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Biblické texty:  

Izajáš 40,1-11: „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k 
němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal 
dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! 
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek 
sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a 
všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I 
otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva 
usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ 
vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš 
radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! 
Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. 
Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží 
shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ 

2. Petrův 3,3-15a:  Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim 
zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko 
zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i 
země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět 
zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena 
ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale tato jedna věc kéž vám 
nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí 
splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby 
někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy 
nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena 
před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte 
příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme 
nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, 
snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. 
A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 

Marek 1,1-8:  Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám 
posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 
vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte 
se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali 
své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem 
boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; 
nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude 
křtít Duchem svatým.“ 

Potěšte můj lid a připravujte se na příchod Pána 

Do 39. kapitoly Izajášovi knihy se pohybujeme v závěru 8. století před Kristem, za judského krále 
Chizkijáše. Prorok hlásá soud a kritizuje praktiky, jak mezi sebou lidé žijí. Ohlašuje, že když se lid 
nenapraví, půjde do exilu. Nad Judskem visí hrozba Asyrské říše. 
40. kapitolou se vstupuje do nové situace, v čase jsme se přesunuli do 6. století před Kristem. 
Bybylonské zajetí viděno očima historiků znamená deportaci elity národa. Byl to způsob, jak si 
podmanit národ, aby se už znovu nebouřil. Běžná praxe v tehdejších vítězných národech. I my v našem 



národě s tím máme zkušenost: po Bílé hoře, po r. 1948 a 1968. (o elitu politickou, ekonomickou a 
inteligenci šlo, ale pokud se jedná o žití podle Boží vůle, soudí Pán Bůh).  
Prorok mluví k exulantům už 3. generace a vyzývá je k návratu. Potěšuje exulanty zprávou, že přichází 
nová doba a že mají vytáhnout zpátky do Jeruzaléma. To je doba, kdy perský král Kýros dobyl Babylon 
a objevuje se naděje na návrat do zaslíbené země, odkud byli odvlečeni babylonským králem 
Nabukadnesarem.  
Pohledem víry prorok vnímá deportaci také jako trest od Hospodina za to, jak žil bezbožně vyvolený lid 
v zaslíbené zemi. I my můžeme vnímat současnou situaci jako varování, ne-li trest.  
Hospodářsky, politicky se Izraelcům v Babyloně docela dobře dařilo, zastávali i významná politická 
místa, a tak představa návratu do neznáma, a aby budovali nový chrám, je zprvu nelákala. 3. generace 
je zkrátka asimilována, mnozí se už ani k Hospodinu neznají. Prorok mluví ke zbytku těch, kteří 
dodržují tradice otců a víru v Hospodina. Snad i nám, zbytku církve, bude dopřáno převést lid do nové 
doby.  
V babylonském zajetí postupně vzniká nová bohoslužba, ve které už není oběť, protože není chrám. 
Postupně se sbírají tradované texty a písemně se zaznamenávají, Hospodin je chválen zpěvem a vznáší 
se k němu modlitby. Možná i naše bohoslužba se bude přetvářet, kdo ví? 
Máme se nasměrovat na Jeruzalém, máme se nasměrovat na příchod Božího Syna mezi nás, pahorky 
ustupují, údolí se vyrovnávají, aby vznikla přímá cesta do nové budoucnosti. Ta nová budoucnost 
spočívá v soudu, ten vyhlašuje Jan Křtitel, a v příchodu Božího království, to zvěstuje Ježíš. Boží 
království přichází jako zloděj, ale také platí, že jeden den je Pána jako tisíc let a obráceně. Tedy jinými 
slovy: stále ho čekejme a připravujme se na něj. I v této kovidové době. Nezahálejme, nečekejme, až ta 
doba pomine.  
Co si vybavíme pod slovem Boží soud? Boží spravedlnost se prosadí, máme záruku, že lidská 
nespravedlnost ve vztazích bude napravena. Současně vše dobré, láskyplné, pomáhající, co jsme 
v lidských vztazích mezi lidmi zažili a sami prožili, nebude zapomenuto a neztratí se. Nějak to bude 
pokračovat dál.  
 
Jan Křtitel znal ono slovo z proroka Izajáše: hlas volajícího „na pustině připravte cestu Páně“, 
„vyrovnejte mu stezky“. Možná, že se právě nacházíme na pustině, kde Pán Bůh nemá místa. Možná, 
jsme tím zbytkem lidu, který má vyrovnávat stezky, připravovat cestu Páně, připravovat příchod 
Božího království.   
 
Tráva usychá…. To je obraz pomíjivosti – obraz lidské existence, lidského života. I velký 
Nabukadnesar, Kýros. Je dobře si to připomínat, promýšlet.  
V protikladu k naší pomíjivosti „tráva klesá, vadne, hyne, ale slovo Hospodinovo povstává (nepomíjí, 
trvá) navěky. Kam přichází Slovo Boží dynamicky, tam se něco děje, stává se živým. 
 
 
Toto jsou ti dnové, které prorokové dávno zvěstovali a zaslibovali, dnové vykoupení, světa obnovení. 
 

 
 


