
První adventní 

AI Dnešní nedělí začínáme nový liturgický rok. Rok liturgický nebo církevní, má stejnou 

délku jako rok civilní nebo kalendářní. Rozdíl je v tom, že začíná v jiném okamžiku a 

především nese v sobě jiné hodnoty. Zpřítomňuje historii vztahu mezi Bohem a 

člověkem. Co nazýváme i dějinami spásy. Je rozdělen tak, aby jednotlivé události vynikly 

v celé své hloubce, kráse a významu. Začíná příchodem. Časem Božích příslibů a 

očekávání. 

KE Ježíš nás na začátku adventu vyzývá k bdění, k bdělostí. 

DI Naše křesťanská bdělost spočívá v touze chtít přijmout Ježíše do vlastního života. On 

se nám v evangeliu představuje jako ten, který přichází nečekaně, aby nás naplnil svou 

božskou přítomností. Jak tomu máme rozumět? Zda-li je tu mezi námi někdo takový, 

který ještě Krista nepřijal a nyní musí čekat, kdy ho překvapí? 

Můžeme si to vysvětlit následovně: evangelijní přijetí Krista spočívá v tom, že on nám 

přináší novou kvalitu života, kterou je On sám. Bdělost znamená, že přijímám Krista se 

všemi svými lidskými schopnostmi. Do svého rozumu, vůle a srdce. Nestačí tedy jen 

Krista znát. Nestačí ani ochota účastnit se venkovních slavností církve. Nestačí jen občas 

vyjádřit svůj vztah k němu. Náš vztah ke Kristu je obvykle podmíněn okolnostmi 

a prostředím, ve kterém žijeme. Oni nám nabízejí obraz o Kristu, ale Krista nám může 

dát pouze Kristus sám. Nestačí jen tzv. první přijetí Krista. Důležité je i druhé přijetí. A 

to je smysl bedlivosti. To je ten nečekaný příchod Krista, který nás povolává, abychom 

ho jednoznačně přijali a milovali. Duchovní teologie tomu nříká druhé obrácení". 

PAR Vyzvání "bděte" je nám určeno v době, kdy jsme dost lhostejní a nemáme sil udělat 

cosi více pro svou víru a pro svůj vztah ke Kristu. I když – nyní v pandemické době to 

bude vnitřně trochu lépe; či? Naše srdce se staly vězeními našich starostí o tělesné 

potřeby, zábavy, rozkoše, jídlu, duchovní plytkosti a povrchnosti. Množství našich 

současníků se chová tak, jak to Ježíš řekl v Matoušově evangeliu na situaci před potopou: 

"Jako ve dnech před potopu lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel 

do archy, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky "(24, 38 - 39). Dnešní lidé 

ztrácejí citlivost na množství "znamení doby", které je vážně upozorňují, že mohou 

zahynout ve svých hříších. Jakoby jim na tom vůbec nezáleželo. Ocitli se v proudu, který 

je vede do záhuby a oni už nemají dost sil, aby z něj vystoupili. Jsou bedliví, když jde o 

jejich tělesné potřeby a tehdy dokážou přinášet velké oběti. Pokud jde o jejich srdce, duši, 

víru, jsou lhostejní. 

MY Bdělost je pozice života a ne směřování k smrti. Část křesťanů si to začíná 

uvědomovat. Rozhodli se přijmout Krista, když nečekaně zaklepal na jejich srdce. 

Například, když je vyzval, aby se nebáli zbavit závislosti na neřestech a hříších. Nebo jim 

řekl, aby se nebáli mít více dětí. Nebo se rozhodli obětovat svůj život pro trpící a slabé. 

Ježíš je povolal k skromnosti a oni to poslechli. Oslovil je nečekaně doma, v kostele, na 

hřbitově, na stadionu, na zábavě, v nemocnici. Oni se nelekli a rozhodli se pro druhé, 

zásadní obrácení v svém životě. Rozhodli se žít naplno. Přestali zaživa umírat. Necítite 

to? Ten Covid a vše kolem. 

ADE Pravdivě se ptejme na začátku adventu, kolikrát jsme už Krista odmítli, když přišel 

nečekaně a chtěl změnit náš život. Ptejme se, co jsme tím získali. Rozhodněme se ho 

přijmout, když znovu nečekaně přijde, pokud není pozdě. A není pozdě! Amen 


