
      XXXIII. neděle v mezidobí 

Dan 12,1-3 
Žid 10,11-14.18 
Mk 13,24-32 

Pomalu se blížíme ke konci liturgického roku a dnešní čtení nám to dávají silně pocítit. Konec světa, konec časů, apokalypsa:  „zatmí se 
slunce, měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe… “ (Mk 13,24-25). Kdo z nás se při těchto slovech raduje? A přesto všichni pře-
ce čekáme právě na to, čekáme na Ježíšův druhý příchod ve slávě: „Duch i nevěsta volají: Přijď! Kdo to slyší, ať také zvolá: Přijď!“ (Zj 
22,16). Jenže některé knihy, filmy a komentáře, které biblické obrazy vykládají integralisticky doslova, nás při této představě naplnily 
strachem. A tak jen málokdo z nás se umí opravdu upřímně modlit: „Maranatha! Přijď, pane Ježíši!“ (Zj 22,20). 
  

„Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane“ (Mk 13,30). To, s čím bychom si my křesťané měli vystačit, je poměrně jedno-
duché: Kristus zemřel, zmrtvýchvstal, vystoupil k Otci a na konci časů se vrátí, aby dovršil své Království. Tehdy zemřelí obléknou svá 
proměněná a vzkříšená těla a nastane plnost. No a ten čas mezitím svěřil Bůh Církvi, křehké Církvi, která má jeho Království v tomto svě-
tě upevňovat a šířit. Náš čas je časem Církve, kdy máme hlásat Ježíšovo Království a svým životem urychlovat jeho návrat, protože On - 
Hlava těla - se vrátí, až údy jeho těla, jeho celé tělo bude „dospělé“, bude připravené na setkání s Ním, bude prostoupené láskou.  
 

„Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane“ (Mk 13,30). Každý z nás je vlastně už současníkem očekávaného konce, život 
každého z nás je vlastně už současný s naší smrtí. To, co prožíváme tady a teď, modeluje naši budoucnost a nejen naši, ale i budoucnost 
celého světa. Svou láskou připravujeme sebe a celý svět na setkání s Bohem, který je Radost a plnost Života, svou neláskou toto setkání s 
plností oddalujeme.  
 

„Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane“ (Mk 13,30). Komu z nás se nikdy nezhroutil svět, komu z nás se nikdy nezatmělo 
slunce a hvězdy nezačaly padat na zem jedna po druhé: nemoc, zrada, smrt blízkého člověka, rozbitý vztah… A tehdy jsme museli zdvih-
nout oči vzhůru a mezi oblaky hledat Syna člověka, jak přichází ve své slávě, hledat ztracenou víru, ztracené světlo. Začít znovu žít a 
věřit v léto, i když je ještě skryté pod kůrou stromů a půdy. Za temnými apokalyptickými obrazy nám Ježíš dnes říká, že i kdybychom 
ztratili pevnou půdu pod nohama, i kdyby se nám zhroutil celý svět, tak mezi cáry nebe k nám přichází Bůh plný lásky, Bůh, před nímž 
  „budeme zářit jako hvězdy na věčné časy“ (Dan 12,3), pokud budeme mít ruce naplněny láskou. A to už stojí za to! „Maranatha!“ 

    Toto pokolení nepomine…  

Mk 13,30 

 

„Cítím, že čas, který utíká, je kousek Lásky, který jsem mohl rozdat, ale místo toho jsem ho nechal upadnout do prachu.“  

o. Mario Borzaga, omi 


