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Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá 
žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.  
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3. neděle adventní cyklu C 

Evangelium (Lk 3,10-18) 

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať 

se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. “ Přišli také 

celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: 

„Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ 

Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni 

se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není 

Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než 

já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem 

svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil 

na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných 

napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst. 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má 

dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať 

jedná stejně.“ Možná nás zarazí, že podněty Jana Křtitele jsou příliš „ploché”, 

bez „křesťanské hloubky”. Je však třeba brát ohled na to, že se nacházíme 

nejen před Velikonocemi, ale dokonce ještě před celým Ježíšovým 

vystoupením, a tak není divu, že nemůže zaznít výzva k víře, k přijetí 

křesťanské zvěsti jako v Sk 2,14-36 (tam na stejnou otázku „co máme dělat?” 

Petr odpovídá: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista 

na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.”). Jídlo a oblečení 

patří k základním prostředkům nutným k životu: ať lidé nemají nic než to, co 

potřebují! Jan Křtitel nepředkládá žádný ideál chudoby, ale uskutečnění 

blíženecké lásky. A ve stejném duchu bude jednat také Zacheus (Lk 19,8). 

U Lukáše je hamižnost hříchem „číslo jedna” – a právě solidarita umožňuje 

uniknout zkáze hříchu. 

Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ 

On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: 

„A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, 

nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Výběrčí daní a vojáci, 

ač všeobecně znevažovaní kvůli spolupráci s nenáviděnou římskou mocí, 

nejsou vybízeni k tomu, aby opustili své povolání, ale aby je vykonávali 

spravedlivě. I výběrčí mohli být čestní lidé, i když Cicero nám zanechal 

výmluvné svědectví o zneužívání této funkce. Jan zde nevystupuje jako 

prorok (v. 7-9.15-18), ale jako učitel moudrosti (10-14). 
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Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. 

Slovesem „očekávat” se pozornost zaměřuje opět k budoucnosti – je Jan Křtitel 

ten slíbený Zachránce? 

Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u 

opánku. Rozvázat řemínky u opánku patřilo k službě otroků – a Jan Křtitel 

nepovažuje sebe ani za otroka ve srovnání s Mesiášem! On není „hoden” – 

v řečtině „hikanos”, což znamená schopný, způsobilý („nemá na to”). 

On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil 

(obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm 

neuhasitelným. Oheň zde symbolizuje soud (jako běžně ve Starém zákoně). 

To je koneckonců potvrzeno následujícími verši. A tak vidíme, že zatímco Jan 

Křtitel očekával Mesiáše jako přísného soudce, který „zničí” zlé, Kristus 

ukázal jinou tvář svého mesiánství: on přišel povolat i zlé a nespravedlivé. 

Janovo učení je označeno jako evangelium, protože ohlašuje příchod velkého 

Zachránce. 

 

SHRNUTÍ 

Jan Křtitel přísně napomínal nově pokřtěné, aby si nevytvářeli falešnou jistotu 

o vlastní spáse na základě pouhého křestního obmytí či svého původu od 

Abraháma. Je třeba konkrétních projevů obrácení. Proto Předchůdce Páně 

lidem ukládá, aby uplatnili solidární lásku jako předstupeň Ježíšova 

požadavku lásky (Lk 6,29). Celníkům a vojákům neříká, aby opustili své 

povolání, ale radí jim, aby jednali spravedlivě a respektovali práva i důstojnost 

druhých. Především však soustřeďuje pozornost lidí na přicházejícího 

Mesiáše, a proto je jeho hlásání označeno jako radostná zvěst. Je to evangelium 

v zárodku, evangelium, které pak Ježíš dovrší. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Lidé se ptají Jana Křtitele, co mají dělat, a on jim odpovídá, že se mají umět 

dělit o to, co mají, a snažit se nikomu neškodit. Pomáhat a neškodit. Pomáhat a 

dělit se – to je jasné. Ale co to je neškodit? Škodí ten, kdo někomu něco pokazí, 

vysmívá se, nepřeje druhému, nebo když je mu všechno úplně jedno – to je 

snad úplně nejhorší. Takže zkusme tento týden pomáhat a neškodit! 
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Starší: 

Určitě jste už někdy jeli autem. Aby se někdo mohl posadit za volant, musí 

umět používat brzdu a plyn, tedy zabrat, přidat a pak zase zabrzdit nebo 

zastavit v pravý čas. O tom mluví i Jan Křtitel: musíme umět přidat, dělat, 

pomáhat, dělit se; ale taky brzdit nebo zastavit: tam, kde nás něco vede 

špatným směrem, kde nás to nutí myslet jen sami na sebe. Život je aktivita i 

pasivita ve správnou chvíli a na správném místě. V těchto dnech si to mohu 

zvlášť vyzkoušet. 

Zkusme si 

Mladší / Starší:  

V adventní době probíhá mnoho projektů, které pomáhají splnit vánoční přání 

lidem, kteří na ně nemají peníze – pro děti je to třeba akce Krabice od bot 

(https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/), pro staré lidi Ježíškova vnoučata 

(https://www.jeziskovavnoucata.cz/). Zkuste se zamyslet, které věci vám 

připadají jako samozřejmé, ale pro tyto děti a starší lidi to jsou vánoční dárky, 

které jim udělají radost. Zkuste o tom sami nebo společně doma nebo ve 

skupině přemýšlet; a pokud najdete vhodnou příležitost, můžete zkusit 

nějakou podobnou „krabici od bot“ připravit. 

  

https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/
https://www.jeziskovavnoucata.cz/
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