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|zajáš 40,1-5

1. Potěšte, potěšte můj lid
Dnešní text Písma z knihy proroka lzajáše zaěínáýzvou k potěšení Božího lidu: ,, 'Potěšte, potěšíe můj lid",
praví váš Bůh" (v. 1). Je to slovo, Iďeré zaznívalo lzraelí v babylonském zajetí. Po několik desetiletí byl lid
IzraeIe zdecimován arczeltnánmezi pohanské nárqdy. Invazebabylonských vojsk, zkázaleruzalémai chrámu,
odvlečení oblvatelstva do zqetí, A pak 70letžtvotav cízíchzemích.Lidlzraele díky Božímu milosrdenství a
novémuslitovánínezahyrul.Izajášovoproroctvíoslowje,,yhnancepovzbudivýmislovy: ,,Potěšte,potěštemůj
lid." Bůhsoudí, ale Bůh také potěšuje. Přináší naději do budoucna. Vstupuje do bezýchodné situace svého lidu
a ďává mu možnost nového zaěéttlgl.

Když se někomu blízkému děje něco těžkého, máme tendenci ho utěšovat, AIekaždý, kdo se o to někdy
pokusil, asi zjistil, jak nesnadnou věcí taková ěinnost může by,t. Jak je to někdy nesnadné, jak sebelépe míněná
slova někdy nestaěí, jak se míjí účinkem.TváŤí v tvař něěí bolesti býváme dosti bezradni arozpaěítí. Někdy se

rychle snažíme druhého ,,dostat do pohodý', protože my sami se v kontaktu s ním cítíme v nepohodě. Na místě
je ale spíše naslouchaní a účast než snaha věci r.ysvětlovat, obhajovat nebo cosi slibovat, V takovém
naslouchajícím doprovéaeni apřijetí je pak větší šance, že se časem budou moci věci začíthojít a bude se moci
vynořit i nějaká nová naděje anéjaká nová perspektiva.

Lidlnaele na to měl pro té llrozné katastrofě 70 |et, než přišly nové věci. Těch 70 let můžeme na jedné
straně jistě vnímat jako dobu Božího soudu. Ale zjiného úhlu na tuto dobu můžeme pohlížet jako na dobu
postupného uzdravovžni Božího lidu, jako dobu nezbytně dlouhou k tomu, aby se narod mohl pomall atéžce,
ale přece, přerodit v obnovený BožíIid. Prostě věci, které se staly a ve kteých Izraelvlastně po staletí selhával,
nešly odbýt a nějak zaleptt rychlou náplastí. Ty věci potřebovaly čas. Ba mnoho ěasu. Byl to čas truchlení, čas
kraté ztrálty, čas, ve kterém lzraelmusel sestoupit až na samo dno své existence, čas ohromné nejistoty, co a jak
s námi bude. A nešlo to nějak rychle odestát. Izraeltím musel projít, muse1 se zastavit na své cestě, musel mnoho
a mnoho přemýšlet o sobě samém a o své cestě, A během desítek let se postupně sbíral ayzpamatovával a nově
hledal Boha i sám sebe. Ažpakmohl Hospodin zvěstovat svému lidu: ,,Potěšte, potěšte můj lid. " Otevírá se tu

nová cesta. To, co se zdáb}.t bezradějně ztraceno , netú z Boží milosti zttaceno. Bůh otevírá novou dobu, nový
zaěáttek. Nemělo by moc smyslu, kdyby toto slovo zaznéIo hned po páďu Jeruzaléma, kdyby tam nebyla ta

proměňující doba zármutku a truchlení a bolestného hledaní. To by byla maximá|né ta rychlá záplata, ale srdce
Lzraele by patrně zůstalo nedotčeno, a tudiž vzdáleno Bohu. Jak jinak ta potěšující slova naděje zaztěIa lidu
vnitřně přetavenému prožitou ztrátou, utrpením a nejistotou: ,,Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu:

Čas jeho služby se naplni[ odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy rulcy přtjal dvojnósobně za všechny
své hříchy" (v.2), Dříve nebylo možno mluvit k srdci Jeruzaléma. Bylo twdé a uzavřené Božímu hlasu. Nyní
to užmožné je.Už je připraveno znovu slyšet Boha a slovo naděje.

2. Poušt'života
,,Připravte na poušti cestu Hospadinu! 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" (v.3-4),
Hospodin nepotěšuje sluj lid pouze slovem, ale rowou svým novým příchodem, vstupem do děje, Boží lid se
má na j eho příchod připravit, Jistě, celých těch 70 let (podobně j ako kdysi 40 let na poušti) bylo dobou proměny
Izraele a dobou přípravy na nové Boží sklonění. Přece to nlmí zaztivájako alďuální ýzva, jako nová

,,mobilizace" Božího lidu, protožeBoží příchod je jlž zde, je jtž ,,na spadnutí": Připravte na poušti cestu

Hospodinu.
Je zalímavé,že se zde hovoří o cestě na poušti a o silnici v pustině. Míní se zde cestaIzraele z Babyionu

zpět do Jeraza|éma.Mezí Babylonem a Palestinou byla velká poušť, Ovšem zde má ta poušť spíše slrrnbolický

ýznam. Jde o to, želzrael se ocitl ,,vpustině, vpoušti" života a svó existence. Poušť, to je místo démonŮ a

pokušení (viz pokušeníPánaJežíše v poušti, Izraelna poušti na cestě zEgpta...), na poušť se uchylovali ranní

pouster,níci, kteří zde sváděli urputné zápasy s ďáblem. Poušť, to je krom jiného i symbol, Symbol zápasu,

vyprahlosti, nebezpečí, A tudy někdy také vede cesta Božího lidu. A možná máme i my osobně tu zkuŠenost,

že sice nejsme na poušti fyzicky, ale přece se tak cítíme, jako bychom na ní byli. Byl to někdy í prožitek věřících
lidí v Bibli: ,,Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Pospěš, odpověz mi,

Hospodine, můj duch dokonává, neulcrývej přede mnou svou tvář" 1Ž t+S,S-l\, ,,Bože, tys Bůh můj ! Htedám tě



za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi, Proto tě
vyhlížím ve svaýnt, chci spatřit tvoji sílu a slávu" (Ž $,2-3). Znéme asíkaždý ruzné situace, kdy máme jaksi
,,výpí&hlooo, kdy se v životě cítíme jakoby v pustině. A hledáme východisko, hledáme naději. A není nikde jinde
než v setkání s Bohem, Nebylo tomu jinak ve starém lzraeli a není tomu jinak ani u nás. Jen setkání s Bohem
přináší naději a noý život. Ty pouště a pustiny, to jsou ta místa v našem životě, kam ještě nedopadlo světlo
jeho lásky, milosti alzďrayení. Jsou to místa, kde se Panu Bohu bráníme, kam ho odmítáme vpustit, ať už ze
strachu, z lhostejnoďti nebo tvrdosti srdce, Jsou to místa, kde chceme bfi sami pány. Ale nemusí to být jen místa
způsobená hříchem a svévolí. Mohou to být i místa, kde třeba pro velkou bolest nejsme schopni Boha vidět a

vnímat jeho hlas. Vzpomeňme na Mojžíše, kterého Pan Bůh poslal k Izraelitům v otroctví, Měl jim povědět, že
čas jejich otročiny končí a že jím přináší vysvobození. Čteme tam: ,,Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil, ale ti
nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu s to Mojžíšovi naslouchat" (Ex 6,9).Boží slovo nám dnes ale chce
předat povzbuzení, že Pán Bůh je ten, ktery přichéní, kteý vstupuje i do (a právě do) pouští a pustin našeho
žlvota, do těch všelijalcých propastí, do ktených se propadáme či naopak velehor, které nedokéůeme zdolat. Bůh,
ktery vstupuje do pouště. I v poušti je možné se s ním nově setkat.

3. Připravte na poušti cestu Hospodinu
A Pán Bůh vybízí swj lid na cestě pouští, aby připravil cestu Hospodinu, aby údolí byla vyr"ýšena a pahorky
naopak sníženy, aby cesta byla vyrovnána. Na prvém místě tu můžeme myslet na to, abychom dávali do pořádku

s Pánem Bohem to, co do pořádku mábyt uvedeno, Co cítíme jako přítěž a závaží odhazovat a naopak toho,

čeho se nám nedostává začit ěinit. Což m:ůže znítjako hrozná lopota, Když bychom to vzali doslo,vně, tak

vyrormávat v poušti údolí a snižovat pahorky* to je úmornápráce- v tom vedru, prachu. Ale podobně můžeme
hiedět i na svůj život. Může nám připadat, že je v našem žívoté už tolik rozbito ěi pokaženo, že jsme zapadli do

takových hlubin nebo naopak vystavěli takové hradby a zábrany, že je snad ů. nemožné s tím něco udělat. Ale
při tom ,,ro,urrání terónu" smíme myslet i nadějně. Ne tedy jen ve smyslu koukej se sými propastmi a horami
ve svém životě něco dělat, ale také, že sBožipomocí je to možné, S Ježíšem je možné začtnat znoya. V něm je

možné popadat nový dec|. Vždyť o tom, ktery přichazí, se píše, že: ,,Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající
knot neuhasí .., A v jeho jménu bude naděje ndrodů" (Mt I2,2a-2I),

A to je nakonec adventní ýzva.Yždý ten Bůh, který k nám přichází, se přece zjevil v Kristu. Přišel za
námi v Kristu. Skrze něho a v něm vstoupil do pustin našeho světa a našich životů. Ježíš řekl: ,,Já jsem přišel,
aby měli život a měli ho v hojnosti" (J 10,10), Do pustin žívota vnáší Ježíš hojnost. Přišel, aby nás obdaroval
tím, co jsme tolik potřebovali - odpuštěním, smířením, hojivou Božíblízkostí, láskou a přijetím, smyslem a

nadějí, která nekončí ani smrlí. Jak Křtitel viděl smysl své služby v tom, aby připravil cestu Mesiáši. Byl to

právě on, kdo volal lztael vtom izajášovském duchu. Opakoval lzraelí tu starou úzvu proroka lzaj6še, aby

vyrovnali údolí a srormali pahorky se zemí. Volal k pokaní a víře, k té oteťenosti a připravenosti novému

Božímu příchodu. Tuto výzr.u slyšíme v adventu, a nejen v něm, i my dnes. Také my smíme do pustin svého

životapřijmout ten Boží příchod, příchod Krista a jeho království.
A jak mu připravit cestu? Nikdy to nebyla jiná cesta než cesta důvěry, oteťenosti, pokání, očištění,

oěekávání, cesta modlitby. Tím vším v sobě otevíráme prostor Pánu Ježíši. Je to cesta vlastně dětsky
jednoduchá, a přece pro nás někdy tak obtížná. Advent v nás ale chce vždy zno\u probudit tu vnitřní odvahu

k oteťenosti Božímu příchodu. Nalezneme tuto odvahu připravit Pánu cestu i my? To sekání zato stojí.
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