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Milí bratři a sestry, 

 

 advent nám už svým názvem připomíná příchod. V 

tomto období se soustřeďujeme na příchod někoho jedinečného a 

mimořádného. Ten, kdo přichází, je naplněním zaslíbení daných 

Božímu lidu. Jako křesťané vnímáme tento svět a nakonec i svůj 

život jako něco neúplného, dočasného a otevřeného. Otevřeného pro 

příchod Spasitele, který přichází od samotného Boha. Tento příchod 

odpradávna ohlašovali především proroci. Povzbuzovali Boží lid 

především v těžkých dobách. Posilovali jeho víru a dodávali mu 

naději.  

Dnes máme před sebou slova proroctví Izaiášova. Víme, že 

doba, v které Izajáš žil nebyla právě jednoduchá (8. st. ante). 

Judsko bylo tehdy vážně ohroženo velmocemi Předního Východu a 

muselo zápasit o samotnou svoji existenci. Ale Boží lid měl také 

velké problémy vnitřní. Jak  náboženské, tak i morální a 

společenské. A prorok Izaiáš volal k pokání, posiloval víru a dodával 

naději. Vybízel k očekávání nových Božích věcí. Říkal: Naděje je v 

Hospodinu. V Hospodinu je spása. Nakonec to vyjadřuje i 

Izaiášovo jméno: „Spasí nás Hospodin, Zachrání nás Hospodin.“ Za 

všech těch složitých a těžkých okolností vnějších i vnitřních prorok 

stále znovu a znovu volal: Naše naděje je v Hospodinu. Neboť on 

nám je věrný, má nás rád a zachrání nás. A tak nepochybujte, ale 

věřte! 

 Naše doba se jistě od té Izaiášovy liší. Nežijeme ve starověku, 

ale v moderní době. Nejsme dnes nějak přímo ohroženi okolními 

státy. Se všemi máme dobré vztahy. Je to také proto, že patříme do 

Evropské unie i do Severoatlantické aliance. Naše země prožívá 

téměř tři desetiletí svobodný a pokojný rozvoj. Po té hmotné stránce 

se nám nikdy nedařilo tak dobře. Vnitřní problémy ovšem máme. 
Něco nám chybí. Třeba slušnost, ohleduplnost, tolerance i vzájemná 

důvěra. Ale především nám chybí ideály. Nejsme si jisti, kam by 

naše země měla směřovat. Postrádáme životní víru a naději. A ani 

nejsme příliš spokojeni. Ani sami se sebou, ani s těmi druhými. 

Nejsme spokojeni se svými politiky, úřady, soudy a vůbec 

s morálkou ve společnosti. A možná nejsme spokojeni ani se svojí 

církví či svojí rodinou a s tím, jak žijeme.  
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 I nás by tedy mohlo prorocké Izajášovo občerstvit. Mohlo vy 

obnovit naši víru a naději. Z Božího slova vždy znovu a znovu 

slyšíme, že na svůj život nejsme sami. Zvláště si to pak 

připomínáme v adventu. Nejsme na to sami. Na život a jeho 

problémy, na pochybnosti na trápení osobní i společenské. Ten, který 

je naším Stvořitelem, ten, který v našich srdcích probudil víru, ten za 

námi přichází. A přichází především proto, aby nás zachránil, spasil. 

A my jsme uvěřili a poznali, že za námi Bůh přichází jako 

Spasitel právě v příběhu Ježíše Krista. A tak neskládáme naději ani 

sami v sobě, ani v druhých, ani v ničem jiném v tomto světě. Svoji 

naději  skládáme jen v Bohu, kterého jsme poznali v Ježíši Kristu. 

Izaiáš mluví o tom, co se stane v „posledních dnech“. Když 

mluví o posledních věcech, vyjadřuje tak svoji víru, že tento svět, 

tento život nejsou tím posledním. Bůh pro nás připravuje ještě jiné 

věci. Až se naše realita nachýlí ke konci, začne mít navrch realita 

Boží. V dění tohoto světa se stane něco mimořádného. Dojde ke 

zlomu, kdy se jednoznačně a výrazně projeví Boží vůle. A všechny 

moci, mocnosti i mocnáři tohoto světa to budou muset vzít vážně. 

Víra v „poslední dny“ dává do závorky každou lidskou moc. 

Dává do závorky i moc ďábelskou. 
„I stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu 

Hospodinova na vrchu hor a vyvýšena nad pahrbky i pohrnou se k ní 

všickni národové.“ Tak čteme v u proroka Izaiáše. Víra v Hospodina 

začala docela skromně a nenápadně v životním příběhu jednoho 

člověka - Abrahama. A postupně získávala na oblibě a přitažlivosti. 

V době Izaiášově už byla víra v Hospodina náboženstvím celého 

národa - Izraele. A centrem tohoto náboženství byl chrám na hoře 

Sión v Jeruzalémě.  
V posledních dnech se opět mluví o Jeruzalému. Způsobil to 

president Spojených států amerických tím, že rozhodl o přestěhování 

americké ambasády do Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. 

Nechme teď stranou politické souvislosti. Připomeňme si ale, že 

Jeruzalém je dnes posvátným městem nejen pro Izrael, ale také 

pro křesťany i pro muslimy. Toto město má velký význam pro tři 

monotheistická náboženství. Mnozí lidé, kteří věří v jednoho Boha, 

se obrací k této hoře Sion a ptají se zde na Boha a na jeho zákon. 

Jako by se již částečně naplnilo něco z Izaiášova proroctví. 
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V něm jde ale o mnohem víc. Prorok vidí, že v „posledních 

časech“ bude víra v Hospodina vyvýšena nad všechno ostatní. Bude 

dobře viditelná i zdaleka, bude přitažlivá a srozumitelná. Už nebude 

jen náboženstvím pro Izrael, ale bude náboženstvím pro všechny 

národy. Mnozí budou přicházet a budou se učit, co to znamená 

důvěřovat Hospodinu a co to znamená Hospodina poslouchat. Budou 

se učit znát jeho přikázání, jeho milosrdenství a pravdu. Podle 

Izajáše je bude vyučovat sám Bůh Jákobův.                                        
Poznání zákona  a slova Hospodinova sebou ovšem nase také 

odpovědnost. „Onť bude souditi mezi národy a trestati bude lidi 

mnohé.“ Všichni budou stát před Božím soudem. A to přinese 

proměnu smýšlení a nápravu všech věcí, všech vztahů, celé 

společnosti, celého světa. 

„I zkují meče své v motyky a oštípy své v srpy. Nepozdvihne 

národ proti národu meče a nebudou se více učiti boji.“ Asi to 

nejhorší v lidských vztazích je nenávist, násilí, zabíjení a války. 

Prorok má naději, že tomu Bůh sám učiní konec. A pak už nebude 

třeba ani zbraní, ani armády ani vojenského výcviku. Zbraně na 

ničení života (meč a oštěp) budou použity na nástroje, kterými se 

život zajišťuje (motyka a srp). 

Jako křesťané věříme, že „poslední dny“ začaly 

příchodem Ježíše Krista na tuto zem. A tak i dnes žijeme „v 

posledních dnech“. Jsou to ovšem dny ne podle lidského času, ale 

dny podle času Božího. A tak se ještě všecka zaslíbení tohoto 

proroctví nenaplnila. Jejich konečné naplnění očekáváme při druhém 

Kristovu příchodu, který je ještě před námi. Mnohé z Izaiášova 

proroctví však Ježíš už naplnil. Celým svým životem ukázal k tomu 

podstatnému v židovském náboženství. Ukázal, že podstatou víry v 

Hospodina je láska k Bohu a k bližnímu. A tak Ježíš víru otevřel 

pro každého člověka bez rozdílu. A tak se mnozí lidé z různých 

národů vydali Ježíšovou cestou k Bohu.  

Ježíš přinesl do tohoto světa jednoznačnou zvěst o Boží 

lásce. A sám také tuto lásku žil. V jeho životě nebylo nenávisti ani 

násilí a dokonce zakázal svým učedníkům aby ho bránili mečem. V 

jeho příběhu se začalo naplňovat i závěrečné zaslíbení našeho oddílu. 

Tedy, „pojďmež a choďme v světle Hospodinově.“ vydejme 

se na cestu k duchovnímu Sionu v duchovním Jeruzalémě. Dejme se  
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Ježíšem pozvat na cestu, která vede životu. Dejme se pozvat 

na cestu následování. I v letošním adventu. V čase přípravy. Vždyť 

Ježíš je tím světlem, které nám svítí na cestu. „A to světlo v 

temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.“ 
 

                                                                              Amen  

 

  

  
   

 


