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Biblické texty: 
 
Izajáš  35,1-6a.10:   Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně 
rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty 
uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům 
klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s 
pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši 
hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin 
zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a 
radosti, na útěk se dají starosti a nářek. 
 
List Jakubův 5,7-10:  Buďte tedy trpěliví, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě 
na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě 
čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, abyste 
nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, vezměte 
proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. 
 
Matouš 11,2-11:   Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých 
učednících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte 
Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 
vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Když Janovi 
učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na 
rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo 
nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, 
a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil 
cestu.‘ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; 
avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. 
         

Adventní přelomové období 
  

O Janu Křtiteli máme zprávy ve třech různých kapitolách v Matoušově evangeliu, ve 3., 11. a 14. 
Znamená to, že evangelista ho vidí jako nesmírně důležitého pro víru budoucích křesťanů. Jan 
Ježíše pokřtil, a tak se začíná jejich současné působení. Oba se vydali svou cestou služby Božímu 
království. Po určitě době, o které nevíme, jak dlouho trvala, se Ježíš dovídá o Janově uvěznění. 
Mezitím on prošel pokušením na poušti, povolal k následování 12 učedníků, učil je a zároveň se 
kolem něho shromažďovaly zástupy lidí. Stával se čím dál známějším a vlivnějším. To se doneslo i 
do vězení k Janovi. A my se dovídáme, že posílá nepochopitelný vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, 
který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Jan si nedokáže vysvětlit (či srovnat v hlavě), že Ježíš 
nesoudí, nespaluje ohněm. Možná dokonce čekal, že ho přijde se svolaným vojskem a s Boží pomocí 
vysvobodit z vězení? Vždyť je Mesiáš, nový židovský král. Místo toho Ježíš učí a chválí (blahoslaví) 



tiché lidi, milosrdné, lidi s čistým srdcem, ty, kdo působí pokoj; a těm, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, zaslibuje Boží království.  
Janovi a jistě také Herodovým zvědům vzkazuje skrytými slovy starozákonních proroků, že „slepí 
vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje 
evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Herodes je uklidněn, žádné nebezpečí jeho 
moci a kralování nehrozí. Ježíš po jeho trůnu nejde.  
Dobrá, v čem je tedy Jan tak veliký? Ježíš zástupy učí přemýšlet hlouběji o tom, kdo byl Jan a kým 
také následně je samotný Ježíš. Jan nebyl podobný lidem s královskými hodnostmi, jak je lidé znají. 
Nebyl oblečen do drahých šatů. Jan byl prorok. Ne jen další z proroků, ale prorok, o kterém mluvili 
dřívější prorokové. Byl tím, který byl určen připravit cestu pro Božího Mesiáše a nejen to, on s ním 
měl chodit po zemi, až přijde. Ježíš nemluví pouze o Janovi, ale mluví o sobě šifrou. Vyhlásit totiž 
veřejně, že je Mesiáš, by bylo nejen nebezpečné, ale vlastně chybné. Lidé tehdy na to museli přijít 
sami. Museli tu šifru pro sebe vyřešit.   To platí i dnes. Pokud bychom my dnes chodili mezi lidmi a 
říkali jim, že jsme Boží lid, že jsme Ježíšovi následovníci a zástupci (jeho reprezentanti), moc 
bychom na ně nezapůsobili a naběhli si na mnoho potíží. Je mnohem lepší, když slyší to, co Jan ve 
vězení. Jinými slovy: spasení a záchrana probíhá a my lidé promýšlejme, co to pro nás znamená. 
 
S Janem Křtitelem, který směl vidět a pokřtít Ježíše – Mesiáše, ale i překonat pochybnosti, zda se 
v něm nezmýlil - přišel zlom. Přeji sobě, vám, celé církvi, abychom v letošním adventu zažili také 
zlom, který nás přivede k rozhodnutí žít pravdivěji podle našeho Pána, Ježíše Krista, kterého 
vyznáváme jako Spasitele svého i celého lidstva. Buďme trpěliví, nestěžujme si jeden na druhého a 
posilujme se (pomáhejme si) navzájem, nabádá nás List Jakubův. 
 
 
 
 
 


