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Víte, že první týdny adventu vůbec nejsou přímou přípravou na svátek Narození 

Páně? 

Mají nám sloužit jako příprava na druhý Kristův příchod. Prožíváme čas, kdy si 

obnovujeme, prohlubujeme a očišťujeme svou víru v to, že tato zem jednou pomine 

a Ježíš "přijde v slávě soudit živé i mrtvé a jeho království nebude konce". 

Důkazem toho jsou i liturgická čtení do 16. prosince včetně. Všechna upozorňují na 

to, že jednou skončí čas nespravedlnosti a zloby, a nastane pokoj. Idylicky a 

obrazně to popisuje i prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení, když popisuje soužití 



zvířat, která jsou od věků v nepřátelství - jedny jsou lovci a jiná jsou lovena. Prorok 

říká, že jednou se "budou spolu pást…" 

Jan Křtitel v evangeliu hovoří o jiném rozměru příchodu Páně - o stromě, který 

nepřináší dobré ovoce. Bude poražen a hodí ho do ohně. Konec světa - Ježíšův 

návrat bude tedy i časem definitivního soudu, kdy zlo bude odsouzeno a už nebude 

mít žádnou moc. 

Aby nás idylický Izaiášův popis nevedl k představě, že vše bude v pořádku bez 

ohledu na to, jak žijeme, a zase Janova řeč nevylekala na smrt - neboť vždyť kdo z 

nás může říci, že je dobrý? -, Církev k těmto dvěma pohledům nabízí slova svatého 

Pavla, zaměřené na napodobování Ježíše Krista. Jakoby chtěl říci: "Chceš se těšit 

na Ježíšův druhý příchod? Žij tak, jako on." A zdůrazňuje vztahy s lidmi. Smýšlej o 

jiných tak, jak o nich smýšlí Kristus. Přijímat lidi tak, jak je přijímá Kristus. Být 

služebníkem Boží pravdy tak jako Kristus. 

Jasně, potřebujeme si tyto pokyny rozměnit na drobné. Pochopíme to, když si 

projdeme seznam lidí, se kterými se setkáváme. Svědomí nám hned ukáže, zda 

každého vnímáme tak jako Kristus. Jak o nich smýšlím? Jak k nim přistupuji, co 

mám ve svém srdci, když se s nimi setkávám, když na ně přijde řeč? A jsem 

služebníkem Boží pravdy v rozhovoru s nimi, nebo jen vedeme prázdné řeči, 

společenskou konverzaci o ničem? Svatý papež Řehoř Veliký, vyznávajíce svou 

slabost, o tom mluví takto: "Protože se donucen postavením často stýkám se 

světskými lidmi, někdy popustit uzdu svému jazyku. Neboť vím, že když se velmi 

přísně držím svých zásad, slabší přede mnou utíkají a nikdy je nedostanu k tomu, 

čeho chci dosáhnout. Proto se často stává, že trpělivě poslouchám i jejich prázdné 

řeči. Ale i já jsem slabý, trochu se dám zatáhnout do prázdných řečí a už začnu s 

radostí mluvit o tom, co jsem začal poslouchat proti své vůli. A do čeho se mi 

příčilo padnout, v tom teď spokojeně ležím" (Liturgie hodin, 3. 9.). 

Ale s vírou a nadějí ke svému vyznání dodává: "Ale Stvořitel a Vykupitel lidského 

pokolení má moc darovat mně nehodnému i výšku života, i účinnost jazyka a já z 

lásky k němu hlásám jeho slovo a nešetřím se" (tamtéž). 

Takže neboj se, i ty zvládneš být jako Ježíš, na něm postavený a v něm zakořeněný 

- protože sám Bůh po tom touží a dává ti k tomu svou moc. A v této víře se můžeš 

těšit na jeho druhý příchod. 

 

Evangelium: Mt 3,1-12 


