
      III. neděle adventní 

Iz 35,1-6.10 
Jak 5,7-10 
Mt 11,2-11 

Neděle „Gaudete“, neděle „Radosti“, tak pojďme do toho! Jan Křtitel - tak, jak se s ním setkáváme dnes - je úplně někdo jiný než Jan 
Křtitel z předešlé neděle. Je ve vězení a dobře ví, že se blíží jeho konec. Svůj krátký život věnoval jen a jen přípravě Mesiášova přícho-
du: připravoval mu cestu, vyrovnával mu stezku (srv.: Mt 3,3). Rozeznal ho v davu kajícníků, kteří za ním přicházeli k Jordánu, aby se od 
něj nechali pokřtít (srv.: Mt 3,14). Ale teď je zmatený. Pochybuje… Zprávy, které mu přinášejí jeho učedníci, ho zneklidňují: Mesiáš ne-
jde v jeho stopách! Nevyhrožuje s vehemencí lidem. Je slabý. Průměrný. Dnes bychom možná řekli, že jeho styl je spíš nízkoprahový. 
Jan vyhrožoval trestem, Boží pomstou a odplatou, sžírajícím ohněm (srv.: Mt 3,7-10). Jenže Ježíš nabízí bezpodmínečné odpuštění, žád-
ná pomsta… O ohni mluví, to ano… chce ho zažehnout, ale láskou a ne strachem! Příliš odlišný mesiáš od Janovy představy! Příliš odlišný 
Spasitel od představy Izraele! Příliš odlišný Bůh od naší, mé představy. I lidé, kteří žijí svou víru opravdu radikálně, mohou riskovat, že si 
vytvoří svého boha, ke svému obrazu a podobě. Stejně jako Jan jsme i my zvyklí dělit svět na ty dobré a ty špatné. Dobří (mezi nimi sa-
mozřejmě my) budou spaseni, a zlí budou potrestáni nebo dokonce zatraceni. Konečně se tak napraví ta nespravedlnost, která tímto svě-
tem, kde arogantní jsou odměňováni a spravedliví utlačováni, vládne. Ne! I nás dnes Ježíš vyvádí z míry. Zjevuje nám totiž Boha, který 
dělí svět na ty, kteří milují nebo se o to snaží nebo se aspoň milovat nechají, a ty, kteří ne. Nespasí nás ani výsledky, ani  úsilí, ani dobré 
skutky, ale vůle po lásce. Zachrání nás láska, která počítá i s naší křehkostí. 
 

A Ježíš? Přesnou odpověď dát nemůže. Ve víře nejsou žádné důkazy. Jsou nám dána znamení. Slabá, často dvojznačná a křehká znamení. 
Ale není to Bůh, kdo by měl něco dokazovat, jsem to já, kdo musí „obrátit“ svůj pohled, své vnímání. Ježíš vyjmenovává Janovi seznam 
prorockých znamení ohlašujících příchod mesiáše (srv.: Mt 11,5) a říká mu tak: Dobře se, Jene, podívej kolem sebe! Podívejme se dobře 
kolem sebe! Kolik znamení Boží přítomnosti je kolem nás! Kolik přátel, kteří se setkali s Bohem, kolik lidí, kteří obrátili své srdce a od-
pustili, kolik mladých, kteří se rozhodli dát svůj čas nebo dokonce život do služby Bohu a Církvi! Kolik nezištné lásky, dobrých skutků, ra-
dosti z dávání… Kolik znamení Božího příchodu, Božího adventu! 

 

Abychom se radovali, nejen o této neděli, musíme „obrátit“ svůj pohled, začít si všímat, abychom viděli, že Boží království už je mezi 
námi, že je na mně rozmnožovat jeho znamení nebo se jedním z nich dokonce stát. Radostný advent! 

Oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte... 

Mt 11,4 

 

„Abych mohl milovat, musím mít velkou víru, a abych mohl věřit, musím mít velkou lásku.“  

o. Mario Borzaga, omi 


