
III. neděle adventní 
Iz 61,1-2.10-11 
1Sol 5,16-24 
Jan 1,6-8.19-28 

Kdo jsi? 
Jan 1,19 

Tak už tu máme třetí neděli adventní: neděli „Gaudete“, neděli Radosti. Radost je dnes všude: v právě zapálené růžové svíčce, ve vůni čerstvě 
upečeného vánočního cukroví, radostí nad spásou jásá Izaiáš (srv.: Iz 61,10) a sv. Pavel nás dokonce vybízí k tomu, abychom se radovali neu-
stále (srv.: 1Sol 5,16)! Radost tedy není v první řadě pocit, emoce, radost je úkon vůle, je to rozhodnutí k naději. Radovat se máme stále, to 
znamená, že radost je možná i v těžkostech a zkouškách. Ale k takovému neustálému přebývání v radosti je nutná jedna věc: pohled víry. Po-
kud moje radost vychází z pocitu, který ve mně vyvolá splněné přání, uskutečněný sen, z pocitu, který zakouším nad věcí, po které jsem tak 
dlouho toužil, pokud se zakládá na uspokojení, které v sobě mám při pohledu na život svých blízkých a třeba i na život svůj…, je radostí křeh-
kou a každá překážka ji může zničit. Adventní radost, ke které jsme dnes zváni, je radostí, která je zakotvená v Bohu, rodí se z modlitby, jak ří-
ká sv. Pavel: „Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu…“ (1Sol  5,16-18). Rodí se z modlitby, která 
není nepřetržitou žádostí o vyřešení všech problémů, ale vztahem důvěry v toho, kdo mi může dát sílu projít každou nocí. Je to radost z vá-
nočního setkání s Bohem, na které se připravujeme. Ale toto setkání má jednu podmínku: nejprve se musím setkat sám se sebou. 
 

„Kdo jsi?“, ptají se hned třikrát kněží a levité Jana Křtitele (Jan 1,19.21-22). A Jan jim na tuto otázku po své totožnosti, po své identitě odpoví-
dá nejprve třemi „nejsem“: Já nejsem ani Kristus, nejsem ani Eliáš a nejsem ani ten prorok (Jan 1,20-21). Abychom do svého života mohli při-
jmout Boha, který se rodí, musíme poznat sami sebe, a abychom se setkali sami se sebou, musíme možná nejprve vědět, kdo nejsme. Jan říká 
jasně, že není mesiáš. Mohl by si to myslet, vždyť všichni kolem mu v tom přitakávají. Mohl by podlehnou pokušení moci… Svou odpovědí nám 
ale říká, že jen tehdy, když si přiznám svá omezení, své slabosti, všechno, čím nejsem, i když bych tím být chtěl, všechno, čím nejsem, i když 
ostatní mě možná takového vidí, jen když si přiznám, že nejsem ani jen svatý ani jen hříšník, že nejsem ani jen borec ani jen ztroskotanec, že 
nejsem ani jedna z rolí, které hraju nebo mám hrát…, mohu najít svou pravou identitu: to, čím jsem. Jen když si přiznám, že v sobě nemám od-
povědi na všechny otázky, mohu najít své pravé já v Bohu, ve vztahu k Bohu. Jsem hlas! (srv.: Jan 1,23) Ale Slovo je někdo jiný! Jsem svědkem 
toho, kdo přichází po mně i přede mnou, jsem ozvěnou slov, která tu byla přede mnou a budou i nadále. 
 

Každému z nás, pokřtěných, je svěřena prorocká služba Jana Křtitele: „Byl člověk poslaný od Boha (…) aby svědčil o světle“ (Jan 1,6-7). I já jsem 
poslaný Bohem. A ne proto, abych hlásal noc, zkázu, úpadek, hřích, ale světlo, naději, radost, abych hlásal, že mnohem větší cenu má zapálit 
svíčku než nadávat na tmu. Takže: „Kdo jsi ty?“ Možná Hlas, možná Úsměv, možná Trpělivost, možná Odpuštění… a to je Radost! 

 

„Všechno uvnitř mě a kolem mě je obsazeno Ježíšem, a místo pro mě je tu tedy jen tehdy, pokud jsem v Něm.“  

o. Mario Borzaga, omi 


