
4. neděle adventní 
 

Liturgické texty 
1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
Žalm 89,2-3.4-5.27+29 
2. čtení: Řím 16,25-27 
Evangelium: Lk 1,26-38 
 

Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. 
 
Od tohoto slibu až k jeho naplnění uplynulo jedno tisíciletí. Král David dosáhl všeho, co chtěl 
a teď ještě vystavět dům pro Hospodinovu Archu - chrám. Bůh mu však skrze proroka 
Nátana říká, že to on sám bude jednat. Domem, který Davidovi vystavěl, ve kterém také 
přebýval, je zcela jistě Ježíš Kristus, o jehož blízkém příchodu dnes slyšíme v evangelním 
úryvku Zvěstování. 
Tisíc let je jako věčnost. Během tisíce let se snadno zapomene, vytratí se naděje, vyvane 
očekávání, člověk se zabydlí ve svém pozemském provizoriu. Během tisíce let se toho stane 
mnoho. Na jevišti dějin židovského národa defilují králové. Zdaleka ne všichni jsou dobří. 
Dobrých je vlastně minimum. Hned Davidův vnuk - Šalomounův syn Rechabeam svou krutou 
politikou způsobí rozdělení Davidovy říše na severní a jižní - Izrael a Judsko. O některých 
postavách dějin vyvoleného národa čteme v rodokmenu Pána Ježíše, jak nám ho předkládá 
evangelista svatý Matouš. A není to radostné čtení. 
O to víc musíme žasnout, že Bůh na svůj slib, daný Davidovi, nezapomněl. A také že ho 
dokázal splnit přes všechny klacky, které mu Davidův lid neustále házel pod nohy. 
Od chvíle, kdy Ježíš Kristus žil mezi námi na zemi už uplynula dvě tisíciletí. Slíbil, že se vrátí 
na konci dějin. Tyto dějiny jsou podobně problematické, jako dějiny vyvoleného národa. 
Momentálně se nacházíme uprostřed velkých problémů. Nedokážeme si představit, kam 
bude náš svět pokračovat. Mnozí se děsí, někteří vidí příležitost k ještě většímu zbohatnutí a 
upevnění své moci nad druhými. Pamatujeme si, jak po útoku na budovy v New Yorku 11. 
září 2001 všichni opakovali, že "svět už nebude, jako dřív". A opravdu, pod heslem 
bezpečnosti se prohloubilo omezování svobody lidí. Teď stojíme před "pandemií", nevidíme 
její konec, vypadá to, že lockdowny budou pokračovat do nekonečna. Někteří vidí spásu v 
očkování, narychlo vyvinutém, o kterém toho víc nevíme, než víme. A už se objevují 
náznaky, že kdo se nenechá očkovat, nebude moci to a ono, včetně základních potřeb. Mluví 
se o Velkém resetu civilizace, který má cíle, jež jsme si u nás na vlastní kůži zažili už za 
socializmu. 
Je jisté, že satan má v rámci dějin lidí mnoho svých želízek v ohni, tak jak ke svým cílům 
využil Rechabeama a mnoho dalších. Můžeme si být jisti, že za socialisticko - komunistickou 
ideologií, které dnes mnozí, a nejen na západě, popřávají sluchu, stojí zase on. Na Golgotě se 
radoval, že se mu podařilo zbořit dům, který Hospodin vystavěl Davidovi. Zjistil ale, že si 
naběhl a že to jeho vítězství se změnilo v jeho porážku. A tak tomu bude i na konci, jak nás 
ujišťuje Apokalypsa svatého Jana. Bůh je věrný, on dokáže splnit, co slíbil. (Řím 4, 21). 
Svatý Pavel nás také ubezpečuje v dnešním druhém čtení: "Bůh vás může utvrdit, abyste žili 
podle evangelia". 
Nepropadejme proto strachu a panice. I v naší době a v životě každého z nás je stále prostor 
pro naplnění Božích slibů. Matka Boží Panna Maria ať je nám svou skromností, pokorou a 
odevzdaností přímluvkyní, oporou a příkladem.    P. Karel 
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