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Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde
v hodinu, kdy se nenadějete.
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ CYKLU A
Evangelium (Mt 24,37-44)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne,
kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě
tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden z nich bude vzat,
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá
ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby
hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by
mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde
v hodinu, kdy se nenadějete."
K POROZUMĚNÍ TEXTU
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak
jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili
se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla
potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka.
Smyslem srovnání mezi dny Noemovými a příchodem Syna člověka je
neočekávanost krize. Není zde žádný odkaz na špatnost, která se rozmohla
před potopou, ani křestní typologie jako v 1 Petr 3,20-21. Potopa byla něčím
neočekávaným, takže si ji lidé uvědomili teprve tehdy, když na ně přitrhla.
V Gn 6 není toto téma zdůrazněno.
Tehdy budou dva na poli, jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě
budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte
tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Sloveso „ponechat“ má
v řečtině eschatologický podtón. Smyslem „dvou mužů na poli“ a „dvou žen,
které melou na mlýnku“ je rozdělení, které nastane (či lépe: bude zjevné) při
příchodu Syna člověka. Dva lidé, kteří dělají totéž, a proto vyhlížejí totéž –
jeden se stane součástí Božího království, kdežto druhý bude, až Syn člověka
přijde, ponechán. Z hlediska neočekávanosti a rozhodnosti příchodu Syna
člověka, jak to ukazují ona dvě přirovnání, je náležitým postojem ostražitost a
bdělost. Protože neznáme přesný čas Pánova příchodu, je jediným vhodným
postojem neustálá bdělost: může totiž nastat kdykoliv.
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Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, jistě by byl
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte
připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Přirovnání očekávané události ke zloději, který se vloupává do domu,
najdeme i v Prvním listu Soluňanům, Druhém listu Petrovu a ve Zjevení. Zde
je však příchod zloděje očekáván a rovněž jeho doba je známa. Kdyby
hospodář přesně věděl, kdy zloděj přijde, podnikl by nezbytná opatření.
Protože příchod Syna člověka zůstává zahalen tajemstvím („přijde v hodinu,
kterou neznáte“), je potřeba být stále ostražitý a jednat tak, jako kdyby každý
okamžik byl tím, kdy má Syn člověka přijít.
SHRNUTÍ
Tak jako před potopou lidé neočekávali žádnou nenadálou událost a jejich
pohled byl zaměřen pouze na věci viditelné a zakusitelné, podobně i před
druhým Kristovým příchodem. Proto se nikdo nemůže uklidňovat životním
stylem druhých, nikdo se nesmí nechat svést tím, že ostatní lidé žijí
„nepřipraveni“, zaměstnáni jen záležitostmi každodenního života. Pán přijde
tehdy, když lidé budou prožívat běžné události. Proto Kristovi učedníci musí
neustále bdít čili být připraveni na „onen den“. Toto bdění je „aktivní“,
znamená totiž věrné plnění svěřených úkolů. Snadno vidíme, že v Ježíšově
řeči o poslední době je eschatologie spjata s etikou. Ani pozdější novozákonní
pisatelé je od sebe neoddělí: eschatologie nemá ukojit naši zvědavost, ale
motivovat k určitému postoji. Středem pozornosti je samotný fakt paruzie
(příchodu), ne čas jejího naplnění.
VÝZVA NA TÝDEN
Zamysleme se
Mladší:
Bdění znamená, že chci být vzhůru, i když bych jinak normálně spal nebo
odpočíval. Proč vůbec vlastně někdo bdí? Maminka bdí, protože se má pozdě
večer vrátit její syn z výletu… Hlídka na táboře bdí, aby všechny ostatní děti
chránila… Bdí se zkrátka tehdy, když je pro to hodně závažný důvod. A ten,
kdo bdí, dává pozor na každou drobnost, na každé šustnutí, aby mu nic
neuniklo. A my máme ten úplně nejzávažnější důvod: nenápadně a často
potichu k nám totiž mluví a přistupuje sám Bůh. Abychom ho rozpoznali,
musíme umět být potichu a naslouchat, jako když nám někdo něco potichu
šeptá a my to chceme dobře slyšet. Tento týden to můžeme zkoušet…
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Starší:
Bůh vidí do našeho srdce a ví, s jakým úmyslem děláme to či ono. Proto není
až tak důležité „co“ děláme (pokud to není něco evidentně špatné), ale s jakým
postojem. Mohli bychom také jinak říci: s jakým zaměřením… A to správné
zaměření je postoj „bdění“ neboli obrácení se k Němu a očekávání toho, co
udělá On. Bůh totiž přijde na konci života každého z nás, ale od počátku dějin
nám také zjevuje, že koná už teď, že do našeho života chce vstoupit už dnes,
že mu nikdo z nás není lhostejný teď a tady. Jestliže se s Bohem budeme
setkávat v našich každodenních situacích, pak budeme schopni ho poznat i ve
chvíli našeho odchodu z tohoto světa. Zkusme Ho tedy teď poznávat každý
den víc a víc – tam, kde žijeme.
Zkusme si
Mladší / Starší
Dnešní evangelium nás vede k tomu, abychom si představili nenadálou a
nečekanou situaci – těch asi zažíváme běžně docela dost. V takovém případě
se nám dost často stává, že se na své okolí neobracíme slovy, ale gesty. Zkuste
si ve skupině zahrát „pantomimu“ – jeden ze členů skupiny vymyslí nějakou
nečekanou situaci a pokusí se ji pro ostatní ztvárnit a něco jim o ní sdělit,
úkolem ostatních je uhodnout.
Na konci pak zkuste podobným způsobem ztvárnit i dnešní úryvek – jak byste
své pochopení toho, co text popisuje, vyjádřili pohybem? Pokud budete úkol
plnit sami, můžete si rovněž zkusit rozmyslet „pantomimu“, nebo zkusit
dnešní úryvek převést do nějaké „znakové řeči“, která by vyjádřila jeho obsah.
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