
III. neděle adventní 
Sof 3,14-18a 
Flp 4,4-7 
Lk 3,10-18 

Lid byl plný očekávání. 
Lk 3,15 

„Lid byl plný očekávání.“ (Lk 3,15) Židé už po dlouhá staletí očekávali Mesiáše, očekávali toho, kdo je zachrání, kdo přivede k plnosti pří-
sliby, které dal Hospodin praotcům. Z výroků proroků odvozovali čas a místo, kde se má Boží Pomazaný narodit, předvídali, z jakého 
kmene má povstat, věděli, co má vykonat a jak. „Lid byl plný očekávání.“ Ale čekali po svém, a Mesiáše nepoznali... 
  

I my čekáme, i dnes je pořád „lid plný očekávání.“ Čekáme na něco nebo na někoho, kdo by naplnil naše životy, kdo by jim dal smysl. Če-
káme na něco nebo na někoho, kdo by do zmatku, který kolem nás i uvnitř nás často panuje, vnesl trochu světla, pokoje. Čekáme na ně-
co nebo na někoho, kdo by uspokojil naši neuhasitelnou touhu po lásce, po tom, aby nás někdo měl rád a i my mohli mít rádi. Čekáme a 
žebráme o lásku, o porozumění. A pokaždé když vložíme naději v naplnění našeho očekávání do nějaké věci, události nebo dokonce i do 
nějakého blízkého člověka, jsme nakonec zklamáni. Ne proto, že by všechno a všichni byli špatní a zlí, ale jednoduše proto, že nic a ni-
kdo na tomto světě není s to naši touhu a očekávání naplnit. A tak je celý náš život čekáním, adventem... 
 

Jenže Vánoce (jako počátek Velikonoc) přinesly zlom: v darovaném Kristu nám Bůh řekl a dal všechno, v něm nám vydal sám sebe. Víc 
nemá co by řekl, víc nemá co by dal. V Ježíši tudíž můžeme najít víc, než čekáme, víc, než po čem toužíme. Očekávání je jakousi věčnou 
nespokojeností s tím, co je, s tím, co je dané. Ale v křesťanství to, co je darováno, co je dáno - Boží jednorozený Syn - přesahuje všechna 
naše očekávání a touhy. Naše touha by tedy ještě měla víc toužit, protože v tom, co je dáno, je mnohem víc, než v tom, po čem toužíme, 
co očekáváme. Očekáváme tedy příliš málo, myslíme si, že naši touhu může uhasit nějaká věc, nějaký člověk, který možná teprve přijde, 
ale on už tady je! Ale dar a uvědomění si daru, zkušenost obdarování jsou dvě různé věci. A tak Bůh teď čeká na nás. Je to vlastně jeho 
advent. Čeká, až uvidíme, čeká, až zdvihneme hlavu, čeká na naši odpověď. 
 

Vstoupili jsme do Svatého roku Božího milosrdenství a to je velký dar, který nám církev nabízí, příležitost k tomu, abychom znovu a no-
vě udělali zkušenost s obdarováním Boží láskou, Božím odpuštěním, abychom znovu a nově zakusili, že jsme v Božím milosrdenství, kte-
ré se v Ježíši stalo osobou, dostali všechno: bezpodmínečnou lásku, smysl života, že jsme v něm byli zbaveni strachu, hříchu, smrti. Pán 
je blízko, už je tady! V síle tohoto setkání se můžeme stále radovat, nemít o nic starost, zakoušet Boží pokoj (srv.: Flp 4,4-7). V síle tohoto 
setkání se můžu podělit o to, co já mám, a ty nemáš (srv.: Lk 3,11), být čestný a poctivý (srv.: Lk 3,13) a nezneužívat moci, která mi byla 
svěřena (srv.: Lk 3,14). To nejsou další břemena, to je odpověď na Boží obdarování, které přesahuje všechny mé touhy a očekávání. 

 

„Kdy přijde Pán? Kdy v našich duších zvítězí Ježíš v plnosti?“  

o. Mario Borzaga, omi 


