň, který kdyţ Duch svatý v člověku zaţehne, bude hořet 
po celý jeho ţivot. Janův oheň, by zlo spálil a vyhasl by. Ale oheň Jeţíšův hoří 
v nás dál a s přesností gama noţe, vypaluje rakovinná místa naší duše, která 
infikoval hřích. Plamen Ducha svatého v rukou Jeţíše neškodí, ale léčí. Jeho ţár 
nepálí, ale hřeje. Jeho světlo neoslňuje, ale rozsvěcuje v člověku novou naději. 
Po křtu Duchem svatým a ohněm v podání Jeţíše Krista nezůstává spáleniště, 

ale touha jít a předávat dobré skutky, lásku a pomoc jiným. 

„PO DLOUHÉ DOBĚ SPOLEČNÉHO ŢIVOTA V ROZJÍMÁNÍ A STUDIA SE MĚLI TŘI MNICHOVI ŢÁCI 

VYDAT DO SVĚTA ZA SVÝM POSLÁNÍM. ZA DESET LET PŘIJELI SVÉHO UČITELE NAVŠTÍVIT. 
STAŘIČKÝ MNICH JIM ŘEKL, ABY SE POSADILI KOLEM NĚJ, PROTOŢE UŢ NEMOHL CHODIT. 
KAŢDÝ MU ZAČAL VYPRÁVĚT, CO PROŢIL. „JÁ JSEM NAPSAL SPOUSTU KNIH A PRODAL MILIONY 

VÝTISKŮ,“ PROHLÁSIL PRVNÍ SE STOPOU PÝCHY V HLASE. A PŘEDLOŢIL PŘED SVÉHO UČITELE 

VÝTISKY DESETI RŮZNÝCH KNIH, KTERÉ NAPSAL. „ZAHLTIL JSI SVĚT PAPÍREM,“ ODPOVĚDĚL 

UČITEL. „JÁ JSEM KÁZAL NA TISÍCI MÍSTECH SVĚTA!“ PROHLÁSIL DRUHÝ. A PODÁVÁ UČITELI 

SVŮJ DENÍK. TLUSTÝ SEZNAM MÍST, KDE VŠUDE KÁZAL. „TY JSI ZAHLTIL SVĚT SLOVY,“ 

ŘEKL NA TO UČITEL. PAK PROMLUVIL TŘETÍ: „JÁ JSEM TI PŘINESL POLŠTÁŘ, ABY SIS NA NĚJ 

MOHL POLOŢIT BOLAVÉ NOHY“. UČITEL SE USMÁL A ŘEKL: „TY JSI NAŠEL BOHA.“ TENTO 

PŘÍBĚH MLUVÍ O TOM, ŢE SLUŢBOU BOHU V KONKRÉTNÍCH ČINECH LÁSKY JE UŢITEČNĚJI 

STRÁVENÝ ŢIVOT, NEŢLI VE SHONU A CHVATU MILIONU V POSLEDKU NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ. 

Ale co s mizery, kteří by nad sebou lopatu a sekeru potřebovali? Ty budou muset 
ještě chvíli počkat. I na ně dojde. Ale to je jiná kapitola. Existuje kapitola dějin 
spásy a kapitola dějin soudu. Dříve neţ přijde den Hospodinův děsivý a hrozný, 
přišel den spásy, léto milosti, čas amnestie, příleţitost začít znova, jinak a lépe. 
Tento čas Boţí milosti doposud trvá. Nevíme, jak dlouho, ale víme, ţe tu stále je. 
A člověk by jej měl vyuţít. Ne ze strachu, aby jej nepromeškal, ale z vděčnosti, ţe 
mu byla dána druhá, nebo třetí šance k pokání, obnově. Jde nám o duchovní 
obnovu. Jde o to dát se znovu pokřtít. Jde o to konat skutky, které svědčí 
o našem znovuzrození. To je Advent. To je Boţí podaná ruka nám lidem.   

Amen 


