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ADVENT: NADĚJE A REALITY PRO ŽIVOT KŘESŤANŮ 

Matouš 24, 3 a 36 - 44 

„První příchod Ježíše Krista, Syna Božího, našeho Pána, byl skrytý. Druhý příchod bude 

viditelný pro celý svět. Když přišel skrytě, nikdo, kromě jeho služebníků, ho nepoznal. 

Když přijde viditelně, poznají ho jak dobří, tak i ti špatní. Když přišel skrytě, přišel, aby 

byl souzen. Když přijde viditelně, tak aby soudil.“ (Augustin 354 – 430 n.l.) 

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V 

teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – 1/slavnosti narození Ježíše 

Krista a 2/jeho druhého příchodu na konci času. Stopy adventní liturgie lze nalézt již v 

polovině 5. století v Ravenně. Teprve v polovině 6. století se objevuje také v Římě. V 

obou případech byl advent chápán jako příprava na slavení Narození Páně. Naproti tomu v 

Gálii vlivem iroskotských misionářů (Kolumbán Mladší) získala adventní doba postní ráz 

a byla chápána jako kající příprava na druhý příchod Kristův na konci času. Západní 

církev slavila různý počet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř Veliký stanovil čtyři 

adventní neděle. Zdá se, že teprve v 10. – 11. století se ujal čtyřtýdenní advent. 

Již tento úvod naznačil, jakým směrem se bude ubírat naše uvažování. Chtěl bych se 

s vámi zamyslet na významem adventu v naší době a to ze dvou (nebo dvou a půl:-)) 

pohledů. 

1/ Adventní doba jako připomenutí narození Ježíse 

Po revoluci před vánocemi v roce 1989 jsme věřící byli nadšeni, když se z televize nebo 

rádia linuly vánoční křešťanské písně a vánoční bohoslužby. Bylo to něco nového a 

nadějného pro nás křesťany. Nicméně po více než 20-ti letech bohužel zvěst o narození 

Ježíše zapadá do komerčních aktivit naší společnosti a našich rodin. O Ježíši se spíše 

mluví jako o neškodném, roztomilém Ježíškovi, který se jako chudák narodil někde daleko 

v Betlémě a s námi lidmi 20. století nemá nic společného. Maximálně si z nostalgie 

zazpíváme koledy. Nebo tvrdíme dětem, že Ježíšek jim nosí dárky, za které my dospělí 

utrácíme nekřesťanské peníze a věnujeme tomu nepřiměřený čas. Význam narození Ježíše 

jako osobní zjevení Pána Boha na tomto světě úplně zaniká v komerčním slavení a chápání 

vánoc. 

Jak vy prožíváte tento předvánoční čas? Je to čas, kdy chcete toho co nejvíce stihnout, 

uklidit, navařit, napéct cukroví, nakoupit dárky, vzít děti na různé vánoční slavnosti? Ano, 

určitě to vše patří k období vánoc. Nicméně by to nemělo být tím hlavním, čím adventní 

čas naplníme. Měli bychom si udělat čas, třeba my rodiče, kteří máme mladší děti, na 
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povídání s nimi, kdo se to vlastně narodil, proč nemluvíme pouze o Ježíškovi, ale spíše o 

Kristu. Možná bychom měli věnovat i více času lidem, kteří jsou v domovech důchodců či 

v nemocnicích. Sám Ježíš řekl, že cokoliv uděláme někomu nejmenšímu, tak jako bychom 

to udělali jemu. Myslím si, že je mnoho potřebných okolo nás, kteří zvláště v tomto čase 

zaslouží naši pomoc a službu, i službu, jako nás křesťanů. 

A myslím si, že je to chyba i nás věřících, že lidé mimo církev nepřijímají osobu Ježíše. 

Dívají se na něho buď jako na to neškodné dítě, Ježíška, jak jsem již říkal. A potom my 

jako církev na druhé straně prezentujeme Ježíše někdy pouze jako Syna Božího, Krista, 

Mesiáše, aniž bychom se snažili lidem okolo nás vysvětlit, kdo to vlastně přišel. Potom 

často je Kristus prezentován jako superhvězda  (muzikál Jesus Christ Superstar) - uzdravil 

plno nemocných, předvedl hodně zázraků, vše prostě zvládnul. A takovýto Kristus pro lidi 

nemusí být atraktivní, je moc vzdálený od reality skutečného života. V jedné knížce jsem 

k tomuto jednostrannému prezentování osoby Ježíse četl následující myšlenku: „Ježíš žil 

autentický lidský život se vším všudy,  tedy i s pochybnostmi, slabostmi, vyčerpáním a 

nakonec i smrtí. Ale jenom proto, že celou tou cestou prošel, se stal pro nás nadějí. 

Vzkříšený Ježíš je totiž tentýž Ježíš, který umíral potupen na kříži. Jen proto je nadějí pro 

nás všechny lidi, protože všichni jdeme kromě jiného vstříc smrti.“ A možná, že když 

v tomto adventním období věnujeme trochu času, usílí a třeba i peněz potřebným okolo 

nás, a ne nutně pouze naší vlastní rodině, tak se svědectví naší víry může stát reálnější pro 

lidi okolo nás a Duch Svatý si může použít tyto příležitosti služby pro jejich oslovení a 

přivedení je k Ježíši a zjevit jim, že Ježíš je také tím Synem Božím, který je však nám 

velice blízký. A pro ty, kteří prožívají životní těžkosti (ať to může být nemoc, deprese, 

nepochopení, stáří, zklamání v životě, atd.), je zde naděje v Ježíši, ne v tom superkristu, 

ale v tom obyčejném člověku, který zažil něco podobného, ale který zažil také vzkříšení. 

A i vy, kteří prožíváte těžké období života, můžete vložit svá břemena na Ježíše. 

2/ Advent jako očekávní druhého příchodu Krista 

Židé i křesťané v různých dobách měli silnější či slabší očekávání druhého příchodu 

Mesiáše. Např. v Ježíšově době byli Židé utlačování Římany, a proto tehdy bylá živá 

představa brzského příchodu Mesiáše, který římskou nadvládu ukončí a obnoví suverenitu 

Izraele. Ježíšovi učedníci se proto tázali, zda tento věk (myšleno naše dějiny) skutečně 

nespějí k brzskému konci. Mezi Ježíšovými stoupenci, zárodkem pozdější prvotní církve, 

se apokalyptická vlna vzedmula po jeho popravě a o čtyřicet let později, po zániku 

jeruzalémského chrámu v roce 70 n.l., se tyto apokalyptické představy dostaly opět do 

centra zájmu. Očekávání druhého příchodu sílilo většinou v dobách krize a ohrožení, kdy 

bylo zapotřebí ukázat, že utrpení nebudou křesťany provázet nekonečně dlouho. Přinášelo 
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naději, že konec s sebou přinese dovršení a naplnění života, tedy něco jiného, než lidé 

prožívají v přítomnosti. V rámci křesťanské církve vznikaly různé hnutí a proudy, které 

upřednostňovaly apokalyptické tendence. Asi nejznámější mezi evangelikálními křesťany 

je postava Johna Neslona Darbyho a jeho hnutí zvané darbisté. U nás tyto myšlenky 

převzaly hlavně křesťanské sbory. Někteří dokonce vypočítávali přesné datum jeho 

druhého příchodu a tak se zrodila církev adventistů nebo Svědkové Jehovovi. 

V předposledním vydání Života víry byl celkem dlouhý a seriózní článek věnovaný 

tématu, kdy dojde k vytržení církve, zda to bude před nebo po velkém utrpení, atd. Osobně 

z mého pohledu víry si myslím, že je to nepodstané o tom spekulovat. Vždyť Matouš ve 

svém evangeliu píše (24, 36), že o tom neví ani andělé, ani Ježíš: „Pouze sám Otec to ví.“ 

Dominantní nasměřování své víry především na druhý příchod Ježíše Krista se může stát 

zavádějícím. Myslím si, že by si křesťané měli uvědomit, že pro smysl a průběh jak celých 

dějin, tak ale i pro smysluplnný život jednotlivce, byl rozhodující událostí už sám první 

Ježíšův příchod. A je podstatné, jak se k tomu prvnímu příchodu Ježíše postavíme my. 

2,5/ Advent jako osobní setkání se s Pánem Bohem 

Současná doba, hlavně média, která jsou nasměrována převážně na mladé lidi, prezentují 

lidský život jako takový, který by neměl mít konec. Když jsme mladí, zdraví, úspěšní, tak 

nám nic nechybí. Máme se dobře, jsme zaměřeni pouze na sebe a představujeme si, že to 

nikdy neskončí. A toto myšlení můžeme občas najít i v některých alternativních 

křesťanských kruzích. Naopak v biblické křesťanské tradici se mluví o ohraničennosti 

života i dějin. V jednom rozhovoru se Jan Heller, pofesor SZ na Evangelické teologické 

fakultě k tomuto tématu vyjádřil následovně: „Přijdete na to, že představy, které si děláte o 

své budouctnosti, včetně té posmrtné, jsou zbytečné. V podstatě jde o něco prostého: 

odevzdat svou minulost Bohu, jeho slitování. A svěřit mu budouctnost v dobré naději, že 

když se budeme strachovat o druhé, není třeba se strachovat o sebe. A tím, jak se 

osvobozujete – nikoli osvobodíte, ten nedokonavý tvar je tu zásadní – od strachu o sebe 

sama, vrací se vám do srdce i duše pokojný klid. Bible říká: Když se odvážíš otevřít oči – 

a právě k tomu ti chci pomoci – uvidíš, že Bůh už je tu s námi a že i tebe provede v lásce 

životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do nezmáma v dobré naději.“ 

Televize Noe 1.12. 2012: reportáš o seleziánovi Profesorovi Titusu Zemanovi (vystudoval 

teologii na Slovensku a Turíně) --- v roce 1950 3-krát převedl dohromady 30 lidí 

(budoucích bohoslovců a misionářů) ze Slovenska přes Rakousko do Turína. Při třetím 

převádění celou skupinu odhalili a všechny zavřeli. Po krutých výsleších dostal 15 let 

vězení. Nicméně svých rozhodnutí nelitoval a díky jeho odvaze a živé víře mohlo být 

zachráněno mnoho lidí (jak přímo, tak i zprostředkovaně). 
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Závěr 

Přečtený text z Matouše: Bděte! nebo Buďte připraveni! 

Augustýn: to stejné, Buďte připraveni! 

Advent jako narození Ježíše: Ježíš nebyl superkristus, ale stal se člověkem a díky tomu 

můžeme vložit svá břemena na něho. 

Advent jako očekávní druhého příchodu Krista: rozhodující událostí pro lidstvo, pro 

každého z nás, je  už samotný první Ježíšův příchod 

Advent jako osobní setkání se s Pánem Bohem: svěřit mu budouctnost v dobré naději, 

že když se budeme strachovat o druhé, není třeba se strachovat o sebe! 

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův! (Gal. 6, 2): pokud se 

budeme starat o druhé, nést starosti jedni druhých, a to ne pouze z nějakých etických 

zásad, ale na základě živé víry v Krista, tak již prožíváme a svědčíme o Ježíšově 

druhém příchodu! 

CB Kladno, 2. prosince 2012 

Samuel Gallat 


