
      II. neděle adventní 

Iz 11,1-10 
Řím 15,4-9 
Mt 3,1-12 

Nejdůležitější větou dnešního adventního evangelia a zároveň klíčovým tvrzením celého hlásání Jana Křtitele je: „Přiblížilo se nebeské 
království“ (srv.: Mt 3,2), tedy úplně stejná slova, jimiž zahájí své veřejné vystoupení a své kázání sám Ježíš. Bůh je blízko! To je první 
radostná zvěst, to je první evangelium. Bůh je blízko! Zatím jen prorok tuto blízkost zakouší, už vidí Boží kroky mezi námi. Nejde o to, 
že by meškalo zjevení, to jen naše oči na něj ještě nejsou připraveny. Advent je zvěstí o tom, že Bůh je blízko, že je blízko jeho kralo-
vání, které už od stvoření světa a člověka mění chaos v harmonii, zmatek v pokoj, temnotu ve světlo, ne-smysl v plnost smyslu, absurdi-
tu v tajemství; kralování, které s sebou přináší novou architekturu světa a mezilidských vztahů, prostě nebe a zemi takové, jaké je Bůh 
chce mít. Že se tenhle Boží sen ještě neuskutečnil? Nevadí. Boží sen je budoucností, která nás už ale dnes povolává. 
 

Druhou radostnou zvěstí, druhým evangeliem, proto je: můj život se tedy může změnit, může se obrátit (srv.: Mt, 3,2). Ono „obraťte 
se“ není ani tak příkazem jako spíš příležitostí: to, co obrací, není má uvědomělost, dokonalost, síla mé vůle, ale právě Boží blízkost, 
blízkost světla, pravdy, Lásky. Bůh je blízko! Je tak blízko, že se s ním můžeme setkat, a toto setkání proměňuje, obrací život. Novost, 
kterou Ježíš, na rozdíl od předcházejících proroků, kteří hlásali, že nebeské království jistě přijde, přináší, spočívá v tom, že Boží králov-
ství se už přiblížilo. A od té chvíle až podnes se nepřestává přibližovat. Evangelista tu užívá slovesa v perfektu, tedy v čase, který ozna-
čuje minulou událost, která je ale činná v přítomnosti, tedy: „Boží království už přišlo“ - ale i - „ať Boží království přijde“. Prostě Boží 
království už je mezi námi, ale takovým způsobem, jakým se velký rozvětvený keř rodí z nepatrného hořčičného semínka. Ježíšova pří-
tomnost otevírá jinou budoucnost, budoucnost v níž dostává plnější a veřejnou podobu to, co přišlo ve skrytu, budoucnost, kde to, v co 
se jen doufalo, už nastává… nastává v životě těch, kteří Krista následují, kteří tady na zemi prodlužují jeho styl života: přetvářejí chaos 
v harmonii, zmatek v pokoj, ne-smysl…, vytvářejí nové vztahy. Protože stvoření ještě není u konce, protože člověk ještě není „hotový“. 

 

Příchod Božího království, advent, je tedy darem a misií zároveň. Už nám byl dán, ale je na nás, na kolik v nás a kolem nás poroste. Úko-
lem Kristových učedníků, křesťanů, je tedy hlásat blízkost Božího království tím, že budou zviditelňovat jeho znamení: „Jděte a hlásej-
te: Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy…“ (Mt 
10,7-8). Příliš obtížné? Nemožné? Ale Boží království přece nepatří „svatým“, čistým, hrdinům…, ale hříšníkům, jimž bylo odpuštěno! 

Přiblížilo se nebeské království. 

Mt 3,2 

 

„Milovat znamená dělat okamžik po okamžiku to, co by dělal Ježíš.“  

o. Mario Borzaga, omi 


