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Pramen života, zdroj obnovy             

Nový Zákon: Matouš 3 kap., verše 13-17  
(Bible online: 

http://www.biblenet.cz/app/b;jsessionid=1w0uhbev76ts?book=Matt&no=3&_sourcePage=Thd5ee67WFQp_8RyK0C98g%3D%3D&__fp=Kil14x1_wbJ -

FSAYbRyHtA%3D%3D) 

Starý Zákon: Izajáš 42 kap., verše 1-9  
(Bible online: 

(http://www.biblenet.cz/app/b?book=Isa&no=42&_sourcePage=v0Dkaef34XZQuidNWRgCTaENrIF-TrDdKU0y-xBYULE%3D&__fp=iy7ZthjQjo1-

FSAYbRyHtA%3D%3D) 

 

* * * 

Proč Ježíš přišel k Jordánu za Janem?  

Jeden moudrý člověk napsal: „Zpátky se dívej s vděčností a dopředu se dívej s nadějí.“ 

Narozením Krista, které jsme nedávno oslavovali, se 

Židovskému národu splnilo to, po čem toužil – přišel na svět 

Zachránce (Mesiáš). Narození Ježíše mělo pro Judejce být 

důvodem, dívat se do minulosti s vděčností za Boží věrnost, a 

dopředu s nadějí pro Boží lásku. Jen málokdo však v Ježíši 

Zachránce (Mesiáše) poznal. Snad proto, když přišel k Jordánu 

za Janem a byl pokřtěn, otevřelo se nebe, sestoupil na něho 

Duch svatý a z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný syn, 

jehož jsem si vyvolil.“ Marek doslova píše, že když byl Ježíš 

pokřtěn, viděl „roztrhávající se nebesa.“ A v Českém studijním překladu Bible, je napsáno, že hlas pravil: 

„Toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení.“ 

Proč se tato událost stala? Jaký měla význam? O tom se vedou dohady. Já se domnívám, že to bylo Boží 

svědectví, dotvrzení, že Ježíš je tím očekávaným Zachráncem od Boha. Nešlo „jen“ o to, že se roztrhla 

nebesa a Duch svatý v podobě holubice sestoupil na Ježíše. Nešlo „jen“ o to, že z nebe zazněl hlas. Pod 

těmito znameními mohli lidé zaslechnout slova proroka Izajáše. Izajáš na mnoha místech píše o 

Mesiáši. Bůh jej nazývá svým služebníkem.  

„Hle můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho 

svého Ducha, aby vyhlásil, soud pronárodům.“ (Iz 42,1-2).  

Židé znali dobře Písmo a z velké části ho dokázali citovat z paměti. Vše, co Ježíš, činil, činil proto, aby se 

rozpomněli na dávná proroctví a pochopili Boží znamení.  

 

Boží služebník 

Pohleďme tedy na Ježíše očima proroka Izajáše. Text z Izajáše 42 kapitoly, který jsme četli, text o Božím 

služebníku, byl sepsán v Babyloně, v období ke konci babylonského zajetí.  

Izajáš 42 
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v. 1: Hle, můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, [jehož] si má duše oblíbila. Vložil 

jsem na něj svého Ducha, [a] přinese právo národům. 

V Ekumenickém překladu Bible je psáno: „Hle můj služebník“, ale v hebrejštině je slovo ebed, a to 

znamená služebník, nebo spíše otrok. Slovo otrok nám však dnes nezní moc dobře. Máme z něho 

nepříjemný pocit. Otroctví spojujeme s nedůstojným životem, nelidským ponižováním, utrpením, 

nesvobodou. Ekumeničtí překladatelé chtěli tuto pachuť slova otrok odstranit, tak použili slovo 

služebník. Jenže služebník není významově stejné slovo, jako otrok. Otrok je ten, kdo vykonává nikoliv 

vůli svou, ale vůli svého pána. A to byl Ježíš. Sám to o sobě říkal.  

Dále z popisu Izajášova vidíme, jak moc se Zachránce, Mesiáš, Boží otrok bude lišit od světských králů, 

nebo místodržitelů. Takový místodržitel, či král, když projížděl městem, nechal před sebou vytrubovat a 

hlásat svou velikost. Boží služebník, nic takového dělat nebude. Je tichý, i když má v rukou moc.  

2 Nebude křičet ani se pozdvihovat ani nebude venku slyšet jeho hlas. 

Mesiáš nemá zapotřebí se dělat velkým, nebo nahánět strach lidem.  

3 Nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí, bude vynášet pravdivý soud. 

Co to znamená? Tehdy soud na život a na smrt vynášeli králové, nebo místodržitelé. Když někoho 

odsoudili k smrti, byla jim podána třtina, jako symbol života odsouzeného. Král, nebo místodržící třtinu 

zlomil a tím byl vydán pokyn pro popravu odsouzeného. Zlomení třtiny symbolizovalo zlomení života. 

Podobné to bylo i s lampou. Při soudu hořela lampa, a její plamen symbolizoval život odsouzeného. Král 

zhasil plamen a tím vynesl rozsudek smrti. Zhašení plamene se rovnalo zhašení života.  

Co bude dělat Mesiáš? Pravý opak! Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Mesiáš 

vrací věci zpět, obnovuje, uzdravuje. Co člověk poničil, nedokáže sám napravit. Nalomená třtina je 

k ničemu, musí se dolomit a zahodit. Doutnající knot, když dojde v lampě olej, nebo když jí někdo zhasí, 

nejde rozfoukat. Musí se znovu zapálit, ale nejde proces vrátit. Mesiáš má zvláštní moc proces vrátit, 

poničené obnovit. Boží služebník (otrok) bude vyzbrojen Duchem svatým. Jako Panovníkův syn a 

budoucí Král země, nedostává obvyklé zbraně králů – vojsko, lodě, obrněné vozy, koně. Dostává 

Božího Ducha, aby slabé nedorazil, ale uzdravil a bloudící, bezradné, tápající přivedl ke světlu. Aby ti, 

kdo svým životem směřují ke smrti, mohli poznat pravdu a změnit směr svého života.  

5 Toto praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje je, rozprostírá zemi i [to], co na 

ní vzchází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: 

6 Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopím tě za ruku. Budu tě opatrovat a 

dám tě za smlouvu lidu [a] za světlo národů, 

7 abys otevřel oči slepé [a] vyvedl z vězení vězně -- z žaláře [ty, kdo] pobývají [v] temnotě. 

Boží služebník (Mesiáš), bude pod Boží ochranou. Bůh bude zdrojem jeho síly. My lidé někdy můžeme 

tzv. vyhořet. To se stává lidem např. v pomáhajících profesích, kde je těžko měřitelný úspěch a pocit 

dobře odvedené práce. Když zedník postaví zeď, poplácá se po rameni a má dobrý pocit, protože vidí, 

co učinil, ale pokud někdo pracuje např. jako zdrav. sestra na onkologii, je nalezení pocitu z dobře 

vykonané práce nelehký. Mesiáš, bude mít moc zachránit všechny lidi, ale ne každý člověk se zachránit 

nechá. Někteří záchranu ve vzdoru odmítnou. To je deprimující, když můžete pomoci, víte jak, máte 
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prostředky, ale druhý vaši pomoc vyhodí z okna a jde jako slepý, který kvůli svému vzdoru nakonec 

skončí špatně. Pro nás by to bylo neúnosné, ale Boží služebník, jak píše Izajáš, se nezlomí, ani nevyhoří.  

4 Nezemdlí ani se nenalomí, dokud neustanoví v zemi právo. I ostrovy budou očekávat na jeho 

zákon. 

Mesiáš bude pevný jako skála. Nepodlomí ho jeho poslání, nezemdlí a neklesne, dokud nedovede právo 

k vítězství. Tím vítězstvím, byl Kristův kříž, na kterém Bůh zjevil, jak velkou lásku má k člověku: Lásku 

sebe obětující.  

 

Závěr 

Tyto věci Bůh ústy Izajáše oznámil lidu předem, aby se nadcházející generace v srdci připravili na 

příchod Božího Syna. Proto sestoupil Duch svatý na Ježíše, proto zazněl z Nebe hlas: „Toto je můj 

milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.“ Syn, který vykoná vůli svého Otce z lásky k němu. 

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, ale uzdraví, posílí, a povede ze tmy do světla a ze 

smrti do života.  

Hlavní myšlenka 
I pro nás je zde poselství naděje: Pokud bychom se někdy cítili nalomení, doutnající, tápající 

v temnotách, kdykoliv bychom měli pocit, že jsme v pasti, ve vězení, že 

naše životní situace nemá východisko, můžeme přicházet k Ježíši, jako ke 

stromu života, aby obnovoval naši sílu, uzdravoval naše rány a posiloval 

zemdlené srdce. Zdrojem naší síly, je také naděje na konečné obnovení 

Boží vlády a uspořádání všeho ve spravedlnosti.  

Amen 

 

 

 
 


