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Biblické texty:  

Izajáš 61,1-4.8-11: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych 
nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům 
svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit 
všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí 
místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba 
Hospodinova“ k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, 
obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení.  
„Neboť já Hospodin miluji právo, při zápalné oběti nenávidím vydírání. Jejich výdělek jim předám 
věrně a uzavřu s nimi smlouvu věčnou. Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci 
uprostřed národů. Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin 
žehná.“ Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem 
spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, 
která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co 
bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. 

1.Tesalonickým 5, 16-24:  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, 
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. 
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele 
posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše 
Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.    

Jan 1, 6-8.19-28:  Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom 
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal 
svědectví.  
Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo 
jsi?“ Nic nepopřel a otevřeně vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Znovu se ho zeptali: „Jak to tedy je? Jsi Eliáš?“ 
Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme přinést 
odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?“ Řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti: 
Urovnejte cestu Páně – jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho: „Proč tedy 
křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Uprostřed 
vás stojí, koho vy neznáte – ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u 
jeho obuvi.“ To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. 

Přinášet úlevu, potěšení a naději 

Začínat žít znovu, když nemáte finanční zajištění ani žádnou peněžitou rezervu, není snadné. Proto 
Izraelcům, kteří se navrátili z babylónského vyhnanství, není ve své většině lehko. Někteří se cítí i ve 
své domovině jako zajatci či přímo jako vězni.  
Prorok s autoritou od Hospodina – Duch Panovníka Hospodina je nad ním – je těší, povzbuzuje, dává 
jim naději, že se jejich situace změní. Změna k lepšímu nenastává hned a to je zkouška víry. Ale ono 
nejde v té útěše jen o zlepšení materiální situace, oni se mají stát zastánci spravedlnosti, nejen té 
zákonické, ale té Boží. Tím budou oslavovat Hospodina před ostatními lidmi, národy. Jak se to dařilo 
v tom 6. století před Kristem už nedohledáme, nevíme. Co však víme, že to slovo platí i v Ježíšově době, 
sám si je vybral při bohoslužbě v synagoze v Nazaretě.  
Můžeme však dohlédnout na křesťany v Tesalonice, do doby kolem r. 51 po Kristu, necelých 20 let po 
Ježíšově působení v Palestině a po jeho vzkříšení. Apoštol Pavel, který tam církev založil, křesťanům 



píše návody pro chování v jejich tehdejší situaci. Představme si nijak početný křesťanský sbor, malé 
společenství, které tvořili vedle rodinných příslušníků také jednotlivci z různých společenských 
skupin. Měli mezi sebou vazby, jakkoli byli z různých společenských vrstev a spojovala je víra v Ježíše 
Krista, jako toho, který jejich životu dává smysl, a tím život zachraňuje. Někdo poskytoval víno a chléb, 
jiný prostor k setkávání, jiný dával peníze, někdo byl otrok, jiný naopak svobodný a jiný zase bohatý či 
chudý. Chudí lidé žili v podmínkách, které bychom dnes přirovnali ke slamům. Žádný volný víkend, 
žádné sociální zabezpečení, ale těžký každodenní boj o přežití. Co ty bohaté vedlo k pomáhání těm 
chudým, co vedlo k tomu, aby věřícího otroka vykoupili z otroctví? Víra, ba přesvědčení, že dobro má 
budoucnost. 
Samotný Pavel se nemohl do Tesaloniky vrátit, zdá se, že mu tam hrozilo nebezpečí, a tak jim píše 
dopis, navzdory své situaci, navzdory tomu, co ví o jejich těžké situaci: Stále se radujte a v modlitbách 
neustávejte. Radovat se mohu, že přes všechnu složitost života mi následování Pána Ježíše dává jasný 
smysl života, a tak se nebudu utápět v negativních věcech.  
 
Platí to i pro nás. Duch Panovníka Hospodina se vznáší, je nad námi. Bůh obklopuje vše a my máme 
pověření od Boha přinášet úlevu, potěšení a naději. To znamená, jako v Tesalonice, dotvrzovat 
nadějnou zprávu činy. Lidé potřebují, aby se za ně někdo zasadil. Je to naše veliká radost, že to smíme 
být my, tady v Michli.  A rozdělujeme se o tu službu podle svých darů a schopností.  
 
Žijeme v napjaté době, lidé očekávají proměnu společnosti (Milion chvilek), jiní mají obavu o svou 
existenci, jiní o svůj život; my očekáváme návrat lidí k Bohu. Podobně jako Jan Křtitel, chceme volat 
lidi k pokání, ale správně tušíme, že hrozit jim není tou správnou cestou. Lidé se nás sice neptají, kdo 
jsme, jako se ptali Jana, ale naše dobré jednání, pomoc druhým je udivuje, snad těší, drží nám palce a 
nesměle nás podporují: tu přátelským slovem, tu hmotnými dary či finančními příspěvky.  Také naše 
vlastní sbírky a dary výrazně za poslední rok stoupají.  
Za koho se pokládáme? Stále jsme ve své většině nesmělí. Přesto, nebo právě proto jsme nástrojem 
pro Boží spravedlnost a jsme hlasem, který zve lidi do sboru a na hostinu ze všech nároží a náměstí, ze 
všech společenských skupin. Spíš by bylo přesnější říci, že se to učíme. Jan volal na poušti, i my 
pracujeme, voláme a pomáháme lidem i sobě navzájem v naší poušti – ve vnitřním životě, 
v mezilidských vztazích. Díky za letošní adventní čas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


