Králův Velvyslanec MATOUŠ 3:1-12

J

ežíš řekl: „Žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele.“ Matouš 11:11. Co víme o

tomto osamělém muži, kterého Ježíš nazval největším z proroků?
Když Jan začal kázat na judské poušti, lidé přicházeli z mnoha kilometrů, aby si poslechli
tohoto mocného, nebojácného a pokorného posla. Jeho život se vyznačoval svatostí a
prostotou, což bylo v příkrém rozporu s tehdejšími náboženskými vůdci. Zatímco kněží nosili
přepychové oblečení, Jan nosil skromný oděv z velbloudí srsti s koženým opaskem. Zatímco
oni hodovali, Jan se postil nebo jedl kobylky a divoký med. Odmítal pít víno nebo silné
nápoje, aby byl naplněn Božím duchem (Luk. 1:15). Místo zdobených synagog si Jan za
katedrálu pro svá kázání vybíral spíše řeky a skalnatá údolí. Brzy se lidé ptali: „Mohl by tento
muž být Eliáš?“
Jan se sice oblékal jako starozákonní prorok, ale nebyl převtěleným Eliášem. Anděl Gabriel
vysvětlil Janovým rodičům před jeho narozením, že půjde „v duchu a moci Eliášově…aby
přichystal Pánu připravený lid.“ Lukáš 1:17.
Klíčem k Janově službě bylo, že bude mít stejnou moc Ducha svatého jako Eliáš, aby způsobil
probuzení mezi Božím lidem. Jeho zvláštním úkolem bylo kázat pokání za hřích a připravit
lidi na Ježíšův první příchod. Bible říká, že v posledních dnech bude existovat celá armáda
Eliášů a Janů Křtitelů, kteří budou konat podobné dílo a připravovat svět na Ježíšův druhý
příchod. „Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka
Eliáše.“ Malachiáš 4:23. (Viz. také Joel 2:28-31).

Studium

Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa.

1. Jaké bylo tajemství Janova života naplněného Duchem?
Lukáš 3:16 Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo
silnější než já. Jemu _____________ _____________ ani rozvázat řemínek sandálu. On vás
bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Jan 3:30 On musí růst a já se _____________.
POZNÁMKA: Život Jana Křtitele naplněný Duchem svatým se vyznačoval neobvyklou
pokorou. Mezi Janovou mocnou službou a jeho úplným odevzdáním se Pánu existovala
přímá souvislost. Janovou největší radostí bylo ukazovat druhým spíše na Ježíše než na
sebe. Vše, co dělal, mělo za cíl přinést slávu Božímu jménu.

2. Četl Jan Křtitel Písmo?
Jan 1:23 Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: „Jsem _____________ volajícího na poušti:
Vyrovnejte Pánovu cestu!‘“
POZNÁMKA: Ano! Jan citoval ze Starého zákona jako důkaz toho, že má dobré znalosti Písma.
Bible nám také říká, že Jan učil své učedníky, aby se postili a často modlili (Matouš 9:14). To
je další svědectví o jeho hluboké lásce k Pánu. Stejně tak můžeme díky osobní zbožnosti a
studiu Bible poznávat a milovat Boha a přijímat jeho Ducha.

3. Byl Jan Křtitel ochoten svědčit o Ježíši?
Jan 1:29 Druhého dne _____________ uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl:
„_____________, Beránek Boží, který snímá hřích světa!
POZNÁMKA: Jan byl od přírody samotář (Lukáš 1:80). Přesto byl ochoten riskovat
posměch, a dokonce nasadit život, aby lidem ukázal na Ježíše jako Spasitele světa. Stejně
tak ti, kdo dnes skutečně milují Pána, budou ochotni odložit strach a pohodlí, aby svědčili
o Ježíši.

4. Bylo Janovo přímé kázání oblíbené mezi politickými a
náboženskými vůdci?
Lukáš 7:30 Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: „Co jste si přišli
do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Ale farizeové a znalci Zákona se od něj
pokřtít nenechali, a tak _____________ Boží vůli pro sebe.
Lukáš 3:19-20 Když ale _____________ tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadou,
manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal
ještě to, že Jana vsadil do _____________.
POZNÁMKA: Jan odvážně vystupoval proti tehdejším populárním hříchům, které si
dopřávali i náboženští vůdci. Boží poselství posledních dnů o pokání a svatosti bude
nepopulární i mezi většinou uznávaných politických a církevních vůdců, ale bude biblické.

5. Odrazuje Bible od nošení šperků a honosného oblečení?
1 Timoteus 2:9 Pokud jde o ženy, ať se zdobí _____________ oděvem, cudně a rozumně,
ne nápadnými účesy, _____________, perlami nebo drahými róbami.
1 Petr 3:3 Vaše krása _____________ ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých
špercích a nádherných šatech.
Izaiáš 3:18-21 V ten den Pán ty cetky odstraní: _____________ na kotnících, čelenky,
náhrdelníky, přívěsky, _____________, roušky, turbany, stužky, šerpy, voňavky,
_____________, _____________, nosní kroužky.
POZNÁMKA: Ano! Jan Křtitel nosil jednoduchý, skromný oděv – dobrý vzor pro křesťany.
Dnešní populární, sexuálně vyzývavé výstřelky a móda podporují velké množství pokušení

a dluhů. Bůh nemá v úmyslu, abychom se oblékali do pytloviny, avšak nepřiměřeně drahé,
okázalé nebo honosné oblečení by nemělo být součástí šatníku křesťana. Ačkoli je nošení
šperků ve světě široce přijímané, v Písmu má negativní obraz. Možná nepoznáte všechny
předměty uvedené v Izajášovi 3:18-23, ale lidé v jiných částech světa ano. Mnohé z těchto
pohanských ozdob se nyní objevují i v západní kultuře.

6. Existovala souvislost mezi Janovým životem naplněným
Duchem a jeho prostou stravou?
Lukáš 1:15 neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít _____________ ani
opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn _____________ _____________.
POZNÁMKA: Křesťané by se měli zcela zdržet všech kvašených nápojů, aby si udrželi čistou
mysl a mohli naslouchat Božímu Duchu (Přísloví 23:31, 32; Abakuk 2:15; 1. Petr 5:8).

7. Proč se Bůh zajímá o to, co jíme a pijeme?
Soudců 13:7 ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a
nejez nic _____________, protože ten chlapec bude od matčina lůna až do své smrti
zasvěcen Bohu jako nazír.‘“
1 Korintským 6:19 Copak nevíte, že vaše _____________ je chrámem _____________
_____________, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě.
POZNÁMKA: Existuje přímá souvislost mezi tím, co jíme nebo pijeme, a naší duševní jasností,
schopností odolat pokušení a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Všechno, co křesťan dělá,
včetně toho, co jí a pije, by měl dělat k Boží slávě (1. Korintským 10:31).

8. Co říká Bible o světském chování?
Jakub 4:4 Vy nevěrníci! Nevíte, že _____________ se světem znamená _____________ s
Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.
2 Korintským 6:17 Proto: „Vyjděte z jejich středu a _____________ se, praví Hospodin.
Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“
1 Jan 2:15 Nemilujte _____________ ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá
v sobě _____________ k Otci.

Římanům 12:2 Nenechte se formovat tímto_____________– raději se nechte
_____________ obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré,
náležité a dokonalé.
POZNÁMKA: Pán dnes povolal svůj lid, aby žil příkladným životem a pomáhal druhým
připravovat se na Ježíšův druhý příchod.

9. O čem by měl křesťan přemýšlet?

Titus 2:12 Učí nás, abychom se _____________ bezbožnosti a světských žádostí a žili na
tomto světě rozvážně, spravedlivě a _____________.
POZNÁMKA: Většina populárních současných tanců je spojena se světskou hudbou a má
velmi silný sexuální důraz. Téměř v každé situaci bychom se měli ptát: „Co by udělal
Ježíš?“ Myslím, že se všichni shodneme na tom, že náš Spasitel by neopustil svůj rozum a
nehoupal tělem a údy v rytmu nějakého synchronického rytmu.

12.Měl by křesťan hrát loterii nebo hazardní hry?

Filipským 4:8 Závěrem, bratři, cokoli je _____________, ušlechtilé, spravedlivé,
_____________, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká _____________ a nějaká
chvála – o tom přemýšlejte.

1 Timoteus 6:10 _____________ k _____________ je totiž kořenem všeho zla; v honbě za
nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.

Žalmy 101:3 _____________ nepřijde před můj _____________ žádná hanebnost! Skutky
odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné.

2 Tesalonickým 3:10 Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo
nechce _____________, ať nejí!

POZNÁMKA: Jan Křtitel přikázal lidem, aby se zdrželi všeho násilí (Lukáš 3:14). Pro nás by to
zahrnovalo sledování násilí jako formy zábavy. Ježíš učil, že hříchy sexu a násilí mají původ
v myšlenkách a postojích (Matouš 5:22;28). Křesťan by se proto měl vyhýbat jakýmkoli
televizním pořadům, videím nebo čtení materiálů, které by podporovaly nečisté myšlenky.

Přísloví 28:20 Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá _____________, trestu
neujde.
POZNÁMKA: Hazardní hry mohou být stejně návykové jako mnohé drogy. Někteří lidé
prohýřili celé rodinné úspory v kasinech nebo na loterii. Většina programů „rychlého
zbohatnutí“ je spojena s nepřiměřeným rizikem, neférovými cenami a pochybnou etikou.

10.Jaký druh hudby si užije pravý křesťan?
Žalmy 40:4 Do úst mi vložil _____________ _____________, chvalozpěv Bohu našemu;
mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou.
1 Samuel 16:23 Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral
_____________ a hrál. Saulovi se pak _____________ a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch
opouštěl.
POZNÁMKA: Je zřejmé, že velká většina populární hudby ve světě nám duchovně nepomáhá.
Naopak, ničí naši touhu po nebeských věcech a často posiluje nižší přirozenost. Hudba však
může být obrovskou silou pro dobro. Když krále Saula trápil zlý duch, uklidňující hudba z
Davidovy citery ho osvěžila a zahnala zlý vliv.

11.

Je tanec pro křesťana dobrou volnočasovou aktivitou?

1 Jan 2:6 Kdo říká, že v něm zůstává, musí _____________, jako _____________ on.

13.Co by mělo být cílem dnešního Božího lidu?
1 Jan 3:22 a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť _____________ jeho přikázání a
děláme, co se mu líbí.
Kazatel 12:13 Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání
– vždyť to je pro člověka _____________.
POZNÁMKA: Člověk nemůže žít, jak chce, a nakonec být spasen v Božím království. To je
jeden z důvodů, proč Ježíš přišel na zem – aby nám dal příklad svatého života (1. Petrova
2:21).

14.

Co usnadňuje poslušnost Bohu ve věcech životního stylu,
o kterých se v této lekci hovoří?

Dodatek
Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium

Jan 14:15 „Jestliže mě _____________, zachovávejte má přikázání.
1 Jan 5:3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho _____________
nejsou _____________.
Žalmy 40:9 Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj _____________, Bože můj, v
_____________ nosím si.“

15.Proč je křesťanský život tak vysokým povoláním?
1 Petr 2:9 Vy jste však _____________ rod, královské kněžstvo, _____________ národ, lid
získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého
podivuhodného světla.
POZNÁMKA: Jako Ježíšovi vyslanci mají křesťané skutečně vysoké povolání! Jan Křtitel
pomáhal lidem připravit se na Ježíšův první příchod a Bůh dnes povolal svůj lid, aby žil
svatým životem a pomáhal ostatním připravit se na Ježíšův druhý příchod.
Tvá odpověď
Jste ochotni být jedinečným „hlasem na poušti“ a svědčit zbožným životním stylem, abyste
připravili ostatní na Ježíšův druhý příchod?
ODPOVĚĎ: _____________

Velvyslanci Kristovi
Když se člověk stane křesťanem, je přijat jako vyslanec lepšího království. Bible říká: „Proto
tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově“ 2 Korintským 5:20.
Slovník definuje velvyslance jako „nejvýše postaveného diplomatického úředníka, kterého
jedna vláda nebo panovník jmenuje a akredituje jako svého rezidenčního zástupce u jiné
vlády nebo panovníka, obvykle na omezenou dobu“.
Velvyslanci jsou v duchovní oblasti stejně důležití jako v oblasti politické. Občané nebeského
království nejsou jako občané tohoto světa. Byli jsme posláni do světa, abychom ukázali,
kdo je Ježíš a jaký je. Prostřednictvím Ducha svatého se stáváme jeho zástupci – abychom
odráželi jeho obraz ve všem, od způsobu, jakým mluvíme a pracujeme, až po způsob, jakým
jíme a oblékáme se. Jinými slovy, když se staneme součástí Božího duchovního království,
měli bychom být živou ukázkou vlády, kterou zastupujeme. Ve 2. Korintským 3:18 Písmo
říká, že „my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme
Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“
My, církev, jsme v dnešním světě Ježíšovýma rukama a nohama, očima a ústy, a ano,
dokonce i ušima. Jsme Kristovo tělo (Efezským 1:22, 23; 5:29, 30; Koloským 1:18). Než
vystoupil na nebesa, Ježíš nám řekl: „Jako mě poslal Otec, i já posílám vás.“ Jan 20:21. Každý
aspekt našeho života by měl být odrazem Ježíšova života a jeho osoby. „Tak ať vaše světlo
září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Matouš
5:16

