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Čtení z Písma Svatého nám na druhou neděli adventní předkládá text 

z listu apoštola Petra: ,,Jednu věc milovaní nesmíte přehlédnout: že je u Pána 

jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den…“ Apoštol Petr ve svém 

listu naléhá, nesmíte přehlédnout…  Jak přichází zloděj? Nečekaně, maskovaný, 

v noci. Pokud jej nečekáme, je to jen další důkaz toho, že už je blízko a všechno 

vezme za své, to čeho se tak zuby nehty držíme. Ale to se netýká pouze 

materiálních věcí, to jsme si schopni ještě připustit, že věci tohoto světa ničí 

mol a rez, ale týká se to našeho nitra, vlastního srdce, způsobu myšlení, pokud 

je mentalitou tohoto světa a ne mentalitou Krista. Kam vede mentalita světa? 

Dobře se říká, že vrána k vráně sedá, svůj svého si hledá, a tento svět dokáže 

odměnit toho, kdo se mu pokloní.  C. S. Lewis v úvodu své knihy Velký rozvod 

píše: ,,Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založena na 

víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že 

máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob 

přijetí obou alternativ. Tuto víru považuji za katastrofální omyl. Nemůžete si 

vzít všechna vaše zavazadla na všechny vaše cesty, které máte před sebou.“ 

V devátém století před Kristem, žil prorok Eliáš, jeho jméno v hebrejštině 

znamená ,,mým Bohem je Hospodin.“ Žil v době, kdy vládl izraelský král Achab, 

podle Písma Svatého, nikdo nejednal tak podle, jako tento král. Přiklonil své 

srdce k modlám, nechal se vést falešnými proroky. Falešní proroci svádějí krále, 

králové pak svádějí národy. Falešní proroci Achabovi předpovídali úspěch, 

prosperitu a vítězství.  V dnešní době jsou to tvůrci a zastánci moderních 

ideologií, kteří rozšiřují své bludy pomocí řady médií a politiků.  Achab neměl 

rád proroky Hospodinovi, protože pro něho to byli lidé, kteří mu nikdy neřekli 

nic dobrého, nebo spíše, on si to tak myslel, oni mu ve skutečnosti, sdělovali 

pouze pravdu. 

Prorok Eliáš patřil právě k těmto nepopulárním prorokům Hospodina. 

Jednou shromáždil na hoře Karmel lid, který se měl rozhodnout, komu bude 

sloužit. ,,Eliáš přistoupil k veškerému lidu a řekl: ,,Jak dlouho ještě budete 

kulhat jednou nohou sem, druhou tam? Je-li Bohem Hospodin, choďte za ním; 

je-li jím Baal, choďte za ním.“ A lid mu nedokázal nic odpovědět. Eliáš 

pokračoval: ,,Já zůstávám sám jako Hospodinův prorok a Baalových proroků 

je čtyřista padesát…“ (1 Kr. 18,22) To je ale nepoměr, co? Ale Hospodin není 

v Písmu příznivcem počítání, není příznivcem ani anonimity, davů a čísel, 

komunikace bez tváře, ale vždy konkrétních osob. Největší Davidův hřích 



nespočíval v jeho smilství s Betsabou, ale v tom, že začal počítat své vojsko a 

spoléhal na lidské prostředky, a ne na pomoc od Hospodina. Domníval se, že se 

vysvobodí vlastní rukou, přestal spoléhat na Hospodina, od něhož měl všechno. 

Zkusme se poučit. Není dobrý prorok ten, s nímž všichni souhlasí, má na straně 

většinu, možná vítězství ve volbách, dobře prodá vlastní zboží, ale strom se 

pozná po ovoci. Řekl nám to Pán Ježíš: ,,Není dobrý strom, který dává špatné 

ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce.“(Lk 6,44) Není dobrou 

známkou strašení lidí, vyvolávání úzkostí a obav, izolace a vydírání čímkoliv. 

Nedejme se strašit ničím a nikým, nebuďme ovšem naivní, že se v životě lze 

vyhnout bolesti a utrpení. Když Pán Ježíš mluvil s Petrem o svém nastávajícím 

utrpení, nechtěl to Petr přijmout, Pán Ježíš Petrovi ukázal, že jeho mentalita je 

mentalitou tohoto světa, doslova mu řekl: ,,Jdi mi z očí satane.! Pohoršuješ 

mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“(Mk 8,33) Jaká je naše 

mentalita, kam jsme schopni zajít v konformitě tohoto světa.  

Nechme se poučit Božím Slovem, které nám jasně říká, že si musíme 

vybrat, komu budeme sloužit. A když uděláme všechno, co nám Pán řekne, 

můžeme pouze říci, jsme jen služebníci neužiteční. Bůh nikoho nevyloučil, 

poslal svého Syna pro všechny, On nás pokřtil Duchem Svatým a evangelista 

Matouš poukazuje na další slova Jana Křtitele: ,,On vás bude křtít Duchem 

svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží 

na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“  (Mt 3,12) Petr nám 

zdůrazňuje, že všichni musíme projít zkouškou ohně. Kniha Zjevení apoštola 

Jana popisuje toto třídění lidí, na služebníky Boha a služebníky šelmy tak, že 

služebníci Boha jsou poznamenáni na čele znamením Boha. Služebníci šelmy 

jsou svedeni a přemluveni touto šelmou, aby se klaněli jejímu obrazu a ,,nechali 

si udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení, takže nikdo nemůže kupovat 

anebo prodávat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které 

dává její jméno. (Zj 13,16-17) Bratři a sestry, žijeme v době, kdy jsou právě tato 

slova Písma Svatého aktuální. Rozhodnutí jít s Ježíšem nebo se světem, patří 

každému z nás. To, na kterou stranu se přidáme, bude osudné nejenom pro 

tento život, ale také pro věčnost. 

 

 Požehnaný týden Vám přeje 

                                                    o. Marek 


