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Drazí přátelé, adventní doba kterou právě prožíváme je obdobím
přípravy na příchod Pána Ježíše. V dnešním úryvku Markova evangelia se
setkáváme s osobou, která má významnou roli v přípravě narození Božího
Syna. Je to Jan Křtitel předchůdce Mesiáše, který nás adventem provází a je
naším velikým vzorem přípravy.
Už Janovo narození bylo zázračné, protože jeho matka Alžběta byla
neplodná. Lukášovo evangelium zde ukazuje, že Bůh jednal osobně. Chlapci
dali jméno Jan, hebrejsky יֹוחָ נָן, což znamená “Bůh je milosrdenství”. V Bibli
jméno znamená povolání, poslání a tak Jan Křtitel svým působením ukazoval,
že “Bůh je láska”. Dnešní úryvek evangelia popisuje, že Jan má pouze
nejprostší jídlo a jen nezbytný oděv. Pobýval na poušti a působil jako prorok.
Lidé přicházeli zblízka i z dálky, aby si jej vyslechli, protože jeho řeč, měla
charisma i přesvědčení. Kromě ohnivých kázání Jan také křtil v řece Jordánu
na odpuštění hříchů. Lidé k němu přicházeli, aby je očistil od jejich nepravostí
a tak je připravil na příchod Mesiáše. Jan Křtitel je také přítel Ženicha (J 3,29).
Podle židovské tradice úkol přítele ženicha bylo umýt jej před svatbou. Tím
Ženichem je Ježíš a Jan jej pokřtil, to znamená umyl a připravil jej na jeho
veřejné působení. Jan Křtitel byl veliký prorok a také veliký kazatel, a přináší
zvěst, kterou nikdo nechce poslouchat. Jaké to je přesvědčovat lidi, že problém
ve světe není způsobený druhými lidmi, ale jejich chybou. Říci druhému, že je
to jeho chyba je proti dnešnímu marketingovému myšlení. Přesto Jan byl
charismatický, pravdomluvný, a to co říkal, to také činil. Lidé zanechávali svou
hříšnou minulost a šli blíže k Pánu. V adventní době, v které se nyní nacházíme
je Jan Křtitel naším vzorem přípravy na příchod Pána. Já bych se chtěl
zamyslet nad dvěma skutečnostmi, které nás mohou oslovit.
- Janova prorocká služba. Jan Křtitel ukazuje svým životem na Ježíše.
Pěkně je to vyjádřeno u řeky Jordán, když poukáže na Krista a řekne: “Hle,
Beránek Boží, který snímá hříchy světa” (J 1,29). Janovi učedníci to slyšeli a
pak jim dovolil, aby následovali Ježíše. Tato biblická událost je často
zobrazena u křtitelnic. Také my jsme dostali při křtu mandát proroka (byli jsme
pomazáni na kněze, proroka a krále). Ukazujme prosím svým životem na Ježíše,
jako Jan Křtitel. Dnešním problémem bývá často, že mladí nevěří už v Boha.
Zde vytrvejme jak Jan Křtitel a vydávejme nenásilně svědectví o Bohu. Proroci
přece nejsou ti, co se chtějí za každou cenu líbil lidem, ale jde jim o Boha.

- Janův vztah k Božímu Synu. Jaký byl vlastně jejich vztah? Jan Křtitel
to pěkně vyjádřil: “On musí růst a já však se menšit” (J 3,30). Janovo “já” se
umenšovalo a Ježíše měl na prvním místě. Pokora je klíčová ctnost, je to brána,
přes kterou k nám přichází Bůh. Moje “já”, ať se umenšuje a Ježíš, ať v mém
životě roste. Drazí přátelé to je adventní pozvání, pojďme společně s Janem
Křtitelem za Ježíšem.

