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Je p!ed námi t"den modliteb za mla-
dé lidi, za tebe.
M#$e b"t nudn", oby%ejn" anebo 
i smutn". Ale m#$e b"t také t"dnem 
zvlá&tním. Zále$í jen na tob', jak" 
tento t"den bude. Ty sám se m#$e& 
rozhodnout, co od n'j o%ekává&, co 
do n'j vkládá& a co si z n'ho odnese&.

V jednotliv"ch zamy&leních se za-
m'!íme na postavu Jana K!titele. Byl 
velmi podobn" Je$í&i – p!ipravil pro 
n'j cestu, mluvil a $il jako Je$í&.

Od Jana K!titele se i dnes m#$eme 
mnohému nau%it. Nechme se inspiro-
vat jeho charakterem, jeho $ivotním 
stylem, up!ímností, vá$ností a skrom-
ností. 

Ka$d" den budeme nahlí$et na 
Jana K!titele nov', inspirativn', 
v nové dimenzi. Zjistíme, $e:
— Jan se narodil s jasn"m posláním;
— Jan pomáhal ostatním r#st a pev-

n' trval na sv"ch zásadách;
— Jan se rozhodl sní$it, tak aby Me-

siá& mohl b"t vyv"&en;
— Jan byl p!esv'd%en, $e jen on sám 

m#$e p!ipravit Mesiá&i cestu;
— Jan byl obklopen p!áteli a cítil je-

jich vliv ve svém $ivot';

— Jan %elil krizi pochybností a pot!e-
boval povzbuzení;

— Jan pln' neporozum'l podob' 
Mesiá&ova království.

Charakterov' je Jan velmi zajímavá 
osobnost. Tento mlad" mu$ si mohl 
zvolit r#zné zp#soby tehdy b'$ného 
$ivotního stylu. Ale on se rozhodl 
jinak. Rozhodl se b"t jin", mo$ná 
i zvlá&tní. Jan odpov'd'l na Bo$í v"-
zvu ur%enou pro jeho $ivot.
Jan nebyl n'jak"m fanatikem, nebyl 
to tvrdohlav" a svéhlav" mladík. Byl 
to mlad" mu$, kter" miloval Boha.
Jeho $ivot je zdrojem mnoh"ch po-
nau%ení, která nás mohou osobn' 
obohatit. M#$e& toho pln' vyu$ít 
a nechat se jimi inspirovat.

!"#$

Není to jen  
oby1ejn2 t2den…
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And!l mu "ekl: „Neboj se, Zachariá#i, 
nebo$ tvá prosba byla vysly#ena, tvá 
man%elka Al%b!ta ti porodí syna a dá# 
mu jméno Jan. Bude# mít radost a ve-
selí a mnozí se budou radovat z jeho 
narození. Bude velik& p"ed Pánem…“ 
(L 1,13–15) 

$%&'( )*+* ,)-'.,./
Líbí se ti tvé jméno? Kdo ti je dal? Ví&, 
co znamená? Myslí& si, $e jsou jména 
d#le$itá? 

Kdysi jsem se velmi zajímal o ety-
mologii jmen. Tato moje záliba mi 
pozd'ji pomohla p!i práci s mlad"mi 
lidmi. Bylo pro m' jednodu&&í zapa-
matovat si jejich jména a také jsem 
v'd'l n'co d#le$itého: kdy$ nás n'-
kdo p'kn' osloví na&ím jménem, je 
to pro nás p!íjemné a napomáhá to 
komunikaci. 

Tento t"den budeme studovat 
charakter jednoho z nejv"znamn'j-
&ích mu$# Nového zákona. Pokusíme 
se odhalit vztah mezi jeho jménem, 
identitou a posláním. Spole%n' se 
budeme zam"&let nad tím, jak m#$e-
me v dne&ní dob' pou$ít jeho $ivotní 
zku&enost. 

Jan K!titel se narodil jako odpo-
v'( na modlitby sv"ch rodi%#. Jeho 
narození p!ineslo velkou radost 
mnoha lidem. Pro% je jeho narození 
tak d#le$ité? Po%etí, narození, %aso-
vé souvislosti a dal&í okolnosti vedly 
toti$ lidi k otázkám: „)ím toto dít' 
bude?“ (L 1,66). Události, které se 
t"kaly Janova narození, nebyly b'$-
né, tak$e se lidí zmoc*ovala báze* 
(L 1,65) a p!em"&leli o jeho poslání 
zde na zemi.

0+/ +*1 2 34-%567-'8
Je den jako ka$d" jin". Lidé se pro-
bouzejí a jdou po své ka$dodenní 
práci. Ka$d" si hledí svého. Farmá!i 
obd'lávají p#du, past"!i sledují svá 
stáda, vojáci dávají do po!ádku své 
zbran', u%enci u%í a kn'$í provád'jí 
své rituály v chrámu. Nic neobvyk-
lého. Dne&ek je stejn" jako v%erej&ek 
a tento rok bude stejn" jako lo*sk". 
+ivot b'$í stále stejn': je jaro, léto, 
podzim a zima. Ale i p!es tuto stálost 
se v'ci m'ní. Pokud budeme pe%liv' 
analyzovat postavy lidí, uvidíme, $e 
morálka stále poklesá. Ve skute%nosti 
stav lidí na konci jedné epochy lid-

%#&#'(

Stal se „velk2m“
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stva je jako p!ed potopou, kdy „se na 
zemi rozmno$ila zlov#le %lov'ka a $e 
ka$d" v"tvor jeho mysli i srdce“ byl 
„v ka$dé chvíli jen zl"“ (Gn 6,5). 

Myslím, $e následující popis nej-
lépe koresponduje s realitou doby, do 
ní$ se narodil Jan K!titel:

„Záludnost h!íchu dosáhla svého 
vrcholu. Satan vynalo$il na záhubu 
lidstva v&echny své síly. Bo$í Syn p!i 
pohledu na sv't trp'l. S lítostí a bo-
lestí sledoval, jak se lidé stávají ob'tí 
satanovy krutosti. Soucitn' hled'l na 
ka$dého, kdo propadl zkáze, smrti 
a zatracení. Zvolili si pána, kter" je 
p!ipoutal ke svému vozu jako zajatce. 
Zmatení a podvedení se v ponurém 
pr#vodu blí$ili k v'%né záhub'; ke 
smrti, po ní$ u$ není $ádné nad'je na 
$ivot; k noci, po ní$ nep!ichází $ádné 
ráno. Satan se spojil s lidmi. Lidská 
t'la, ve kter"ch m'l p!eb"vat B#h, se 
stala sídlem démon#. Nadp!irozené 
síly ovládly smysly, nervy, city i t'lo 
%lov'ka a hnaly ho k uspokojování 
nejni$&ích $ádostí. Lidské tvá!e nesly 
pe%e, zla. Vyza!ovala z nich pova-
ha démon#, kte!í je ovládali. Na to 
v&echno hled'l Vykupitel sv'ta – zt'-
lesn'ná %istota. Musela to pro n'ho 
b"t hrozná podívaná. … Nepadlé 
sv'ty vesmíru s velk"m zájmem sle-
dovaly, co B#h ud'lá. O%ekávaly, $e 
obyvatele zem' vyhladí.“ (TV 23.24)

Zdá se, $e sv't se blí$í k záv're%-
nému Bo$ímu soudu. Na zem v&ak 
sestupuje Gabriel, aby se zde setkal 
se Zachariá&em, v'rn"m postar&ím 
kn'zem, a p!edal mu dobrou zprávu: 
Zachariá&i, bude& otcem Jana. 

V Bo$ím plánu není nic náhodné. 
Pokud bychom byli schopni vid't v'ci 

ve sv'tle jeho moudrosti, u$asli by-
chom nad tím, $e B#h má zájem i o ty 
nejmen&í detaily na&eho $ivota. 

Podívejme se nyní na jména po-
stav z na&eho p!íb'hu. Jméno matky 
Jana K!titele má sv#j p#vod a v"-
znam v hebrejském jménu Elisheba 
(Ex 6,23). Elisheba byla man$elka 
velekn'ze lidu Izraele a Al$b'tina 
prababi%ka. V"znam v hebrej&tin' 
m#$e b"t následující: M'j B'h je p"í-
saha, ale také m#$e znamenat: M'j 
B'h je jedin&m Bohem %i M'j B'h dr%í 
své slovo. Co !ekl B#h, to se jist' spl-
ní. Jméno Zachariá& zase znamená: 
Hospodin pamatuje. V historii Bible 
má toto sousloví – Hospodin (Jahve) 
pamatuje – zvlá&tní souvislosti: Jah-
ve pamatoval na Noeho (Gn 8,1), 
Abrahama (Gn 19,29), na smlouvu 
s Abrahamem, Izákem a Jákobem 
(Ex 2,24), Channu (1S 1,19). Kdy$ 
Hospodin vid'l stav na&eho sv'ta, 
místo odsouzení posílá Jana (B'h je 
milosrdn&), aby hlásal o nekone%né 
dobrot' Hospodinov', která se proje-
ví skrze Mesiá&e. I kdy$ jeho poselství 
jsou p!ímo%ará, mo$ná a$ tvrdá, jmé-
no Jan by nám v$dy m'lo p!ipomínat, 
$e B#h je milosrdn". 

9:;<;2.-< ; 3(17*'8
Teoreticky vzato bylo nemo$né, aby 
se Jan v#bec narodil. Zachariá& i jeho 
man$elka byli v pokro%ilém v'ku, 
a tak není divu, $e Zachariá& o po-
selství and'la Gabriela pochyboval 
(L 1,18). Nebylo pro n'j lehké uv'!it, 
$e by se mu nyní m'l zázra%n' naro-
dit syn, za kterého se cel" $ivot mod-
lili. Navíc se musel ztoto$nit s tím, $e 
jeho vytou$en" syn bude d#le$itou 
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postavou, n'k"m, o n'm$ se zmi*u-
je ji$ n'kolik set let staré proroctví 
(Iz 40,3; Mal 3,1.23.24). Je ú$asné, 
$e B#h %iní nemo$né mo$n"m a na-
víc nás s t'mito zázraky seznamuje 
o mnoho let d!íve. B#h i ve tvém $ivo-
t' zp#sobuje, $e se nereálné v'ci a si-
tuace stávají skute%ností. Zachariá& 
byl jin" ne$ v't&ina lidí tehdej&í doby 
a je psáno, $e byl spravedliv" a bez-
úhonn" (L 1, 6). Jeho reakce na to, co 
mu and'l sd'lil, nám p!esto ukazuje, 
$e je mnohdy t'$ké uv'!it v Bo$í ve-
dení a pln' se ztoto$nit s Bo$í v#lí. 

Av&ak nejen Janovo narození p!e-
sahuje na&e chápání: cel" jeho $ivot 
je zcela v"jime%n" a$ nepochopiteln", 
odli&n" od b'$ného lidského o%eká-
vání. Jan se narodil jako „velik" p!ed 
obli%ejem Pán'“ (L 1,15), ale nikdy 
nechodil do tehdej&ích &kol. A$ na 
konci svého $ivota si získal uznání 
lidí a byl vnímán jako „velk"“ mu$. 

Co znamená b"t „velk"“ v tomto 
sv't'? Poj(me o tom spolu chvíli 
diskutovat. Kdy vám va&i spolu$áci 
!íkají: To je dobr&, co? Jaké cíle si kla-
dou va&i kamarádi? Jaké cíle si klade& 
ty sám? Jak" je nejvy&&í cíl mladého 
%lov'ka $ijícího v dne&ní sekulární 
spole%nosti? Jaké (ne)hodnoty dnes 
formují chování %lov'ka? 

Mám za to, $e na hodnotovém 
$eb!í%ku by se nejv"&e umístilo so-
bectví, p"cha a marnivost. „Nebo, 
v&echno, co je ve sv't', po %em dychtí 
%lov'k a co cht'jí jeho o%i a na %em si 
v $ivot' zakládá, není z Otce, ale ze 
sv'ta“ (1J 2,16). 

Kdy$ jste byli men&í, jsem si jist, $e 
se vás lidé mnohdy zeptali, %ím byste 
jednou cht'li b"t. V't&ina d'tí mnoh-

dy vyjad!uje u&lechtilé cíle a p!ání. 
Cht'jí b"t léka!i, aby uzdravovaly 
nemocné. Cht'jí b"t u%iteli nebo tou-
$í stát se hasi%i a pomáhat tak lidem 
v nebezpe%í. Ale jak %as ubíhá, hod-
noty t'chto d'tí se m'ní. Teenage!i 
a mladí lidé cht'jí mít ur%ité postave-
ní, tou$í zastávat vy&&í pozice, cht'jí 
mít n'co nebo b"t n'k"m. Hv'zdami 
nebo VIP na&eho sv'ta jsou ti, kte!í 
jsou bohatí, hezcí a jejich$ jména 
otvírají dve!e do politiky, filmu nebo 
hudebního pr#myslu.

Takovéto hodnoty jsou v&ak ne-
srovnatelné s t'mi v Bo$ím království. 
Jan K!titel byl pova$ován za velkého 
mu$e kv#li dv'ma v'cem: kv#li jeho 
charakteru a pro své poslání. Ji$ 
v mládí odevzdal sv#j $ivot Bohu. 
Jeho siln" charakter mu umo$nil spl-
nit úkol, je$ mu byl dán. Stal se jed-
ním z nejv't&ích reformátor# v histo-
rii tohoto sv'ta. 

„Jan m'l b"t Hospodinov"m pos-
lem, p!iná&et lidem Bo$í sv'tlo a m'-
nit jejich my&lení. Bylo t!eba je p!e-
sv'd%it o svatosti Bo$ích po$adavk# 
a o tom, $e pot!ebují Bo$í dokonalou 
spravedlnost. Sám musel $ít tak, aby 
v n'm mohl p!eb"vat Bo$í Duch. Ke 
spln'ní tak záva$ného poslání pot!e-
boval pevné zdraví a du&evní i du-
chovní sílu. Musel se proto ve v&ech 
sm'rech pln' ovládat. Jen tak mohl 
za v&ech okolností stát mezi lidmi 
pevn' a neochv'jn' jako hory a skály 
v pou&ti.

Lidé v dob' Jana K!titele propa-
dali touze po bohatství a p!epychu 
a rádi se p!edvád'li. Vyhledávali 
smyslné zábavy, hodovali a pili. D#-
sledkem toho v&eho bylo chatrné 
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t'lesné zdraví, úpadek, duchovní otu-
p'lost a sní$ená schopnost rozpoznat 
h!ích. Jan se m'l stát reformátorem. 
Jeho st!ídm" $ivot a jednoduch" od'v 
m'ly b"t v"tkou zh"ralosti tehdej&í 
doby.“ (TV 58)

Kdy$ Jan za%al ve!ejn' p#sobit, 
nebyli to pouze oby%ejní lidé, kte!í 
mu naslouchali. Byli to i v"b'r%í daní, 
vojáci, u%enci té doby a politi%tí v#d-
cové. Jan se nebál mluvit o Bo$ím po-
selství, naopak stál a mluvil v plné své 
síle. Mocní lidé tehdej&í doby se p!i 
kázání Jana a$ t!ásli. Ellen Whiteová 
pí&e, $e Herodes Antipas se t!ásl p!i 
Janov' v"zv', aby %inil pokání (TV 
134), a dále zmi*uje, $e se dokonce 
satan t!ásl strachem o své království 
(TV 141). Jak" byl tedy Jan K!titel? 
Byl pova$ován za mocného, jak to 
prorokoval Gabriel? 

Janova autorita pocházela z touhy 
plnit Bo$í v#li, propojit lidskou sílu 
s bo$skou. Obdr$el p!esné poslání 
a siln" morální kredit, a mohl tak 
„otev!ít cestu Pán'“. Jeho p#sobení 
bylo tak silné proto, $e jeho identita 
byla skryta v identit' Krista. Stal se 
„velk"m“, proto$e pro$il sv#j $ivot 
v Bo$í p!ítomnosti a p!ipravoval lidi 
na p!íchod Mesiá&e. 

';$), 1+($, ,)-'.,./
+ivot Jana K!titele nás u%í, $e jméno 
nám dává ur%itou identitu. Ka$dá 
identita a ka$dé poslání jsou jedine%-
né. Chceme-li je objevit a p!ijmout, 
musíme dovolit Duchu svatému, 
aby v nás p#sobil. Proroctví %i v"rok 
o jménu, charakteru a poslání je 
ur%en ka$dému mladému %lov'ku, 
kter" se narodil v rodin', je$ %eká na 

druh" Krist#v p!íchod. Pokud v'!íte 
tomu, $e Je$í& p!ijde brzy, m'li bys-
te se ptát sami sebe: Jsem podobn" 
Janu K!titeli? Pomáhám druh"m 
k pokání? Jsem pro n' inspirací? 
Je mé odevzdání Bohu podobné 
Janovu? 

Kdy$ se narodil Jan K!titel, and'l 
Pán' !ekl, $e „bude velik" p!ed obli-
%ejem Pán'“. P!em"&lel jsem nad tím, 
co bylo !e%eno, kdy$ jsem se narodil. 
Nejen v Janov' narození m#$eme 
vid't Bo$í zázra%nou moc. Ka$dé zro-
zení je zázrak. Ka$d" porod obnoví 
stvo!ení %lov'ka v Edenu. Kdy$ byl 
stvo!en Adam s Evou, „jit!ní hv'zdy 
spole%n' zpívaly a v&ichni and'lé 
jásali radostí“ (Jb 38,7). Ka$dé naro-
zení je oslavou $ivota. Tím prvním, 
co jsme po narození ud'lali, bylo to, 
$e jsme za%ali plakat. My jsme pla-
kali, ale and'lé zpívali! Zpívali písn' 
chval, proto$e ka$d" nov" $ivot je 
Bo$ím zázrakem.

Tak$e Jan nebyl jedin", kdo se 
narodil „velik" p!ed obli%ejem Pán'“. 
Takoví jste se narodili i vy! Ve skute%-
nosti jste se narodili s vizí b"t je&t' 
v't&ími. Pokud mi to nev'!íte, p!e%t'-
te si Mt 11,11. Jan K!titel se narodil, 
aby p!ipravil lidi na první p!íchod Je-
$í&e. Vy jste se narodili, abyste p!ipra-
vili sv't na druh" p!íchod Je$í&e. Jan 
vid'l Je$í&e v lidské podob'. Vy jej ale 
uvidíte v celé jeho sláv', jako Syna 
Bo$ího. Jaké poslání bylo p!ipraveno 
pro tebe?!

Jaké je tvé jméno? Vím, $e je snad-
né na tuto otázku odpov'd't. Je ale 
d#le$ité si uv'domit, ale za ka$d"m 
jménem je skryta ur%itá identita. 
Chci, abyste v'd'li, $e B#h m'l pro 
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vás p!ipravenou identitu je&t' d!íve, 
ne$ jste se narodili. Prosím, nem'*te 
tuto identitu, ponechte ji, a, je velká 
v Bo$ích o%ích. 

Práv' ty jsi jedine%n" v historii 
této planety. Nikdo jin" nem#$e 
splnit poslání, které ti B#h dal. Zá-
le$í v&ak na tvém charakteru, zda si 
udr$í& svoji identitu a p!ijme& sv#j 
úkol na této zemi. K tomu v&ak nutn' 
pot!ebuje& znát Ducha svatého a do-
volit mu, aby ti byl pr#vodcem. B#h 
ti dal $ivot, dal ti jméno a zvolal, $e 
jsi „velk"“ v jeho o%ích. P!ijmi prosím 
jeho pozvání. 

(.*02A
!. Diskutujte ve skupinách po 3 a$ 

4 lidech o jménech, které ka$d" 
z vás má. Pokud byste si mohli 
vybrat své jméno, jaké by to bylo? 
Jak" je v"znam va&eho jména? 
Doká$ete najít spojení mezi va&ím 
jménem a va&ím povoláním?

".  Jak d#le$itá je identita v napl*o-
vání poslání? Uve(te p!íklad!

#.  Poslání Církve adventist# sedmé-
ho dne se podobá poslání Jana 
K!titele. Jak bychom mohli je&t' 
více podpo!it identitu církve 
a pomoci tak ke spln'ní Bo$ího 
poslání?

'*+<:A '; %()7,.B/
— Modlete se, aby ka$d" z vás odha-

lil svou roli v Bo$ím díle.
— Modlete se, aby ka$d" z vás po-

znal, %ím má b"t, jakou profesi 
vykonávat a jak si p!itom zachovat 
svoji identitu. 
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Stalo se to b'hem 2. sv'tové války. 
Michal z Hohenzollernu byl tehdy 
rumunsk"m králem. Byl to jemn" 
mlad" mu$, kter" pocházel z vysoce 
postavené rodiny. Ale skute%n"m 
v#dcem zem' byl mar&ál Ion Antone-
scu, kter" nastolil v zemi vojenskou 
diktaturu. 28. prosince 1942 byl 
schválen zákon %. 927, kter" ustano-
vil, $e protestantské církve musí b"t 
zru&eny a rozpu&t'ny. V&ichni %lenové 
t'chto církví byli nuceni podepsat 
prohlá&ení, $e se vzdávají své víry, 
která je nyní zakázaná, a $e se stávají 
%leny jin"ch, oficiáln' povolen"ch 
církví. Adventisté proto tehdy ve!ejn' 
vystoupili, aby vyznali svoji víru a ob-
jasnili, k"m skute%n' jsou.

V %ervnu 1943 byli v&ichni ad-
ventisté z malého m'ste%ka Groza-
vesti (kraj Bacau) svoláni na radnici. 
D#stojník je informoval o zákonu 
%. 927/1942, kter" vedl k zákazu %in-
nosti církví, a $ádal p!ítomné, aby se 
vzdali své víry. Vojáci napadli jedno-
ho z v#dc# – Dumitra Catarama, aby 
zastra&ili ostatní. P!esto nikdo z ad-
ventist# p!estup na jiné nábo$enství 
nepodepsal. V&ichni byli p!edvedeni 

na policii, kde se v&ak nadále odmí-
tali vzdát své víry a dané protokoly 
podepsat. Vojáci je svázali do velmi 
nep!íjemné polohy. Ecaterina Consta-
tin Lungu na tyto chvíle vzpomíná: 
„Ruce i nohy nám zkroutili dozadu 
a svázali provazem, kter" poté utáhli. 
Na&e t'la byla prohnutá do kozelce. 
M'li jsme pocit, $e na&e hrudníky 
prasknou, $e ten tlak nevydr$í. V této 
pozici jsme byli svázáni dv' hodiny.“ 
Poté byli $eny, mu$i, mladí i sta!í 
op't nuceni k podpisu. Vojáci byli 
udiveni, $e navzdory krutému zachá-
zení se lidé nevzdali své víry. 

Svázání do kozelce se pou$ívalo 
jako trest pro zlod'je, aby se p!iznali 
ke své vin'. V't&ina kriminálník# se 
p!iznala do p#l hodiny. Ké$ bych vám 
mohl !íci, $e v&ichni adventisté z#sta-
li v'rní svému Bohu a svému p!esv'd-
%ení. Pravdou je, $e postupn' jeden 
po druhém podepisovali deklaraci, 
$e se vzdávají své víry. A$ na jednu 
dívku. Ecaterina Lungu, 27letá $ena, 
prohlá&ení nepodepsala. Po rozvázá-
ní z kozelce byla p!evezena zp't na 
radnici, kde byla surov' hozena na 
zem a bita obu&kem.

)*$+,*

Hlas, kter2 volá



C CD D

Co si myslí& sám o sob'? Jak by ses 
zachoval? 

Odpov'( na otázku o tom, k"m 
jsi, má d#le$it" vliv na tv#j $ivot. 
Pro mladou $enu, o které jsme nyní 
%etli, znamenala její odpov'( kruté 
pronásledování. Mnoh"m jejím sou-
%asník#m zp#sobila ztrátu svobody 
a uvrhla je do v'zení. A, je tvá odpo-
v'( jakákoli, nezapome*: To, za koho 
se pova$uje& a k"m jsi, má siln" vliv 
na to, k"m se skute%n' stane&. Pokud 
si n'co nalhává&, staví& na &patn"ch 
základech. Pokud nemá& odvahu !íci, 
k"m jsi, tvé ml%ení ti p!inese $ivot 
bez identity. Pokud !íká& o sob' prav-
du, tvá budoucnost bude opravdová 
a smysluplná. 

P!ed 2 000 lety vyslali církevní 
hodnostá!i k Janu K!titeli delegaci, 
aby se ho zeptali, kdo vlastn' je. 
V tehdej&í dob' bylo nebezpe%né !íci, 
k"m jste. Je$í&, kter" byl sou%asníkem 
Jana a jeho bratrancem, musel zapla-
tit sv"m $ivotem za to, $e !íkal, k"m 
je. Prohlásil sám sebe za Mesiá&e. 
Také Jan pot!eboval velkou odvahu 
k tomu, aby !ekl, k"m je. Byl toti$ 
pova$ován za nebezpe%ného, proto$e 
otev!en' mluvil o h!í&ích politick"ch 
v#dc#. To ur%it' nebylo $ádoucí pro 
jejich popularitu a pro znovuzvolení. 
Janova první odpov'( byla velmi 
diplomatická: Já nejsem Mesiá&. Byla 
to správná a pravdivá odpov'(. Ale 
je&t' více vzbuzovala jejich zv'da-
vost. U%enci se tehdy domnívali, $e 
se Jan prohla&uje za proroka, kter" 
p!ipravuje cestu pro Mesiá&e. Tak 
k&m, Jane, jsi? ptali se Jana p'tkrát, 
aby nalezli skute%nou odpov'(. Jan 
jim nakonec !íká: „Jsem hlas volající-

ho na pou&ti: Urovnejte cestu Pán'“ 
(J 1,23).

Jeho odpov'( byla krátká, ale v"-
sti$ná. 

Jaká by byla tvá odpov'(? Kdo 
jsi? Jaké je tvé poslání? Pro% tu jsi? 
-ekl bys pravdu za jakékoli situace? 

Kdy$ se nás n'kdo zeptá na na&i 
identitu, jedine%nost, v't&inou máme 
tendenci zmi*ovat svoji kariéru, po-
hlaví, vzd'lání, zam'stnání, jméno. 
Co dále bychom mohli !íci? Ano, to 
v&e souvisí s námi samotn"mi, ale my 
jsme je&t' i n'k"m více. Jsme synové 
a dcery Bo%í. Jsme tím nejú$asn'j&ím 
um'leck"m dílem na&eho Stvo!itele 
v celém vesmíru. Máme tu p!ednost, 
$e m#$eme na&i jedine%nost p!edsta-
vit i t'm, kte!í v'!í v evoluci. 

:7;1 +(7;$898:(
„Jsem hlas volajícího na pou&ti,“ !íká 
Jan. Tento text lze p!elo$it i jako 
„hlas hlasit' volající“ nebo „hlas, kte-
r" hlasit' k!i%í“. Bo$í prorok m'l na-
hlas sd'lovat Bo$í poselství. K tomu, 
abychom mluvili nahlas, %i dokonce 
volali nahlas, musíme mít odvahu, 
jistotu v na&e poslání a poselství. Jan 
se nebál hovo!it nahlas, naopak, p!ál 
si, aby ka$d", kdo procházel okolo, 
zaslechl jeho slova. Byl p!esv'd%en 
o tom, $e to je Bo$í v#le pro cel" jeho 
$ivot – hlasit' p!edávat druh"m Bo$í 
poselství. 

Sna$ím se p!edstavit si, jak m#$e-
me aplikovat Janovo prohlá&ení na 
dne&ní dobu. Hlasit' mluvit? V dne&-
ní dob' individualizmu a komunikace 
ve virtuálním sv't'? My hlasit' volá-
me (k!i%íme) bu( organizovan' – na 
sportovní %i kulturní akci, anebo kdy$ 
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jsme v nebezpe%í %i ve stresu. Ale 
to nejsou zrovna situace, kdy p!ed-
stavujeme druh"m Boha. Lidé nás 
nenechají ve sv"ch domovech ani ti&e 
&eptat o Bohu, nato$ o n'm hlasit' 
mluvit. Kdybychom s druh"m lidmi 
komunikovali více nahlas, ne$ je ob-
vyklé, asi bychom byli pova$ováni za 
sm'&né %i podivíny.

Jak tedy m#$eme hlasit' p!edsta-
vovat Bo$í poselství? M#$e to b"t ná& 
charakter, na&e chování, na&e !e%, 
která bude jasn' hovo!it o Bohu. Co 
by ná& postoj m'l hlásat lidem okolo? 
„Narovnejte cestu Pán'!“ My jsme 
generací, která by m'la ukazovat na 
Je$í&#v druh" p!íchod. P!edstavme 
na&í spole%nosti, $e Je$í& p!ijde a v&e 
zm'ní! P!ipravujme cestu tak, jak to 
%inili lidé za dávn"ch %as#, kdy$ m'l 
p!ijet jejich král. Vzpome*me si na 
p!íb'h Ecateriny Lungu, kter" jsme 
%etli na za%átku dne&ní p!edná&ky. 
Ecaterina nahlas volala, $e miluje 
svého Boha. Milovala jej tolik, $e byla 
ochotna podstoupit trápení a tr"zn'-
ní. Ukázala svému okolí, $e trápení 
tohoto sv'ta jsou pouhou zkou&kou, 
která vede k v'%nému, &,astnému 
$ivotu s Je$í&em. Byla ochotna ud'lat 
cokoli, aby se s ním jednou setkala. 
Byla jednou z t'ch, kte!í se zapojili do 
p!íprav, aby narovnali cestu pro Pána. 

Pokud na&e poslání a poselství 
o Pánu budou zaznívat v na&em oko-
lí, staneme se také takov"m Janem 
K!titelem, prorokem, kter" p!ipravuje 
cestu pro Krále. Je ú$asné, jak velmi 
si B#h vá$í na&eho nasazení. Podívej-
me se, co !íká o Janovi Je$í&: „Pra-
vím vám, mezi t'mi, kdo se narodili 
z $eny, není nikdo v't&í ne$ Jan…“ 

(L 7,28). Je krásné %íst, $e mne Je$í& 
pova$uje za velkou osobnost. Jak 
hodnotí& sám sebe? 

(.*02A
!.  Povypráv'j své skupince svoji zku-

&enost, jak jsi n'kde p!edstavoval 
Je$í&e Krista.

".  Které evangeliza%ní metody jsou 
dnes úsp'&né? Od kter"ch metod 
bychom m'li naopak upustit? 
Zkuste spole%n' vytvo!it novou 
evangeliza%ní metodu.

#.  Mohl bys !íci, k"m jsi? Nenaru&uje 
ti k!es,anská identita tvoji svobo-
du %i tv#j $ivot? 
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Druhého dne spat"il Jan Je%í#e, jak jde 
k n!mu, a "ekl: „Hle, Beránek Bo%í, kte-
r& snímá h"ích sv!ta.“ (J 1,29)

Spat"il Je%í#e, jak jde okolo, a "ekl: 
„Hle, Beránek Bo%í.“ (J 1,36)

Jednou jsem jel autem do své kance-
lá!e, a proto$e jsem sp'chal, rozhodl 
jsem se jet vedlej&í cestou, kde nejsou 
$ádné semafory. Na k!i$ovatce jsem 
tedy odbo%il doprava. O t!icet metr# 
dále stál p!ímo uprost!ed silnice poli-
cista, policejní auto stálo zaparkova-
né na stran'. Hned jsem si uv'domil, 
$e jsem nem'l p!ipnut" bezpe%nostní 
pás, a za%al jsem litovat, $e jsem si vy-
bral zrovna tuto cestu. V duchu jsem 
si !íkal, $e pokuta by snad nemusela 
b"t p!íli& vysoká. Policista zvedl ruku, 
abych zastavil, a nasm'roval m' ke 
krajnici. 
Vypnul jsem sv'tla a vytáhl !idi%-
sk" pr#kaz spolu s dal&ími doklady. 
Policista se v&ak sklonil k okénku 
a po$ádal m', abych byl sv'dkem do-
pravního p!estupku, kdy !idi% p!edjel 
auto v zákazu p!edjí$d'ní. -idi% od-
mítal podepsat své obvin'ní a bránil 

se odebrání !idi%áku. S úlevou jsem 
policistovi p!itakal a nabídl se, $e 
mu rád pomohu. Sna$il jsem se p!e-
sv'd%it mu$e, aby protokol podepsal 
a uznal svoji chybu. Poté, co se v&e 
vy!ídilo a i já jsem se podepsal coby 
sv'dek, jsem &el zp't k autu. Víte, co 
bylo to první, co jsem ud'lal? P!ipou-
tal jsem se!

$;' 0';7 B(:;
Mnozí z nás v'!í, $e B#h je jako po-
licista, kter" dychtiv' %eká, a$ ud'-
láme n'co &patn', aby nás potrestal. 
Pravdou je, $e B#h chce, abychom 
byli jeho sv'dky. M'li bychom s lidmi 
mluvit o Zákonu, o tom, jak bezpe%né 
je Zákon dodr$ovat. 

Jan m'l tu %est b"t první, kdo 
oznámí p!íchod Mesiá&e. Kter" z pro-
rok# by nebyl hrd" na tuto v"sadu?! 
Není divu, $e Je$í& o Janu K!titeli 
!ekl: „Mezi t'mi, kdo se narodili 
z $eny, není v't&í prorok ne$ Jan K!ti-
tel“ (L 7,28). Jan znal Boha a rozpo-
znal jeho Syna jako Beránka Bo$ího, 
kter" p!inese usmí!ení. Beránek, 
kter" byl Bohem darovan". Beránek, 
kter" byl Bohem p!ipraven". Jan je 

-#)$+,.

Hle, Beránek Bo3í
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jedin", kdo pou$ívá toto ozna%ení pro 
Krista, i kdy$ Luká& (Sk 8,32) a Petr 
(1Pt 1,9) pou$ili podobné p!irovnání 
(Iz 53,7). Také pro u%edníka Jana 
m'lo toto ozna%ení hlubok" v"znam. 
Tento obraz klade d#raz na Je$í&ovu 
nevinnost, dokonalost charakteru 
a skute%nost, $e jeho ob', nahradí 
staré ob'ti (Iz 53,4–6.11.12). Dále 
nám p!ipomíná velikono%ního berán-
ka z Egypta, kter" byl symbolem vy-
svobození z otroctví h!íchu: „…nebo, 
byl Kristus, ná& velikono%ní beránek, 
ob'tován“ (1K 5,7). Jan pou$ívá ob-
rázek beránka i pro objasn'ní napln'-
ní ob'tního systému Starého zákona. 
On byl „Beránek zabit" od po%átku 
sv'ta“ (Zj 13,8). Izraelci tehdej&í 
doby si nedovedli p!edstavit Mesiá&e 
jako toho, kdo trpí. Kritici proto tvrdí, 
$e Jan K!titel nemohl dojít k tomuto 
záv'ru sám od sebe. Bylo by divné, 
kdyby B#h poslal Jana K!titele, aby 
p!ipravil cestu pro Mesiá&e, a p!itom 
ho neinformoval o tomto klí%ovém 
aspektu Mesiá&ova poslání. 

A jaké bylo poslání Mesiá&e?
— 1-$%(/.. V !e%tin' má toto slovo 

i v"znam nést, p!ená&et, zvednout. 
Pouze v p!ípad', $e Mesiá& byl bez 
h!íchu (+d 4,15 a 1Pt 2,22), mohl 
„sejmout h"ích“ (1J 3,5). B!emeno 
h!íchu bylo pro nás p!íli& t'$ké, 
ne$ abychom jej dokázali nést. 
Je$í& tedy p!i&el, aby vzal a sejmul 
na&e b!emeno h!íchu.

— :489:. Jan pou$ívá jednotné %íslo, 
tj. chce zd#raznit h!ích jako prin-
cip, a ne pouze ur%ité h!íchy (viz 
1J 2,2; 3,5; 4,10).

Nejv't&ím problémem sv'ta není 
ekonomická krize ani terorizmus, ale 

h!íchy ka$dého z nás. H!ích ni%í na&e 
$ivoty, vztahy, v&e, co je dobré a krás-
né, nebo, odplatou za h!ích je smrt. 
-e&ením je Svat" Beránek. Vede nás 
to k poznání, $e jsme smrtelní a $e 
pot!ebujeme Spasitele.

2)( $- $-F86 2<,1./1?
Bible nám p!edstavuje Je$í&e v sedmi 
r#zn"ch rolích, které zastával. Poj(-
me si je blí$e p!edstavit. 

$-F86 $- 1.+(4,.-7. „…v n'm bylo stvo-
!eno v&echno na nebi i na zemi – sv't 
viditeln" i neviditeln" – jak nebeské 
tr#ny, tak i panstva, vlády a mocnos-
ti – a v&echno je stvo!eno skrze n'ho 
a pro n'ho.“ (Ko 1,16)
$-F86 $- )*<9- 0*2(';. Je$í& dal Moj-
$í&ovi deset p!ikázání na ho!e Sínaj.  
„Boha nikdy nikdo nevid'l, jednoro-
zen" Syn, kter" je v náru%í Otcov', 
nám o n'm !ekl.“ (J 1,18) „To je ten, 
kdo p!i shromá$d'ní lidu na pou&ti 
byl prost!edníkem mezi and'lem, 
kter" k n'mu mluvil na ho!e Sínaj, 
a mezi na&imi praotci. To on p!ijal pro 
vás slova $ivota.“ (Sk 7,38)
$-F86 $- 13;1,.-7. „V nikom jiném není 
spásy, není pod nebem jiného jména, 
zjeveného lidem, jím$ bychom mohli 
b"t spaseni.“ (Sk 4,12)
$-F86 $- 3<(<(2. V Matou&ov' evan-
geliu v kapitole 24 máme dostatek 
d#kaz#, $e Je$í& znal budoucnost 
a v'd'l, co nastane. „-ekl jsem vám 
to nyní p!edem, abyste potom, a$ se 
to stane, uv'!ili.“ (J 14,29)
$-F86 $- 3<(1.4-)'82. „Je toti$ jeden 
B#h a jeden prost!edník mezi Bo-
hem a lidmi, %lov'k Kristus Je$í&.“ 
(1Tm 2,5)
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$-F86 $- 1(/)9-. Otec nem#$e nikoho 
soudit. Pro%? Pro nalezení odpov'di 
si p!e%t'te následující ver&e: „A Otec 
nikoho nesoudí, ale v&echen soud 
dal do rukou Synovi, aby v&ichni ctili 
Syna, stejn' jako ctí Otce. Kdo nemá 
v úct' Syna, nemá v úct' ani Otce, 
kter" ho poslal.“ (J 5,22.23)
$-F86 $- 2<*7. „Na v'ky bude kralovat 
nad rodem Jákobov"m a jeho králov-
ství nebude konce.“ (L 1,33)

9( +;6, 34*.-7& +G)8 ( $-F86,?
Byl pátek, blí$il se západ slunce, 
po%átek soboty, a já jsem je&t' po-
t!eboval n'co nakoupit. V obchod' 
byla spousta lidí. V&echny pokladny 
byly otev!ené, ale lidé m'li p!epln'né 
ko&e, a tak mn' nezbylo ne$ %ekat 
v dlouhé front'. Podíval jsem se na 
tyto lidi a uv'domil jsem si, $e $ijí 
ve stejném m'st', a p!itom neznají 
Je$í&e Krista. B#h pot!ebuje lidi, kte!í 
budou s ostatními o n'm mluvit!

„A v'%n" $ivot je v tom, kdy$ po-
znají tebe, jediného pravého Boha, 
a toho, kterého jsi poslal, Je$í&e Kris-
ta.“ (J 17,3)

Apo&tol Jan byl opravdu ohromen 
pojmenováním Je$í&e jako Beránka. 
V knize Zjevení pou$ívá toto oslovení 
t!icetkrát a p!edstavuje nám, co Be-
ránek d'lá: „Nebo, Beránek, kter" je 
p!ed tr#nem, je bude pást a povede 
je k pramen#m vod $ivota. A B#h jim 
set!e ka$dou slzu z o%í“ (Zj 7,17).

Je$í& sedí po pravici Bo$í. Panov-
níci sedí. Slu$ebníci stojí.

„On je odlesk Bo$í slávy a v"raz 
Bo$í podstaty, nese v&ecko sv"m 
mocn"m slovem. Kdy$ dokonal 
o%i&t'ní od h!ích#, usedl po pravici 

Bo$ího majestátu na v"sostech…“ 
(+d 1,3)

„Kristus v&ak p!inesl za h!íchy je-
dinou ob',, nav'ky usedl po pravici 
Bo$í…“ (+d 10,12)

„…s pohledem up!en"m na Je$í-
&e, kter" vede na&i víru od po%átku 
a$ do cíle. Místo radosti, která se mu 
nabízela, podstoupil k!í$, nedbaje na 
potupu, proto usedl po pravici Bo$ího 
tr#nu.“ (+d 12,2)

Zde je Beránek, kter" vypadá jako 
lev! Sedí vít'zn' na Bo$ím tr#nu! 
Kdo sedí na tr#nu tvého srdce? Jste 
ochotni stát vedle n'j? Nyní je %as 
p!edstavit Beránka Bo$ího tomuto 
sv'tu.

 

(.*02A
!.  Pod'l se s ostatními o to, jak ses 

cítil, kdy$ sis uv'domil, $e Je$í& je 
Beránek, kter" za tebe zem!el.

".  Najd'te spole%n' deset zp#so-
b#, jak lze v dne&ní dob' sv'd%it 
o Bohu. 
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O tom v#em se Jan dov!d!l od sv&ch 
u(edník'. (L 7,18)

Práv' za%al nov" rok a mnozí se v'-
novali posledním p!ípravám na mis-
trovství USA v krasobruslení. Jeff Gil-
looly a Shawn Eckhardt najali Shanea 
Stanta, aby pomohl Tonyi Hardingové 
získat vytou$enou trofej. Nemohli jí 
pomoci v technice nebo stylu. Ale To-
nya o%ekávala jin" druh pomoci: ona 
pot!ebovala n'koho, kdo by zlomil 
nohu její soupe!ce, Nancy Kerrigano-
vé. Úto%níkovi se poda!ilo k Nancy p!i-
blí$it a zp#sobit jí zran'ní, které Nancy 
znemo$nilo nastoupit na led. Tonya 
skute%n' vyhrála. Spiknutí v&ak bylo 
odhaleno, medaile odebrány a Tonya 
byla vylou%ena ze sportovního kraso-
bruslení i z celého sportovního sv'ta. 

Euripides !ekl, $e v'rn" p!ítel má 
v't&í cenu ne$ deset tisíc p!íbuzn"ch. 

Je loajalita v&echno, na %em zále$í? 
Dnes se podíváme na p!íb'h víry jed-
noho hrdiny a jeho v'rn"ch u%edník#. 

:7;1 '; 3(/6.,
P#sobení jejich u%itele bylo jako let-
ní dé&, po n'kolika t"dnech sucha. 

P!edtím ne$ se objevil, lidé vedli 
monotónní $ivot pln" beznad'je 
a &edi. Ka$dodenní $ivot znamenal 
boj o denní chléb, zoufal" pokus pla-
tit dan' a mít peníze na olej, mouku 
a ryby. Nenávist k utla%ovatel#m byla 
stejn' velká jako frustrace z pohledu 
do minulosti %i budoucnosti. Sta!í 
rabíni %etli znovu a znovu ver&e o n'-
kdej&í sláv' a moci malého národa. 
Kladli d#raz na zaslíbení o tom, $e 
jednou bude sláva domu Davidova 
op't nastolena a obnovena. Po deseti-
letích &edi, v nich$ ticho naru&ilo jen 
n'kolik málo vzpour, judaizmus p!i-
pomínal m'sto zni%ené pou&tní bou!í. 
A najednou zazn'l pou&tí hlas.

Jan K!titel p!inesl zm'nu, rozh"-
bal d'ní díky netradi%nímu poselství 
a naru&oval zvyklosti dané spole%nos-
tí. Zprávy o n'm se rychle &í!ily po 
celém okolí. B'hem n'kolika t"dn# 
$idé v celém Izraeli nemluvili o ni%em 
jiném ne$ o novém proroku, kter" 
p!inesl nad'ji pro jejich národ. Mladí 
i sta!í, rybá!i, zem'd'lci a pastev-
ci, v"b'r%í daní i u%itelé – ka$d" jej 
tou$il vid't a sly&et. Jeho poselství 
bylo velmi prosté: Bo$í království je 

!'*/0

P4átelé p4iná5ejí 
dobré zprávy
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blízko, nastal poslední %as se na n'j 
p!ipravit. Tato zpráva byla skute%n' 
pro v&echny: pro oby%ejné lidi, pro 
neloajální v"b'r%í daní, pro vojáky 
v armád', a dokonce i pro velmi 
zbo$né lidi.

Jedno je jasné: Janovo poselství 
nep!iná&elo nic populárního, av&ak 
jeho p!ítomnost a slu$ba probudily 
národ a jeho dávno zapomenuté sny. 
Slova jako „Mesiá&“, „tr#n David#v“, 
„osvobození“ byla najednou v myslích 
a na rtech lidí. 

P!es v&echen enormní zájem o Ja-
novu slu$bu m'l Jan krom' p!átel 
a podporovatel# také své odp#rce. 
Mnohem v't&í v&ak byla skupina jeho 
obdivovatel# a následovník#, kte!í 
se cht'li stát sou%ástí hnutí a nové 
éry jejich zem'. V$dy, království bylo 
blízko!

Mohli se od Jana mnohému na-
u%it: odvaze, poctivosti, v'rnosti 
Bohu a jeho poslání, pevnosti… Ob-
raz impozantního !ímského vojáka 
jako vzor síly mizí v porovnání s tímto 
mu$em, kter" vede asketick" $ivot 
na pou&ti. Lidé z jeho skupiny tou$ili 
b"t v jeho blízkosti, b"t p!ímo u jeho 
p#sobení. Nevid'li jeho slabiny, jeho 
minusy. Mohl b"t v#bec n'kdo v't&í 
ne$ tento nov" „Elijá&“?

12/.-H'* 3<;+);
Jan K!titel jim ale !ekl: „Ten, kdo 
p!ijde po mn', je mocn'j&í ne$ já!“ 
Lidé se pochopiteln' hned zajímali 
o to, kdo to bude a jak bude vypadat. 
A pak p!i&el den, ve kterém populari-
ta Jana K!titele rázem klesla. V&ech-
no to za%alo radostn"m v"k!ikem 
u%itele a v"jime%n"mi okolnostmi 

jednoho k!tu. Tato událost se v&em 
ú%astník#m vryla do pam'ti, stejn' 
jako holubice a Bo$í hlas. 

Jan znal velmi dob!e svou roli, 
kterou mu B#h dal. Ale jeho násle-
dovníci a p!átelé to nemohli pocho-
pit. N'kte!í z t'chto lidí byli Janovi 
skute%ní p!átelé, ale mnozí tou$ili b"t 
na v"sluní, v zájmu okolí, stát se d#-
le$it"mi lidmi ve spole%nosti. Pokud 
byl Jan vnímán jako vlivná osoba, pak 
by se jí mohli stát i oni sami. Janovi 
následovníci si vlastn' ani nep!áli p!í-
chod Mesiá&e, o kterém Jan hovo!il. 
Jestli Mesiá& p!ijde, co bude s nimi? 
P!ijdou o své pozice? Také dal&í lidé 
si kladli otázky, kdo by mohl b"t je&t' 
moud!ej&í a spravedliv'j&í ne$ Jan.

Zatímco Jan tvrdil pravdu o sob' 
a o Je$í&i, jeho následovníci p!iná&eli 
novinky o rostoucí popularit' Je$í-
&e. Nebylo snadné p!ijmout zprávy 
o úsp'&ích toho, o kom vlastn' mlu-
vil, koho p!edstavoval. Nebylo snad-
né krotit své emoce, své pocity, své 
vnit!ní v"zvy. Rádi pomáháme nemo-
houcím, kte!í pot!ebují na&i pomoc 
a laskavost. Ale nemáme rádi, kdy$ 
se tito pot!ební jeví jako více talento-
vaní, populární, obdivovaní ne$ jsme 
my. Jan dokázal %elit t'mto vnit!ním 
tlak#m, ale pro jeho p!átele se ka$-
dou zprávou o Je$í&i jen zv't&ovala 
propast mezi ním a nimi.

+ ;'('A%,.G
Jan mizí v anonymit'. Zatímco v Ga-
lilei se násobí chleba a m'ní voda ve 
víno, uzdravují se nemocní a vyhá-
n'jí se démoni, jordánské b!ehy zejí 
prázdnotou. Jana K!titele vyhledává 
stále mén' lidí. Stejn" mu$, stejná 
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zpráva, ale je obklopen jen n'kolika 
p!áteli. Jan K!titel ob'toval vlastní 
svobodu tomu, aby vedl lidi k pokání. 
Te( p!i&el %as, aby jeho následov-
níci prokázali, $e jsou opravdov"mi 
p!áteli. Sdíleli s Janem mnohé: sny, 
nad'je, sílu a odvahu… a také zprá-
vy o p#sobení a rostoucí popularit' 
Je$í&e. Jist' si kladli i otázky: To má 
b"t Janova odm'na za v&echno, co 
ud'lal? Pokud ne, kde je království? 
Pro% nep!ichází? Byl jeho bratranec 
vyvolen"? Nebo to je jen podvodník, 
kter" p!etáhl Janovy stoupence na 
svou stranu, kdy$ byl Jan uv'zn'n"?

Zkusme si p!edstavit, jak se Jan 
asi cítil, kdy$ vid'l, $e jeho u%edníci 
jej nav&t'vují mén' a mén'. Navíc p!i 
vypráv'ní chválili Je$í&e, jejich nové-
ho u%itele, a p!edkládali Janovi jeho 
moudrá slova a odpov'di, které dal 
jak saduce#m, tak i farize#m. Vyprá-
v'li mu o zázracích, které vykonal, 
a kolik lidí jej následuje.

A p!itom Jan sedí v tmavém v'-
zení. Mo$ná cítil ur%itou nespravedl-
nost a k!ivdu. On m'l p!ipravit cestu, 
on byl první. A te(? Nejen$e p!i&el 
o svou pozici, ale navíc z#stal sám, 
osamocen, tém'! zapomenut. To, $e 
upadl v zapomn'ní, bylo pro n'j ob-
tí$n'j&í ne$ to, $e je zav!en" ve v'ze*-
ské cele. Nevid'l najednou Bo$í plán 
a jeho vedení. A jeho p!átelé? Ti mu 
také nebyli zrovna duchovní oporou. 
Zprávami o Je$í&i je&t' více prohlubo-
vali jeho zármutek.

Ale kone%n' dostává zprávu p!ímo 
od Je$í&e, $e pokra%uje v práci, kte-
rou Jan zapo%al. Lidé byli probuzeni 
díky Janovu poselství, byli p!ipraveni 
na Mesiá&e. Díky Janovi jej dokázali 

p!ijmout a jít za ním. Janova práce 
nebyla zbyte%ná. M'la hlubok" smysl 
a v"znam. Tehdy to Jan pochopil. 
V&echno trápení, bolest, smutek, úsilí 
a nasazení stály za to! 

Je velmi d#le$ité své p!átele po-
vzbuzovat jak po emocionální, tak 
po duchovní stránce. M'li bychom 
jim pomáhat vid't vy&&í cíle, dívat se 
na sv't jinou optikou. Nep!iná&ejme 
druh"m, kte!í pro$ívají smutek a trá-
pení, je&t' dal&í znepokojivé zprávy.

Bu( poslem, kter" p!iná&í povzbu-
zující a povzná&ející zprávy. To je 
dne&ní v"zva! Bu( takov"m p!ítelem!
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(.*02A 
!.  Uve( jméno osoby, kterou nejvíce 

obdivuje&. Co p!esn' se ti na tom-
to %lov'ku líbí? Pro% si ho vá$í&?

".  Cht'li byste $ít v blízkosti tohoto 
%lov'ka? Jaké aktivity byste cht'li 
spole%n' d'lat?

#.  P!em"&lejte o tom, jak VIP ztrácejí 
popularitu. Jak si myslíte, $e se 
tito d!íve tolik oblíbení lidé cítí? 
Co byste d'lali, kdybyste byli na 
jejich míst'?

=.  Jakou roli sehráli Janovi p!átelé? 
V %em byli Janovi pomocí? 

K dal&ímu zamy&lení si p!e%t'te 
Kaz 4,4 a Jk 3,16 a odpov'zte si na 
následující otázky:
— Galatsk"m 5 nám !íká, $e $árlivost 

je jedním ze skutk# t'la (ze skut-
k# lidské svévole). Které z ovoce 
Ducha (Ga 5,22) nejlépe $árlivost 
p!ekonává? 

— Star&í bratr z podobenství o mar-
notratném synu (L 15,25–30) 
byl také $árliv". Co byste poradili 
n'komu, kdo podobn' jako tento 
bratr t'$ce sná&í popularitu ostat-
ních?

;37,2;9-
!.  Zavolejte kamarádovi, kter" zrov-

na pro$ívá t'$&í období.
".  P!em"&lejte o tom, jak lze vyjád!it 

své uznání %lov'ku, kterému závi-
díte.

#.  Napi&te krátk" odstavec o tom, jak 
byste cht'li reagovat, a$ se jeden 
z va&ich p!átel stane úsp'&n"m.

=.  Zkuste porovnat sv#j $ivot s $ivoty 
t'ch, kte!í $ijí v jin"ch %ástech sv'-
ta (nap!. v USA, Dánsku, Rusku, 
)ín', Severní Koreji %i Africe).

>.  Napi&te moderní verzi podoben-
ství o marnotratném synu s d#-
razem na reakci star&ího bratra. 
Zkuste zm'nit konec podobenství 
tak, aby i star&í bratr byl napln'n 
radostí a pokojem.
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P!edstavme si, $e by se Jan K!titel 
coby teeenager projí$d'l po m'st' na 
motorce. Zastavil by se v ka$dé hos-
pod', za&el by na diskotéku, zkou&el 
by &t'stí po kasinech. Mo$ná $e by &el 
i do jist"ch klub# za dívkami. Byl by 
ve spole%nosti oblíben"? Byl by „in“? 
Pou$íval by t!eba verzi Bible na svém 
iPhone, kter" by m'l v$dy s sebou 
v kapse. Druh"m by mo$ná z iPhone 
i n'co p!e%etl. Nebyla by tato metoda 
ú%inn'j&í ne$ ta, pro kterou se tehdy 
rozhodl? 

Jan ale nechodil po klubech, hos-
podách, nechodil s p!áteli z t'chto 
kruh#. Pro n'j bylo poslání n'co jiné-
ho ne$ pro mnohé z nás dnes. Jan se 
dr$el stranou od tohoto stylu $ivota, 
od t'chto „ne%ist"ch“ míst. +il $ivot 
v ústraní a B#h k n'mu p!ivád'l ty, 
kte!í cht'li sly&et o nebeském krá-
lovství. I kdy$ se nám m#$e zdát, $e 
tento zp#sob nebyl ideální, v"sledky 
jeho metody a $ivotního stylu ukazu-
jí, $e to, jak $il a jak nesl své poslání, 
bylo správné. Tisíce lidí – d'ti, mlá-
de$, $eny, mu$i, u%enci i sta!í lidé – 
p!icházely ka$d" den, aby nasloucha-
ly jeho poselství.

N'kdy se obáváme, $e budeme 
spole%ností p!ehlí$eni, pokud nena-
v&t'vujeme daná místa nebo se n'%ím 
a n'jak odli&ujeme. Omlouváme si, 
kdy$ do t'chto míst chodíme. P!edstí-
ráme, $e práv' tam budeme mlad"m 
lidem vypráv't o Bohu.

BI: 3(187* 7,), 2 +*%.  
+A %*.- 1 ',%, $-' %7/+,.. 
B#h vede kroky hledajících, aby se 
setkali s t'mi, kte!í jim p!edstaví 
ú$asného Hospodina. P!ivádí k nám 
lidi, kte!í jej pot!ebují. On to byl, 
kdo vedl lidi na pou&,, aby se setkali 
s Janem a dov'd'li se o nebeském 
království. 

Jan se jen modlil a sv'd%il. Nechal 
se inspirovat a vést Duchem svat"m. 
Podíval se na lidi a vycítil, co je jejich 
pot!ebou. Vnímal, $e %ekají na posel-
ství od Boha. Bylo by opravdu ostud-
né, kdybychom na&e touhy po nemo-
rálním $ivot' skr"vali pod záminkou 
misijní práce.

B#h ne$ádá, abychom si „po&pini-
li“ ná& charakter a my&lenky jen pro-
to, abychom n'koho zachránili. 

Tady je jeden dobr" p!íklad:

%'1*$(

Jak podat druhému  
pomocnou ruku
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„I p!i&li ti dva poslové ve%er do 
Sodomy. Lot sed'l v sodomské brán'. 
Kdy$ je spat!il, povstal jim vst!íc, 
sklonil se tvá!í k zemi a !ekl: ‚Sna$-
n' prosím, moji páni, uchylte se do 
domu svého slu$ebníka. P!enocujte, 
umyjte si nohy a za %asného jitra p#-
jdete svou cestou.‘ Odv'tili: ‚Nikoli, 
p!enocujeme na tomto prostranství.‘ 
On v&ak na n' velice naléhal; uch"lili 
se tedy k n'mu a ve&li do jeho domu. 
P!ipravil jim hostinu, dal napéci ne-
kva&ené chleby a pojedli. 

D!íve ne$ ulehli, mu$ové toho 
m'sta, mu$i sodom&tí, lid ze v&ech 
kout#, mladí i sta!í, obklí%ili d#m. 
Volali na Lota a !ekli mu: ‚Kde má& ty 
mu$e, kte!í k tob' této noci p!i&li? Vy-
ve( nám je, abychom je poznali!‘ Lot 
k nim vy&el ke vchodu, dve!e v&ak za 
sebou zav!el. -ekl: ‚Brat!í moji, ned'-
lejte prosím nic zlého. Hle(te, mám 
dv' dcery, které mu$e nepoznaly. 
Jsem ochoten vám je vyvést a d'lejte 
si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic 
ned'lejte t'mto mu$#m! Ve&li p!ece 
do stínu mého p!íst!e&í.‘“ (Gn 19,1–8)

Dva cizinci nav&tívili Lota (nako-
nec se uká$e, $e to byli Bo$í and'lé). 
Obyvatelé m'sta vid'li, $e do Lotova 
domu p!i&li cizinci. Homosexualita 
a prostituce byly lidem dob!e známy. 
Sodom&tí mu$i cht'li nov' p!íchozí 
„poznat“. Lot se sna$il najít jiné !e&e-
ní pro jejich ochranu: rozhodl se na-
bídnout jim své dcery, aby tak sodom-
&tí mu$i mohli uspokojit své choutky.

Vidíte, jak hrozná byla Lotova 
reakce? Jak bylo hloupé jeho roz-
hodnutí… A B#h p!iná&í záchranu 
i v tak nep!íjemné situaci. B#h hází 
záchrann" kruh. B#h Lota napomíná. 

Bo$í poselství bylo jasné: nemu-
sí& ob'tovat sebe nebo své blízké, 
kdy$ chce& bránit Boha. B#h se brání 
sám. B#h nepot!ebuje, abychom $ili 
ne%ist" $ivot, $ivot v bahn', a tím ho 
takto bránili. My se nemáme podílet 
ve snaze zapadnout mezi své vrstev-
níky na stejn"ch h!í&ích jako oni. To, 
$e ponecháme stranou zásady Bible, 
nepovede k tomu, $e budeme více 
oblíbení. 

$;2 .-)A 0;3;)'(/.  
%-0, 1+& +<1.-+'82A
$;0A2 – M#$eme jim p!edstavovat 
Bo$í slovo tak, $e mu porozumí, 
a není t!eba p!i tom pou$ívat vulgár-
ní a nevhodná slova. Nepot!ebujeme 
p!epsat Bibli, ale p!edstavit ji poutav' 
i t'm, kte!í se spí& ne$ o knihy zajíma-
jí o IT technologie.
+8<; – Víru mohu druh"m p!edstavit 
pouze tím, kdy$ vidí, jak se projevuje 
v mém osobním $ivot'.
9:;<;2.-< – Nic není p!esv'd%iv'j-
&ího ne$ charakter, kter" ukazuje, $e 
máme stálé, pevné, trvalé hodnoty.
1(/9,. – Nepot!ebujeme udr$ovat 
propast mezi ostatními lidmi anebo 
pohlí$et na lidi shora, ale musíme b"t 
tady pro n' ve chvíli, kdy oni pot!e-
bují nás. Za%ne-li n'kdo u$ívat drogy, 
mohu stát p!i n'm, kdy$ bude chtít 
se závislostí skoncovat. Je k ni%emu, 
kdy$ s druh"mi popíjím alkohol. 
Mohu b"t u$ite%n", kdy$ mám %istou 
a jasnou mysl. Nepot!ebuji, abych se 
stal slep"m s cílem pomoci nevidomé-
mu vid't cestu. Naopak, musím b"t 
ostra$it" a starat se o to, co se d'je 
p!ed m"ma o%ima, abych mohl „sle-
pému“ pomoci.
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Není nutné, abych poru&oval zákon 
proto, $e chci pomoci druhému, kter" 
ud'lal n'co &patného. Naopak, m'l 
bych b"t nevinn" a vnit!n' siln", abych 
mohl zvednout toho, kdo selhal.

$;2 3();. )</:&%/ 3(%(9'(/ </2/
— )82A 34*.-71.+8, 2.-<& %* +-72(/ 

:()'(./. Ka$d" z nás pot!ebuje 
p!átele. P!átelství je nejlep&í zp#-
sob, jak n'komu pomoci. Va&ím 
cílem by m'lo b"t pomoci druh"m 
r#st v Kristu, to znamená, aby se 
více p!ibli$ovali a podobali Je$í&i. 

— + <*%9, <I0'59: 3<($-2.I. Na&e 
misijní projekty by nem'ly b"t 
p!edstavovány tak, $e my známe 
a máme v&echno, kde$to druzí 
lidé ne. Bylo by dobré vytvo!it 
projekty s dal&ími mlad"mi lidmi 
pro lidi v nouzi nebo vytvo!it eko-
logické programy. Sdílíme mnohé 
hodnoty s mlad"mi lidmi z jin"ch 
církví %i jin"ch kultur. Pro% by-
chom nem'li dob!e vyu$ít t'chto 
spole%n"ch vy&&ích hodnot za ú%e-
lem vybudování p!átelství a záro-
ve* pracovat pro ostatní lidi?

— 3<(1.4-)',9.+8% +0.;:I. Je$í& byl 
%asto pozván farizeji %i h!í&níky 
ke spole%nému jídlu. Nestra*me 
se druh"ch, ale p!i spole%ném 
setkávání si udr$ujme své zásady. 
Respektujme druhé lidi, ale zá-
rove* si nenechme vzít právo b"t 
také respektován a zachovejme si 
vlastní víru.

— <(7- .5%/. Jan K!titel nebyl sólis-
ta, spolupracoval s t"mem. Lidé 
z jeho t"mu nebyli jen pasivní po-
slucha%i, ale zapojovali se do spo-
le%né práce. -íkali si „u%edníci“ 

a Jan byl jejich v#dce. Jeho u%ení, 
my&lenky, jeho $ivotní styl a cha-
rakter je v&echny siln' ovliv*ovaly.
  Janovi u%edníci p!iná&eli Jano-
vi zprávy o lidech, o r#zn"ch udá-
lostech a také informace o Je$í&i, 
kdy$ za%al kázat a %init zázraky.
  Kdy$ máte takov" t"m p!átel, 
budete mít %as se p!ipravovat 
a modlit se. Nemyslete si, $e Jan 
získal tento t"m jako dárek. Byli to 
lidé, kte!í se postupn' poznávali 
a sp!átelili. Ka$d" mlad" %lov'k 
m#$e mít takovou skupinu p!átel. 
Jan nebyl n'jak" podivín, osam'l" 
poustevník. Jeho p!átelství s t'-
mito lidmi nám ukazuje, $e i kdy$ 
m'l kolem sebe skupinu r#zn"ch 
následovník#, dokázal si uchovat 
sv#j cíl, své poslání, své hodnoty. 

1<(+'*'8 $;'; 24.,.-7- ; 1;%1(';
— 1;%1(' +F)A 27-1;7. Cel" $ivot-

ní p!íb'h Samsona se to%í okolo 
slovesa klesat, jít dol#. Stejn' 
jako Jan, i Samson se narodil, aby 
naplnil proroctví. Samsonovi ro-
di%e v'!ili Bo$ímu slovu více ne$ 
Zachariá&, otec Jana. Samson byl 
vychovávan" s velkou pé%í a lás-
kou a byl veden k tomu, $e mu Pán 
B#h sv'!il ur%it" úkol. Jak se ale 
choval? P!átelil se s Peli&tejci, m'l 
krátké vztahy s dívkami, hazar-
doval. Znovu a znovu chyboval. 
Dokonce se o$enil s dívkou, kterou 
sotva znal. Izraelci pot!ebovali 
vysvoboditele. Samson byl k roli 
osvoboditele povolán. Ale jeho 
charakter, jeho hodnoty klesaly 
ní$ a ní$ a$ do dne, kdy jej zavalila 
ze( chrámu, kter" sám zbo!il.
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  Samson jedl med z mrtvého 
zví!ete. Byl fascinován vlastní 
silou k usmrcení lv#, &akal# i lid-
sk"ch bytostí. Med byl jen jeho 
trofejí.

— $;' )G7;7 +F)A %;J,%/%. Jan odo-
lal poku&ení a nástrahám spole%-
nosti. Nikdy ne&el na fotbal, nehrál 
hazardní hry, nechodil na hlu%né 
koncerty. Nikdy se nerozb'hl za 
hezk"m t'lem sli%né dívky. Z#stal 
s Bohem uprost!ed p!írody, kde 
mohl obdivovat krásy Bo$ího stvo-
!ení a kázat Bo$í poselství, ani$ 
byl ru&en. Jan byl v't&í osvoboditel 
ne$ Samson, proto$e chápal své 
poslání. V'd'l, $e má kázat o po-
kání a království nebeském a také 
p!ipravovat cestu pro Spasitele.
  Jan také jedl med, ale s jin"-
mi pohnutkami a cílem. Jan m'l 
velmi jednoduchou a vyvá$enou 
stravu, proto$e si cht'l zachovat 
%istou mysl. Nikdy se nechlubil 
sv"m jídelní%kem. Prost' se rozho-
dl $ít zdrav" a klidn" $ivot.

$-),'5, 2)( %(:7 $8. '8F,  
;',F BA .( BA7( 63;.'&
Nejsme schopni odhadnout následky 
na&ich pád# a poklesk# a odolat po-
ku&ení. Sotva si v&imneme, $e klesá-
me ní$ a ní$. Jedin", kdo mohl jít ní$, 
byl Je$í&. On byl jedin", o kom m#$e-
me !íci: „Nebyl v n'm $ádn" h!ích“, 
zatímco „v&ichni zh!e&ili a nedosahují 
Bo$í slávy“.

$;' 1- <(0:()7, F- '-B/)-  
17-+(+;. 0- 1+59: :()'(.
Jan nebyl ustra&en" %lov'k. Znal sa-
tanovu moc a sílu. P!esto z#stal ve 

sv"ch hodnotách pevn". Rozhodl se, 
stejn' jako Daniel, nesní$it své stan-
dardy a vnit!ní principy.

Jan v'd'l, $e jít sm'rem dol# není 
problém, ale vracet se nazp't je t'$ké.

Je t'$&í uniknout ze sev!ení h!íchu 
a vrátit se k vy&&ím hodnotám, ke 
spravedlnosti a %istot', ne$ jít dol# do 
h!íchu. Pokud n'kdo tou$í sly&et Bo$í 
slovo, B#h v&e povede tak, abychom 
nemuseli %init kompromisy. Nemusí-
me se „&pinit“ pro záchranu druh"ch. 
Není t!eba, abychom se vzdali vlastní 
spásy pro spásu druh"ch. Je$í& u$ za 
v&echny zaplatil tu nejvy&&í cenu. My 
mu máme jen p!ipravovat cestu, tak 
jak to d'lal Jan. 
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!.  Diskutuje o místech, kam by mlad" 

%lov'k nem'l jít, i kdyby se tam 
chystal s ur%it"m cílem a posláním.

".  Pov'z lidem z va&í skupiny o tom, 
kdo a jak ti pomohl duchovn' 
r#st. 

#.  V jak"ch oblastech se mlad" %lo-
v'k podobá Janovi a v jak"ch 
oblastech se naopak podobá Sam-
sonovi? 



"E "E"! "!

Jan usly#el ve v!zení o (inech Kristo-
v&ch, poslal k n!mu vzkaz po sv&ch 
u(ednících: „Jsi ten, kter& má p"ijít, 
nebo máme (ekat jiného?“ (Mt 11,2.3)

-íká se, $e $ivot se podobá horské 
dráze. N'kdy se na modré obloze 
objeví temná mra%na. Jindy zelená 
pole vyblednou následkem sucha. 
Dnes mo$ná pro$íváme úsp'ch a ví-
t'zství, ale zítra m#$eme procházet 
údolím tmy a zoufalství. Na&e srdce 
mohou bít klidn', ale b'hem vte!iny 
se mohou rozbu&it následkem strachu 
a úzkosti. 

Pro$íváme to takto i my k!es,ané? 
Mohl Jan poci,ovat takovou nejistotu 
a pochybnosti? Co se d'je, kdy$ jsme 
sami? 

Na tyto otázky budeme dnes spo-
le%n' hledat odpov'di, poté co na-
hlédneme do srdce Jana K!titele.

3(9:AB'(1.,
Jan m'l odvahu postavit se na stra-
nu dobra, morálky, na stranu Boha. 
Otev!en' vyjád!il pravdu o neman-
$elském vztahu Heroda Antipy, 
v d#sledku %eho$ byl uv'zn'n. Jan 

stále více a více poci,oval zklamání, 
pochybnosti, zoufalství. Pro%? Byl 
ne&,astn", $e byl nespravedliv' uv'z-
n'n? Co ovliv*ovalo Janovy emoce? 
Co zp#sobilo jeho pochybnosti? Ni-
kde v Bibli se nedo%teme, pro% m'l 
takové pocity. Podívejme se, co o tom 
napsala Ellen Whiteová: „Jan#v $ivot 
byl napln'n prací. Ne%innost a stís-
n'nost v'ze*ského $ivota na n'ho 
t'$ce doléhaly. T"dny ubíhaly a nic 
se nem'nilo. Jana za%ínaly p!epadat 
pochybnosti a malomyslnost. U%ed-
níci na n'ho nezapomn'li. Mohli jej 
ve v'zení nav&t'vovat. P!iná&eli mu 
zprávy o Je$í&ov"ch %inech a o tom, 
jak se kolem n'ho shroma$(ují zá-
stupy lidí. Nechápali v&ak, pro% se 
nov" u%itel, je-li Mesiá&em, nezasadí 
o Janovo propu&t'ní. Jak m#$e dovo-
lit, aby byl jeho v'rn" posel v'zn'n 
a snad i p!ipraven o $ivot?

Jejich otázky na Jana zap#sobily 
a vyvolaly v n'm pochybnosti, které 
ho nikdy p!edtím nebyly napadly. Sa-
tan se radoval, kdy$ sly&el u%edníky 
a vid'l, jak jejich slova Bo$ího posla 
zra*ují. Lidé se %asto pova$ují za p!í-
tele n'koho pozoruhodného, cht'jí 

2'"/'*3

Co d6lat  
s pochybnostmi
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mu dokázat svoji v'rnost, a p!itom 
mu &kodí jako nejv't&í nep!átelé. 
Místo aby jej posilnili ve ví!e, %asto ho 
sv"mi slovy ubíjejí a zmalomysl*ují. 
Jan K!titel stejn' jako Spasitelovi 
u%edníci nepochopil podstatu Kristo-
va království.“ (TV 134)

Existuje n'kolik v'cí, které siln' 
ovliv*ují to, jak se práv' cítíme. Za 
prvé, je dob!e známo, $e prost!edí, 
ve kterém $ijeme, siln' ovliv*uje na&i 
náladu. Jan byl vzat z p!írody do tem-
ného v'zení. P!edtím $il v otev!eném, 
krásném, %istém a $ivém prost!edí. 
Nyní se nacházel v uzav!eném, stu-
deném, nezdravém prostoru. Dále 
nedostatek pohybu vede ke ztrát' 
optimizmu a pozitivního nalad'ní 
na sebe a své okolí. Zm'na prost!edí 
a ztráta pohybu vedla Jana k pocit#m 
zoufalství a mo$ná i beznad'je.

Setkávání s u%edníky Jan#v stav 
je&t' zhor&ovala. P!ece jen pln' ne-
porozum'l poslání Mesiá&e. P!átelé 
mohou b"t velkou oporou a pomocí, 
kdy$ se nacházíme v podobné situaci 
jako Jan. Ale v p!ípad' Jana mu u%ed-
níci je&t' zhor&ovali jeho negativní 
a depresivní sm"&lení. Jejich otázky 
zp#sobovaly, $e Jan balancoval mezi 
zklamáním a beznad'jí. Je Je$í& 
opravdu Mesiá&em? Kdyby jím sku-
te%n' byl, pro% nezasáhne a neud'lá 
n'co, co by Jana osvobodilo? V$dy, 
Jan mu p!ipravoval cestu!

Obdobn" p!ípad se stal o n'kolik 
set let d!íve. Jóbovi p!átelé, kte!í jej 
cht'li podpo!it a pozvednout, se stali 
nástroji satana a p!ivád'li Bo$ího 
mu$e do je&t' v't&ího zoufalství. 

N'co podobného se odehrálo 
i t'sn' p!ed uk!i$ováním: „Bu( toho 

uchrán'n, Pane, to se ti nem#$e stát!“ 
(Mt 16,22). Jsou to Petrova slova 
Je$í&i, proto$e necht'l, aby byl Je$í& 
uk!i$ován. Satan se sna$í vzbudit 
u p!átel obavy a strach, které pak za-
sévají pochybnosti. 

Skute%nost, $e nerozum'l podob' 
Bo$ího království, je dal&ím faktorem, 
kter" ovliv*oval Janovu malomysl-
nost a pochybnosti. Stejn' jako ka$d" 
jin" $id Jan %ekal na Mesiá&e, kter" 
p!evezme tr#n David#v. Ale nic tako-
vého se ned'lo, jeho o%ekávání nebyla 
napln'na. Jan pro$íval pochybnosti, 
zklamání a beznad'j. Krom' toho i sa-
tan siln' usiloval o to, aby jeho víra 
byla oslabena. „P!icházely chvíle, kdy 
mu démonské na&eptávání p#sobilo 
nesmírná muka a kdy se ho zmoc*o-
vala nesnesitelná úzkost“ (TV 135).

N'kdo se m#$e oprávn'n' ptát: 
Pro% B#h dopustil, aby se tyto v'ci 
d'ly? Pro% Bo$í lid musí %elit malo-
myslnosti a pochybnostem? Toté$ se 
stalo i Moj$í&ovi (Nu 20,1–12) nebo 
Elijá&ovi (1Kr 19,9.10).

T'mto pocit#m musel %elit i Jan. 
Poslal rad'ji dva u%edníky, aby se Je-
$í&e zeptali: „Jsi ten, kter" má p!ijít, 
nebo máme %ekat jiného?“ Pot!eboval 
uji&t'ní, $e se nem"lil, kdy$ vnímal 
Je$í&e jako Beránka Bo$ího, kter" sní-
má h!íchy sv'ta (J 1,29). 

Jakou odpov'( dal Je$í& Janov"m 
u%edník#m?

$,1.(.A
Janovi u%edníci stojí p!ed Je$í&em 
a o%ekávají odpov'( na otázku: „Jsi 
ten, kter" má p!ijít, nebo máme %ekat 
n'koho jiného?“ Je$í& jim odpov'd'l: 
„Jd'te, zv'stujte Janovi, co sly&íte 
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a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, ma-
lomocní jsou o%i&,ováni, hlu&í sly&í, 
mrtví vstávají, chud"m se zv'stuje 
evangelium“ (Mt 11,4.5). Odpov'( 
pro Jana obsahovala popis království, 
které Je$í& p!i&el zalo$it. Jestli$e Je$í& 
byl milosrdn" k bezmocn"m %i ne-
mocn"m a napl*oval lidské pot!eby, 
pak ur%it' nezapomn'l na toho, kdo 
mu p!ipravoval cestu. Janovi u%edníci 
vid'li Je$í&ovu práci a zázraky. Jejich 
víra byla posílena. -ekli Janovi, co 
vid'li a sly&eli. Janovi p!inesli po-
$ehnání místo zasévání pochybnosti 
a malomyslnosti. Oni pochopili, $e 
Je$í& je Mesiá&. To byla jejich jistota. 
Nem'li ale jistotu, $e Je$í& zasáhne ve 
prosp'ch Janova propu&t'ní z v'zení. 
Pro Jana to byla lekce d#v'ry Je$í&i 
bez ohledu na to, zda Je$í& zasáhne 
v jeho prosp'ch. 

Mít víru neznamená, $e v&emu 
rozumíme a v&echno chápeme. Zna-
mená to, $e dovolíme Bohu, aby se 
projevil a pracoval pro nás tak, jak to 
sám uzná za vhodné. 

Abychom se dokázali pln' spoleh-
nout na Bo$í vedení, musíme v'd't 
a v'!it, $e má v&e pevn' v rukou 
a vidí dál ne$ my.

Pokud se pot"káte s podobn"mi 
otázkami, následující odstavce vám 
mohou b"t posilou va&í víry: „Kristus 
se nikdy nez!ekne t'ch, pro které ze-
m!el. My jej m#$eme opustit a nechat 
se p!emoci poku&ením, ale Kristus 
nikdy neopustí nikoho, za n'j$ vlast-
ním $ivotem zaplatil v"kupné. Kdyby 
se na&e duchovní z!ení prohloubilo, 
vid'li bychom du&e napln'né úzkostí 
a $alem, které v malomyslnosti tou$í 
po smrti. Také bychom vid'li and'-

ly, kte!í se co nejrychleji sna$í p!ijít 
t'mto lidem na pomoc a odehnat od 
nich armády zla. Duchovní boj mezi 
dv'ma znep!átelen"mi vojsky je sku-
te%n" a na jeho v"sledku závisí v'%n" 
osud.

Bo$í poslové by si nem'li myslet, 
$e je Bo$í dílo na nich závislé. Je ale 
t!eba, aby se ka$d", kdo neupadl do 
duchovního spánku, zapojil do díla 
záchrany. Musí se sna$it zma!it zá-
m'ry zl"ch lidí a vná&et do !ad Bo$ích 
nep!átel zmatek. Ten, kter" je Král 
a Pán zástup#, sedí mezi cherubíny 
a uprost!ed boj# a v!avy národ# dr$í 
nad sv"mi d'tmi ochrannou ruku. 
A ve chvíli, kdy &ípy hn'vu proniknou 
srdci nep!átel, on své d'ti skryje ve 
své náru%i.“ (OSÚ 67)

Pro% vlastn' pochybujeme? Ka$d" 
z nás je p!ím"m ú%astníkem velkého 
sporu, kter" se odehrává ve vesmíru. 
Jedním z d#sledk# tohoto sporu je, $e 
se cítíme osam'lí a opu&t'ní. M'li by-
chom v'd't, $e Je$í& je v$dy s námi, 
blízko nás. Nikdo nám nerozumí 
a nechápe nás lépe ne$ on. On bude 
stát v$dy p!i nás, provázet nás v na&í 
slu$b' a v práci, kterou nás pov'!il. 

9( )G7;. 1 3(9:AB'(1.%,?
Pochybnost je jednou ze zbraní, 
kterou satan pou$ívá po vypuknutí 
konfliktu v nebi. Tuto zbra* vyu$il 
ji$ v zahrad' Eden. Podkopává v na-
&ich o%ích autoritu Boha a rozbíjí ná& 
vztah k n'mu. Je obvyklé, $e lidé po-
cítí pochybnosti, poté co za$ili úsp'ch 
%i naopak n'jakou prohru. Poj(me se 
op't podívat na p!íb'h Jana K!titele 
a spole%n' v n'm hledejme, jak %elit 
pochybnostem. 
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— +50';% 0)<;+&:( F,+(.'8:( 1.A7/. 
I kdy$ nejsme uv'zn'ni jako Jan, 
na&e zvyky mohou p!iná&et tem-
notu do na&ich $ivot#. Prost!edí, 
ve kterém $ijeme a pracujeme, 
m#$e zp#sobit pocity zklamání 
a nejistoty. Sv'tlé a %isté mís-
to m#$e naopak pomoci tomu, 
abychom se cítili &,astní a aby se 
nám práce %i studium da!ily. P's-
tování pozitivního, nesobeckého 
sm"&lení bez $árlivosti a nenávisti 
p!ispívá k du&evnímu i fyzickému 
zdraví. Víme také, $e fyzické cvi%e-
ní je dobré nejen pro t'lo, ale i pro 
mysl. Radostná nálada, pozitivní 
my&lení a zdrav" optimizmus po-
zvedají na&i víru a pomáhají nám 
%elit pochybnostem.

— $- )(B<& %8. )I+G<A:()'& 34*.-7- 
; 3(F*);. $- ( <;)/. 34*.-7& BA 
;7- ',2)A '-%G7, ';:<;),. ';6- 
)(.;0(+*'8 1- B(:;. Jan se setká-
val s Bohem. Sly&el jeho hlas, kte-
r" jej uji&,oval v jeho slu$b' a po-
slání. Odmítejme jakékoli otázky, 
které nás vedou k pochybnosti 
o na&í individualit' %i o na&em 
místu zde na zemi. Uv'domujme 
si, $e je to satan, kter" v nás tyto 
pocity zasévá. N'kdy se zdá, $e to 
není tak jasné, $e v'ci nejsou ani 
bílé, ani %erné, ale $e jsou &edé. +i-
jeme ve sv't', kde stále %ast'ji ví-
t'zí zlo a nejistota, a jen Bo$í slovo 
nám ukazuje rozdíl mezi dobrem 
a zlem a dává nám sm'r a jistotu.

— %G7, BA1.- +G)G., H-%/ +G48.-,  
;7- '-%G7, BA1.- +G4,., F- +6-9:-
'(, 9( +8.- ; 0'*.-, $- 3<;+);. 
Bo$í my&lenky jsou vy&&í ne$ ty 
na&e. Jan v'd'l, $e Mesiá& ustano-

ví Bo$í království, a kázal o tom. 
Ale Jan nepochopil, $e Je$í& p!i-
jde, aby vystav'l Bo$í království 
v lidsk"ch srdcích. Pot!ebujeme 
vid't do hloubky a je t!eba si stále 
uv'domovat, $e duchovní v'ci 
jsou d#le$it'j&í ne$ ty materiální.

— +- 9:+8789:, 2)A $1%- 37'8 '-$,1-
.(.A, 34-%567-$%- ; ';37K/$%- 
';6, %A17 B(F8%, +G9%,. Na Janov' 
$ivot' vidíme, $e byly chvíle, kdy 
mu temní and'lé na&eptávali po-
chybnosti. Jejich slova mohla b"t 
p!emo$ena pouze Bo$ím slovem. 
Pokud za%nete v nejistot' ztrá-
cet rovnováhu, vzpome*te si na 
biblické ver&e, na jeho zaslíbení, 
na jeho vedení ve va&em $ivot' 
nebo si zpívejte k!es,anské písn' 
a nechte Ducha svatého, a, naplní 
va&i mysl a srdce pokojem.

— +0)-$.- B(:/ )82A 0; 2;F)5  
+*6 L13G9: ; 34,9:*0-$.- 0; '8% 
1 $;25%2(7, +;68% 1-7:*'8%. 
Jan byl napln'n pochybnostmi 
a malomyslností navzdory tomu, 
$e p!edtím pro$il velmi úsp'&né 
období. Co by se stalo, kdyby pod-
lehl satanovu poku&ení? T'$ko 
!íci. Je dobré vzdát Bohu díky za 
ka$d" ná& úsp'ch, kter" jsme pro-
$ili. Tento postoj nás ochrání p!ed 
pocity p"chy a sob'st!ednosti. Po-
kud nás potká n'jak" pád, prohra, 
selhání, odevzdejme i tyto zku-
&enosti Bohu. Jeho milost je v't&í 
ne$ jak"koli pád %i selhání. Jeho 
milost nám pomáhá jít dál a dává 
nám nad'ji na vít'zství.
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!. N'kdo kdysi !ekl: „Pochybnost je 

jedním z nejv't&ích h!ích#.“ Sou-
hlasíte s tím nebo ne? Vysv'tlete 
vá& názor.

".  Co je snadn'j&í $ivit: pochybnosti, 
úsp'ch nebo selhání? Zd#vodn'te 
svou odpov'(.

#.  M#$e osam'lost vést k pochybnos-
tem? Pro%?

'*+<: 2- 13(7-H'& %()7,.BG
Zamyslete se nad lidmi ze sboru, kte!í 
konají velké v'ci pro Boha, a spole%n' 
se za n' modlete.

'*+<: 2 1(/2<(%& %()7,.BG
P!ipome*te si své úsp'chy a pod'kuj-
te za n' Bohu. Také se s ním sdílejte 
o sv"ch neúsp'&ích a prohrách.
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On musí r'st, já v#ak se men#it.  
(J 3,30)

Tato slova se v k!es,anském prost!edí 
%asto citují. -ekl je mladík, kter" $il 
ve sv't' jako my, ale byl p!ipraven 
mu %elit a ve!ejn' vyznat, $e jej n'kdo 
p!evy&uje. V na&í spole%nosti oriento-
vané na individuální úsp'ch, ve které 
se pou$ívají sout'$ivost a tvrdé lokty 
k tomu, aby lidé vynikli a získali ur%i-
té v"hody, jsou tato slova tak trochu 
podivná a zvlá&tní. 

Jsme zvyklí %asto pou$ívat v"razy 
jako Superman nebo Xman, které 
ozna%ují v"jime%nost daného jedince. 
Tito hrdinové v$dy n'komu pomohli 
nebo n'koho zachránili (n'kdy do-
konce i celou planetu). Je skute%n' 
v na&í spole%nosti oce*ován jen ten, 
kdo je v"jime%n"? A je to tak v po!ád-
ku? Pro nalezení správné odpov'di 
musíme nap!ed pop!em"&let nad tím, 
zda v#bec $ijeme v normálním sv't'.

'(<%*7'8 $- B(F8 1+G.
„-ekl jim: ‚Králové panují nad ná-
rody, a ti, kdo jsou u moci, dávají si 
!íkat dobrodinci“ (L 22,25). Je správ-

né, aby ti, kdo vládnou a kdo nejsou 
v$dy laskaví, dob!í %i spravedliví, byli 
naz"váni dobrodinci, i kdy$ mo$ná 
ani nev'dí, co to slovo znamená? U$ 
tento ver& ukazuje na to, $e $ijeme ve 
sv't', kter" má p!evrácené hodnoty. 
Jak tedy vypadá normální sv't?

„Av&ak vy ne tak: Kdo mezi vámi 
je nejv't&í, bu( jako poslední, a kdo 
je v %ele, bu( jako ten, kdo slou$í“ 
(L 22,26). Zde nacházíme letm" 
pohled na ideální sv't, ve kterém by 
ka$d" rád $il, proto$e nastavená pra-
vidla jsou pro dobro lidí. Je$í& nejen-
$e kázal tato slova, on je i napl*oval, 
on podle nich $il. 

„Nebo,, kdo je v't&í: ten, kdo sedí 
za stolem, %i ten, kdo obsluhuje? Zdali 
ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem 
mezi vámi jako ten, kdo slou$í“ (v. 27).

Jan K!titel vzal tato slova jako nor-
mu pro sv't, ve kterém $il. Tou$il se 
sní$it tak, aby %lov'k vedle n'j mohl 
b"t vyv"&en. Jan tomu nejen$e poro-
zum'l, ale dokázal to dovést do praxe. 

(BA+;.-7 B(F8:( 1+G.;
Jan byl následován velk"m zástupem 
lidí, kte!í mu naslouchali, i kdy$ je 

-4'*3

Opravdoví hrdinové 
museli v3dy pokleknout
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%asto napomínal. M'l i své u%edníky. 
Po%et jeho stoupenc# rostl, co$ zna-
menalo, $e Jan byl schopn" a úsp'&n" 
v#dce. Ale jednoho dne po%et násle-
dovník# za%al klesat, proto$e se na 
scén' objevil n'kdo jin".

„P!i&li k Janovi a !ekli mu: ‚Mist!e, 
ten, kter" byl s tebou na druhém b!e-
hu Jordánu, o n'm$ jsi vydal dobré 
sv'dectví, nyní sám k!tí a v&ichni cho-
dí k n'mu‘“ (J 3,26).

N'jak" „p!ítel“ Janovi na&eptával: 
Ty jsi mu pomohl, ty jsi jej p"edstavil, 
podporoval jsi ho – a on ti nyní odvádí 
p"átele. Co bude# d!lat? Jan se musel 
rozhodnout, zda bude naslouchat 
t'mto lidem, nebo zda se t'mto tla-
k#m postaví a bude se dr$et svého 
poslání.

„Kdy$ jsem sám, uji&,uji sám sebe, 
jak moc jsem pokorn". Ale kdy$ jsem 
vedle n'koho, kdo je chválen a obdi-
vován, uvnit! mne se oz"vá hlas, kte-
r" není ale v#bec pokorn", kter" má 
k poko!e daleko.“ (John Ortberg)

Ti lidé kolem n'j byli jeho p!átelé, 
následovali ho, zajímali se o jeho pro-
roctví a poslání a p!áli by mu v$dy jen 
to dobré. Pro% jim ale nyní nemohl 
naslouchat? Pro% jim nemohl v'!it? 

Jan m'l sílu jim !íct: „On musí 
r#st, já v&ak se men&it.“ Jan byl hrdi-
nou, kter" se poní$il, a tímto posto-
jem si získal v&e. 

Kdy$ se n'kdo vzdá své pozice 
a p!enechá ji druhé osob', v't&inou 
o%ekává vd'%nost, d'kovn" dopis, 
náv&t'vu apod. Tou$í po zp'tné vaz-
b' na jeho prokázanou laskavost. Ale 
u Jana se nic takového nestalo. Po Je-
$í&ov' k!tu se Jan s Je$í&em u$ nikdy 
nepotkali. Janovi u%edníci ho opusti-

li, kdy$ byl uv'zn'n. Jen pouh"ch pár 
p!átel byli posly „dobr"ch“ zpráv. 

Ka$dá &patná zpráva mohla b"t 
pro Jana ostnem, kter" ho zra*oval.

Jan mohl setrvat v pozici velké 
a d#le$ité osoby, mohl stále kázat 
v ulicích. Ale on ud'lal n'co zcela ji-
ného! On se za%al zmen&ovat, tak jak 
se zv't&oval Je$í& v o%ích lidí a s tím, 
jak rostl Je$í&#v vliv. Nekázal ji$ tak 
jako d!íve, neshroma$(oval kolem 
sebe dal&í lidi, ale postupn' se sta-
hoval, a$ úpln' vymizel z ve!ejného 
$ivota. Nejen$e napomohl tomu, aby 
Je$í&#v vliv mohl r#st, ale ve stejn" 
%as pracoval na zmen&ení sama sebe. 

Pokud chcete druhému pomoci 
vyr#st, musíte se zmen&it. 

Nem#$ete kázat o Je$í&i, pokud 
chcete zviditelnit sebe. Lidé budou 
uchváceni vámi a zanechají si vá& 
obraz ve sv"ch vzpomínkách místo 
toho, aby byli uchváceni Je$í&em. 

$;' +G)G7, 2(%/  
34-'-9:*+* 1+& %81.(
Jan poko!il sám sebe. Vzdal se svého 
místa, pozice, cti pro n'koho jiného. 
Mo$ná $e i jeho p!átelé mu !ekli: 
„Vidí&, v&ichni &li za Je$í&em a ty jsi 
z#stal sám. Pozd'ji bude& zat%en, 
uv'zn'n… A on pro tebe nic neud'lá. 
On t' nezachrání.“ 

„A strhla se bitva na nebi: Mi-
chael a jeho and'lé se utkali s dra-
kem. Drak a jeho and'lé bojovali…“ 
(Zj 12,7).

Co bylo v sázce? Pro% bojo-
val s drakem? Podívejme se do 
Iz 14,13.14: „A v srdci sis !íkal: ‚Vy-
stoupím na nebesa, vyv"&ím sv#j tr#n 
nad Bo$í hv'zdy, zasednu na Ho!e 
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setkávání na nejzaz&ím Severu. Vy-
stoupím na posvátná návr&í oblak#, 
s Nejvy&&ím se budu m'!it.‘“

Zde je ten cíl – stoupat, tr#n, vyso-
ko v oblacích. Tak moc to p!ipomíná 
ná& sv't, ve kterém $ijeme. To je to, 
co nám p!edstavují denn' média. 
Tento sv't nás u%í b"t sobeck"mi, 
narcistick"mi, b"t vít'zi i p!esto, $e 
druhého po&lapu, po&piním. 

A Je$í&? Za co on bojoval? Za 
tr#n? Ne, on u$ tr#n vlastn' m'l. 
Tak za co? Podívejme se do Fp 2,6.7: 
„Zp#sobem bytí byl roven Bohu, 
a p!ece na své rovnosti nelp'l, n"br$ 
sám sebe zma!il, vzal na sebe zp#sob 
slu$ebníka, stal se jedním z lidí.“

Je$í& vzal na sebe roli dobrodin-
ce a bojoval za to, aby se stal na&ím 
slu$ebníkem. Poprvé m#$eme %íst 
o tom, jak Velk" Hrdina klesá, jak se 
zmen&uje: Je$í& v'd'l, $e mu Otec 
dává v&e do jeho rukou a $e p!i&el 
od Boha. Vstává od ve%e!e a odkládá 
své jídlo stranou, bere ru%ník a opá-
&e se jím. Nalévá vodu do umyvadla 
a za%íná sv"m u%edník#m um"vat 
nohy a vytírá je ru%níkem, kter"m byl 
opásán. 

A podruhé se sní$il ve svém boji 
s drakem: „…poní$il se, v poslu&nosti 
podstoupil i smrt, a to smrt na k!í$i“ 
(Fp 2,8). 

Pot!etí tady vidíme jeho poní$e-
ní – k!í$. To muselo b"t to nejt'$&í. 
Ale on tím získal v&e a stal se prav"m 
hrdinou sv'ta. Za co tedy Je$í& bojo-
val? Bojoval za právo stát se slu$ební-
kem, m"t na&e nohy a zem!ít na k!í$i 
za na&e h!íchy. Tento boj stále trvá – 
na jedné stran' je sobectví, p"cha 
a sob'st!ednost a na druhé stran' je 

Je$í& se svojí pokorou, lidskostí, ob'-
továním a k!í$em. Lidé se v$dy muse-
li a musí rozhodovat, na jaké stran' 
budou stát. Na jedné stran' je tu sv't, 
kter" poni$uje druhé lidi, a na druhé 
stran' stojí lidé jako Jan K!titel, kter" 
nám ukázal, jak lze vít'zit! Ale neza-
pome*me – „sestoupil k vám (ábel, 
pln" zlosti, proto$e ví, jak málo %asu 
mu zb"vá“ (Zj 12,12).

My víme, $e Je$í& byl „…tich" 
a pokorného srdce…“ (Mt 11,29). 
Nep!i&el, aby mu bylo slou$eno, ale 
aby on sám slou$il druh"m. Zvolit si 
takov" $ivotní styl znamená jasn' se 
postavit na jednu stranu. 

Jednoho dne i vy budete muset 
podstoupit zkou&ku v'%ného $ivota. 
Budete se muset rozhodnout, zda 
b"t „cool a in“, anebo b"t k!es,anem, 
kter" ve zkou&ce vít'zí tím, $e se sní-
$í, aby vyv"&il druhého. U%me se od 
Je$í&e, jak tato slova napl*ovat v ka$-
dodenním $ivot'. 

 
 
(.*02A
!.  Vzpome* si na n'jakou situaci, 

kdy jsi pomohl druhému %lov'ku, 
aby se stal znám'j&í, aby zapadl, 
aby se stal d#le$it'j&í, ale tato 
osoba na tebe pak zapomn'la 
a p!ehlí$ela t'. Jak ses cítil? Co t' 
nejvíce bolelo? 

".  Co myslí&, pro% Je$í& nenav&tívil 
Jana ve v'zení? Co by se stalo, 
kdyby to Je$í& ud'lal? 

#.  Jaké jsou projevy p"chy? Jak je 
m#$eme vypozorovat sami u sebe? 
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Byli jste ji$ n'kdy na koncert'? Vid'li 
jste t!eba koncert v televizi? Víte, ko-
lik nákla(ák# je pot!eba pro stavbu 
pódia, ozvu%ení a v&ech t'ch sv'tel-
n"ch show? Na koncerty Michaela 
Jacksona bylo zapot!ebí %trnáct tirá-
k#. Madonna jich pou$ívá dvanáct 
a s nimi stovky technik#, kte!í kon-
cert p!ipravují. 

Jan K!titel m'l p!ipravit ten nej-
v't&í koncert v&ech dob. Dovede& si 
p!edstavit, kolik práce a sil bylo zapo-
t!ebí? Stal se „reklamním pouta%em“, 
nabízel lístky a p!edstavoval sv'tu 
Spasitele, Beránka Bo$ího.

Bylo mu tém'! 28 rok#. Byl to 
v'k, kdy by se m'l zajímat o d'v%ata. 
Mohl nav&t'vovat diskotéky, mohl 
hrát za místní klub fotbal (v$dy, byl 
synem v"znamné osoby) anebo mohl 
b"t kn'zem. Ale on se rozhodl úpln' 
jinak. Zdálo se, $e je takov"m tro-
chu rebelem, m'l podivné chování, 
mnohdy tvrdou !e%, ale p!esto mu 
i vysocí hodnostá!i naslouchali a jeho 
v"st!ednost lidi p!itahovala. Nepot!e-
bovali ti lidé spí&e n'koho jiného, kdo 
by jim v&e sd'loval p!ímo%a!eji a v ji-
ném prost!edí? 

Nevíme pro% a jak to dokázal, ale 
Jan m'l kolem sebe v$dy davy lidí. 
Jan m'l jen jedno povolání a zam'st-
nání – kázat. M'l i sv#j t"m blízk"ch 
spolupracovník#. Jeho p!átelé, lidé, 
kte!í mu naslouchali, i t!eba jen zv'-
davci – v&ichni v'!ili tomu, $e je jed-
ním z nejv't&ích prorok# v&ech dob. 
Byl dal&ím Elijá&em, i kdy$ ne%inil 
zázraky. Ale jeho kázání byla v$dy 
p!ímá, otev!ená, sd'lující pravdu. 

Kdyby Jan cht'l, mohl mít své 
vlastní království. N'kte!í jej toti$ na-
z"vali Osvoboditelem, Mesiá&em. Jan 
v'd'l, jak zaujmout n'%í pozornost, 
jak si vytvo!it t"m spolupracovník#. 
Byl druh"mi uznáván jako v#dce, 
mnohdy k n'mu ale lidé p!icházeli 
i s bázní. Kdyby prohlásil sám sebe za 
Mesiá&e, davy lidí by jej následovaly. 

Jan v&ak pozorn' sledoval, kdy 
se objeví ten Zaslíben". V'd'l, $e 
smyslem jeho úsilí není to, aby strhl 
pozornost sám na sebe. Choval se 
jako ten, kdo vytvá!í atmosféru p!ed 
samotn"m koncertem, kdo p!ipravu-
je lid p!ed samotn"m vystoupením 
vzácného hosta. Jan chystal mikrofo-
ny, sv'tla a v"zdobu. Lidé, kte!í mu 

%#&#'(

Ten, kdo  
p4ichází po mn6
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naslouchali, mo$ná byli i zmatení – 
nikdy nevid'li a nesly&eli %lov'ka, 
kter" by byl tak uznáván, ale Jan od-
mítal p!ijímat pocty a choval se tak, 
jako by za ním den co den nestál dav 
jeho p!ívr$enc#. 

Jeho p!átelé jej upozor*ovali na 
to, $e dav lidí o%ekává, $e se prohlásí 
za Osvoboditele, ale on stále jen chys-
tal $idle, zametal podlahu, v'&el záv'-
sy a sv'tla. I pro Jana to ur%it' nebylo 
jednoduché. Cítil se jako zam'stna-
nec, kter" jen p!ipravuje a za!izuje, 
ale ostatní mu prokazovali úctu, obdiv 
a respekt. +asli nad jeho kázáními, 
nad jeho my&lenkami, které byly tak 
jedine%né, ale Jan mluvil o je&t' v't-
&ím u%iteli. Mohl mít své slu$ebníky, 
ale místo toho se rozhodl, $e se stane 
sám slu$ebníkem, kter" ani není ho-
den dotknout se Mistrov"ch nohou. 

'-$+G.68 ),7-%;
Lidé za%ali b"t opravdu zv'daví. 
V$dy, Jan d'lal velkou reklamu, vy!kl 
mnoho p!ím"ch i nep!ím"ch ozná-
mení. Jan m'l pro lidi hodnotu zlata, 
proto jej tou$ili uctívat. Ale on sám se 
stal pr#hledn"m sklem, tak aby lidé 
p!i pohledu na n'j nevid'li Jana, ale 
mohli skrze n'j pohlédnout na n'ko-
ho vzácn'j&ího. 

Pro Jana nebylo nic d#le$it'j&ího 
ne$ p!íchod toho, na kterého sám to-
lik %ekal a kterého vyhlí$el. 

Lidé se asi zv'dav' ptali: Kdo to 
je, kdo má p"ijít? Co velkého pro Jana 
ud!lal, %e o n!m stále mluví? Jan je 
statn&, pevn& a siln& mu%, ale kdy% 
o o(ekávaném mu%i mluví, hovo"í tak 
jemn!, citliv!, s úctou. Kdo tím velk&m 
u(itelem asi m'%e b&t? 

Hodnostá!i za%ínali b"t nervózní: 
Pokud Jan, kter& je sám o sob! tak 
vlivn&, "íká, %e po n!m p"ijde mocn!j#í, 
d'le%it!j#í osoba – kdo to bude? Co 
se bude dít, a% p"ijde? Budou nás lidé 
je#t! v'bec respektovat? Ztratíme svoji 
práci, své pozice? 

Jan dokon%il obraz, kter" p!ed-
stavoval Mistra. Obraz jste mohli 
vid't jen zdálky a malí! byl ve srov-
nání s obrazem nepatrn". Jan své 
poslucha%e stále upozor*oval: Bu(te 
trp'liví! Dávejte pozor! Ta hlavní 
osoba teprve p!ijde! Je&t' jste zdale-
ka nesly&eli to nejd#le$it'j&í. Já jsem 
v&e jen p!ipravil, „nachystal a vyladil 
techniku“, aby ten prav" koncert 
mohl za%ít. 

K p!ijetí toho, $e nejste nejd#le$it'j&í, 
je pot!ebné následující: 
— 3(2(<;. Pokora je rys charakteru, 

kter" vidíme na druh"ch, ale sami 
o n'j a$ tolik nestojíme. Pokora je 
jako jednoduch", nev"razn" od'v. 
Kdy$ si jej oble%ete, mo$ná si vás 
ani nev&imnou, nebudete obdivo-
váni ani chváleni. 

— B/M.- 1, +G)(%, 1+&:( 3(17*'8. 
Kdy$ pochopíte a p!ijmete, co 
B#h po vás chce, získáte v'domí 
vlastní hodnoty, svého místa na 
této zemi, ujistíte se ve své indivi-
dualit'. 

— %8. + L9.G .(:(, 2)( $- +G.68 '-F 
+A. Je jednodu&&í mít v úct' n'ko-
ho, kdo je star&í ne$ vy. Vá$íte si jej 
jako svého u%itele. Je snadné vá$it 
si známého herce, sportovce, zp'-
váka. Obdivujeme také své rodi%e. 
Ale není snadné vá$it si n'koho, 
kdo je o p#l roku mlad&í ne$ vy. 
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Mo$ná si kladete otázky: Stojí to 
v#bec za to? Co kdy$ m' zklame 
nebo zradí? Nebudu vypadat jako 
blázen, kdy$ jej budu mít v úct', 
kdy$ jej budu p!ed druh"mi lidmi 
oce*ovat a chválit ho? 
  Jan si Je$í&e velmi vá$il. Vid'l 
jeho moudrost, velikost a znal 
jeho mesiá&ské poslání. Mo$ná 
mnoh"m v'cem nerozum'l, ale 
v$dy jej m'l v úct' a vá$il si ho.

— %8. + L9.G .A, 2.-<5%, $1.- (B27(-
3-',. M'li byste mít v úct' i ty, kte-
!í vám d#v'!ují. Nem'li byste jim 
dávat plané sliby nebo se druh"m 
p!edstavovat jako ti, kte!í jsou d#-
le$it'j&í, ne$ tomu ve skute%nosti 
vlastn' je. 
  Jan si vá$il sv"ch poslucha%#, 
nikdy jim nedal znát, $e je n'k"m 
víc, ne$ jsou oni. Opakoval jim, $e 
je jen posel, kter" p!edává zprávu 
o N'kom, kdo je mnohem v't&í. 
  Myslíte si, $e byl v poku&ení 
pova$ovat se za d#le$it'j&ího, 
ne$ ve skute%nosti byl? V't&inou 
se lidé pova$ují za d#le$it'j&í, 
mocn'j&í, siln'j&í, ne$ je tomu 
doopravdy. Jan z#stal skromn" 
a pokorn", a to i p!esto, $e o n'm 
Je$í& !ekl: „Pravím vám, mezi t!mi, 
kdo se narodili z %eny, není v!t#í 
ne% Jan“ (L 7,28).

— /)<F-. 1, 1+& $*. V$dy se sna$ím 
b"t spí&e v pozadí d'ní. V$dy jsme 
toti$ obklopeni lidmi, kte!í nás sle-
dují, mnohdy a$ kopírují a kte!í se 
rozhodují podle nás. Pak jsou ale 
kolem nás lidé, kte!í &í!í negativní 
atmosféru, kte!í zabra*ují, aby-
chom na&e my&lenky, vize, $ivotní 
postoje p!edávali dál. Mnohdy se 

pak cítíme slabí a nejsme schopni 
tento tlak zlomit. Tou$íme pro-
lomit ten negativní vliv lidí na 
nás a na na&e okolí, ale stále se to 
neda!í. Zále$í ale jen na nás, zda 
setrváme v tomto vleku, %i se do-
ká$eme oprostit od tlaku lidí a z#-
staneme opravdu sami sebou.

— 1.*. '; +517/'8 'G2(:( )</:&:(.  
Kdy$ jsem více v pozadí d'ní, 
snadn'ji dovolím Je$í&i, aby byl 
m#j v#dce. On osv'tluje moji ces-
tu a je jedno, zda jdu p!ed ním, za 
ním, v jeho stopách. Jeho sv'tlo 
dopadá i na nás. Ale stín, kter" 
vytvá!ím, to jsem stále já – moje 
postava, moje osobnost, povaha 
i charakter. Kdy$ B#h zá!í v na&ich 
$ivotech, pak okolní sv't m#$e 
jasn' vid't jeho vliv, jeho místo 
v mém srdci, jeho p#sobení v mém 
$ivot'. V$dy, On je sv'tlo sv'ta.

.-', 2.-<5 $)- 0; %'(/, %G 9:<*'8
Kdy$ Je$í& krá%í za n'k"m, daná oso-
ba poci,uje bezpe%í, ochranu, jistotu. 
Kdy$ krá%í za mnou, sna$ím se jít 
p!ímo, rovn', po správné cest'. Mám-
-li tu %est, $e za mnou jde Je$í&, cítím 
velkou zodpov'dnost za to, kudy cho-
dím. Jeho sv'tlo mi osv'tluje cestu, 
ale na mn' je, jakou cestu si zvolím. 
M#$ete na cestu pozvat i va&e p!átele, 
jak to !ekl Pavel: „Sta*te se m"mi ná-
sledovníky, jako jsem já následovník 
Krista.“ 

Je$í& krá%í za mnou a narovnává 
moje chyby. Je$í& jde za mnou a to mi 
dodává i v't&í odvahu na mé cest'. 

Není v't&í radosti ne$ v'domí 
toho, $e B#h krá%í za tebou a chrání 
t' p!ed nep!áteli, $e osv'tluje tvou 
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cestu, která je mnohdy tmavá, $e t' 
zvedne, kdy$ upadne&. 

Mít Boha v zádech, to je ten prav" 
$ivot. 
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!.  Pod'l se s p!áteli o zku&enost, kdy 

ti n'kdo podal pomocnou ruku 
(morální, du&evní, materiální po-
moc). 

".  Jak" je rozdíl mezi tím, nechat se 
n'k"m inspirovat, a n'koho kopí-
rovat? 

#.  Co pro tebe znamená, $e jde Je$í& 
za námi? 

Autory jednotliv5ch p6edná7ek jsou  
rumun7tí kazatelé George Schiopu,  
Gelu Ioan Poenariu, Szasz Cserei Geza,  
Erik Csergezan, Stefan Nadaban  
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Predná!ky

Piatok 18:00 / Nie je priate", ako priate"
„Priate! prichádza, ke" v#etci ostatní odi#li.“

Sobota 11:00 / Kres#anstvo? A o $om to vlastne je?
Nábo$enstvo? Pravidlá? Tradícia? Filozofia? %o to znamená by& dnes kres&anom? 

Sobota 14:00 / Druhá !anca
Ho" minulos& za hlavu a za'ni úplne odznova.

Sobota 18:00 / 100% istota
Na ko!ko percent si mô$e# by& ist( svojím spasením?

Nede"a 10:00 / Modlitba – d%chanie du!e
Zbav sa toho, 'o &a dusí a zhlboka sa nad(chni...

Oddelenie mláde&e a oddelenie  evanjelizácie 'SU poz%vajú mlad%ch "udí z celej 
$esko-slovenskej únie na predná!ky s názvom

Ukon!ite modlitebn" t"#de$ mláde#e víkendom 
duchovnej obnovy pre mlad"ch %udí v Bratislave 
– zbor CASD, Cablkova 3.

Predná&ky sú otvorené pre ka#dého, kto tú#i na!erpa' nové my&lienky a novú 
motiváciu pre svoj duchovn" #ivot. 

Pre ú!astníkov do 26 rokov (bez oh%adu na denomináciu) bude zabezpe!ené 
ubytovanie a strava.
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