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12. 12. 2020 – The Joy of Advent 

 

1. čtení: Ž 85 
 
Píseň (Svítá): S148 – Kdo na kolenou klečí 
 

Základ kázání: Sof 3, 14-20 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

k adventní přípravě na Vánoce patří připomenutí Božích 
nároků. Zejména na příkladu Jana Křtitele. A tak k adventu patří 
náročnost. Obtížnost. Aby člověk narovnával sám sebe k obrazu 
Božímu. Aby byl člověk silnější při odolávání zlu zevnitř i zvenčí. 
Aby byl člověk silnější při boji proti zlu ve světě. To vše také proto, 
aby si člověk tváří v tvář betlémskému nemluvňátku přiznal, že si 
stěží dovede představit náročnost, obtížnost života Božího Syna. 
Že si sotva dovedeme představit jak obtížné, náročné je 
dobrovolně opustit Boží království – a narodit se do lidského světa 
pro záchranu hříšných lidí. 

Úplně stejně však patří k adventu také příprava na radost ze 
stejné události. Stejně jako vztah k Bohu je a má být prostoupen 
jak láskou, tak strachem. Tak i setkání s Božím Synem v jesličkách 
má být provázeno radostí, veselí, vděčností. A zároveň 
opakovaným uvědomováním, jak náročný, obtížný úkol na sebe 
Boží Syn přijal. 

Tak dnes příprava na radost, veselí – spolu se starozákonními 
proroky: Jásej, hlahol, raduj se, člověče! Ačkoli tví nepřátelé ještě 
existují. Ačkoli je ještě mnohé, čeho se bojíš. O co a o koho se bojíš. 
Ačkoli ve světě je zármutek, odloučení od slavností, potupa… 

… raduj se! Také proto, že jinak roznášet radost možné není. 
Raduj se, o adventu a Vánocích však ne z pozemského, ale 
z nebeského. Z příchodu nebeského do pozemského světa. Z oběti 
Božího Syna v jeho vtělení. Z lásky Boží. Z toho, že Všemohoucí 
Bůh jedná v dějinách světa. I tvého života! 
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Hlahol a jásej nad Bohem, který jedná dobře. Vždy. Pro 
každého. A tak zachraňuje. V situacích všedních i extrémních. 
Zachraňuje z rukou nepřátel. Často i pozemských. Ale zachraňuje 
také z rukou nepřítele smrti, strachu, zla, hříchu. 

Raduj se, protože Hospodin sbírá odloučené. Tupené a 
ponižované. Zarmoucené a smutné. Zdrcené světem vnějším i 
svého nitra. 

Raduj se, protože Hospodin je uprostřed tebe. A tak se raduj 
s dalšími. Protože jinak nemá uprostřed jakých lidí Hospodin být. 
Raduj se, protože Hospodinova přítomnost se již vždy týká skupin. 
Nikdy jen jednotlivců. 

Hlahol a jásej, protože přijde čas, kdy si „to Hospodin vyřídí“ 
s těmi, kteří pokořují Hospodinovy věrné. Kterým se běžně 
dostává hanby, posměchu, příkoří, ponižování. Právě za víru 
v tohoto také radostného Boha. Boha také radosti, jásání, hlaholu. 
Za víru v Boha zachraňujícího, laskavého, milujícího. Boha 
pravdivého a spravedlivého. 

Raduj se a jásej, protože i to je příprava na radostnost 
události Vánoc. Protože ani radosti a veselí nerozumíme plně. 
Často je lidská radost sobecká, sebestředná, bezohledná. A tak 
poškozuje, ubližuje – působí neradost bližním. Možná také proto se 
Boží Syn narodil potichu, nenápadně. A tak nemá být nic 
bezohledného, sobeckého ani v radosti nebo jásání z jeho narození 
v člověku Ježíši. Stejně jako v radosti z čehokoli nebeského, 
božského. 

Uprostřed textu, ve v. 17, však zní něco podivného: 
V ekumenickém překladu Bůh „láskou umlká.“ Ačkoli těsně před 
tím se Bůh raduje z lidí. A hned poté nad lidmi jásá a plesá. 

Už v hebrejštině však není jasné, co to prorok chtěl říct. Tak 
co překlad, to jiný obsah: Bůh tě svou láskou obnoví (B21). Bůh 
přestane na milování svém tebe (BKR). Bůh bude tichý ve své lásce 
(New American Standard version). Bůh odpočine od své lásky 
(KJV). Bůh tě utiší svou láskou (NKJV). Bůh tě obnoví svou láskou 
(jeruzalémská Bible a francouzský ekumenický překlad). Bůh tě 
obnoví ve své lásce (LXX). 
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Tak některé překlady vybrali význam negativní. Což je 
nesmírně překvapivé –celý oddíl je jednoznačně pozitivní! Proč by 
se najednou uprostřed ozval motiv negativní – dokonce velice 
negativní? Dokonce ve spojení s Hospodinovou láskou?! 

Jenže ono hebrejské sloveso ch-r-s znamená „mlčet, být 
potichu.“ V základním tvaru je užíváno vždy jen ve spojení 
s Hospodinem. Naopak ve tvaru, v němž je zde, je vždy jen 
s člověkem. S výjimkou dnešního místa. Doslova přeloženo tedy: 
[bude] tichý/potichu/mlčet (Bůh) ve své lásce. Jazykově tedy lze 
přeložit velice negativně. 

Jenže lze také přeložit velice pozitivně: Celá věta je kaskádou 
pozitivních sloves, pozitivních dějů. Dokonce je nenarušuje ani tak 
obvyklé hebrejské „a,“ které je obvykle u takřka každého slovesa. 
Tak lze přeložit také: „Bůh bude tichý ve své lásce, raduje se 
z tebe.“ Jako se potichu narodil Ježíš z Nazareta. Jako se v něm 
potichu vtělil Boží Syn. Nenápadně, takřka bez povšimnutí. 
Nakonec je tomu tak dodnes. 

Ačkoli Bůh sám možná už tehdy jásal a zpíval. Nad 
rozhodnutím svého Syna. Nad rozhodnutím Josefa a Marie. Mágů a 
pastýřů. Stejně jako zpíval a hlaholil andělský zástup (Lk 2, 13-14). 

Protože se nějak propojil Bůh s člověkem. Stejně jako to 
sloveso už v Sofonjášovi by mělo být v jiném tvaru, protože hovoří 
o Bohu. Avšak je ve tvaru všude jinde užívaném jen ve spojení 
s člověkem. 

A tak se člověk má radovat, protože i Bůh se raduje. Člověk 
má hlaholit, zpívat a jásat, protože i Bůh hlaholí, zpívá, jásá – 
nakolik toto připodobnění Bůh člověku dovoluje. Bůh má radost, 
když člověka zachraňuje. Když mění útrpný lidský úděl. Nedělá to 
se smutkem. Ani z nutnosti. Ani unaveně. Ale s radostí a pro 
radost. 

Tak snad nepřekvapuje, že ten dnešní oddíl ze Sofonjáše je 
vlastně velmi podobný tomu, co jsme stihli probrat ze Zj. Hovoří o 
něčem, co v plnosti teprve přijde – ale už se nějakým způsobem 
děje „teď.“ Hovoří o strachu a záchraně. O Boží moci a síle. O 
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Božím shromažďování – to bývá rozměr křesťanovi obvykle cizí. 
Na rozdíl od židů – prvotním adresátům dnešního textu. 

A tak se radujme a hlaholme. Trénujme se v jásání a chvále a 
radosti. Ne extatické, utržené ze řetězu, ničivé, bezohledné. Vždyť i 
Boží láska a radost jsou tiché. I Ježíšovo narození se odehrálo 
nenápadně, potichu. Nikoho Ježíšovo narození nutně neobtěžovalo 
– i Josef a Herodes a mágové a pastýři si mohli svobodně vybrat, 
jak se v situaci zachovají. Nikomu se vtělení Všemohoucího do 
miminka nenutilo – i Marie si mohla vybrat. 

Ačkoli šlo o snad nejradostnější událost dějin celého kosmu. 
Možná i větší, než samotné stvoření tohoto vesmíru. Protože se 
Bůh narodil v člověku. Boží Syn opustil království věčné radosti, 
pokoje, lásky a pravdy. Aby zachránil každého člověka. Z našich 
vlastních problémů, vin, chyb. 

Amen. 
 

Píseň: 289 – Bohu chvála buď i čest 


