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Biblické texty: 
 
Izajáš  2,1-5:   Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. I stane se v 
posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad 
pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: 
„Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my 
po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude 
soudit mnohé národy, on ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, 
svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. 
Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! 
 
List Římanům 13,11-14:  Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze 
spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se 
přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního 
světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se 
v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. 
  
Matouš 24,3.36-44:  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: 
Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku! Ježíš jim 
odpověděl: „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde 
Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až 
do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude 
i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou 
mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán 
přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by 
mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete. 
          

Nový začátek – nová existence 
 

Začíná církevní rok – příprava na narození Ježíše, ale současně také příprava na 
Ježíšův druhý příchod na svět. O něm čteme v Bibli dnes. Židé očekávali za Ježíšova 
života Mesiáše, Spasitele a ve své většině ho nepoznali. Většina lidí u nás jej dnes také 
nepoznává a upřímně ani neočekává. Zaplavuje nás konzumní způsob života. Jsme 
ujišťováni, že čím více peněz budeme vydělávat, tím budeme šťastnější. Člověk lpí na 
věcech, které si do hrobu nevezme. Ale co věta, když budeme mít víc peněz, 
nebudeme mít méně starostí, ale naopak. Penězi se neutvářejí dobré lidské vztahy.  
 
Text o příchodu Ježíše Krista, není snadno srozumitelný. Učedníci se ptají Ježíše, aby 
jim vysvětlil, kdy padne chrám a kdy nastane konec věků. Apokalyptika se objevuje 



vždy, když život v určitém dějinném období se zdá příliš těžký až k neunesení. Jde o 
vyjádření zkušeností, nevyplývají jen z běžné zkušenosti, ale ze zkušenosti 
náboženské a víry.  
Extrémní situace lidská, extrémní situace víry - zkouška víry. Na to se ptali učedníky 
Ježíše. Očekávala se nějaká katastrofa – zánik chrámu, zkáza starého věku a vznik 
nového věku.  
Za života Ježíšova prožívali lidé advent jako setkání s Pánem Bohem samotným. Dnes 
je advent vzpomínkou na Ježíšovo narození. Zpětně se ukázalo, že Ježíšův příchod 
bylo něco zásadního pro dějiny. Dějiny jdou vstříc zlomu, který bude znamenat soud.  
 
Nejenom pozemský lidský život není věčný, ani dějiny samotné nejsou věčné. 
Uvědomujeme si, jak rámec lidského života je stále vystaven určitému testování. 
Život podléhá Božímu soudu – hrůze i naději. Přestože víme o této ohraničenosti, na 
tyto hranice nemyslíme.  
 
Člověk osobně odpovídá za své jednání. Připravuje se na Boží soud tak, že nese 
břemena druhým.  
Ježíš nebyl zajedno s Bohem v tom, že by se podílel na jeho vševědoucnosti 
(všemohoucnosti), ale tím, že si uchoval v Boha důvěru, i v osamocenosti umírání a 
smrti. Je-li Ježíš pro nás nadějí, pak proto, že měl v životě stejné podmínky jako my. 
Prožil lidský život do smrti i do pochybnosti a osamocenosti. 
 
Budoucnost se nedá naplánovat, ač se o to snažíme sebevíc. Jdeme vstříc 
budoucnosti, která nejde naprogramovat. Ona k nám přichází v Ježíši Kristu. 
 
Motiv jeden bude vzat, jeden propadne – připomenout člověku, že ve smrti se nebude 
moci opřít o druhé lidi. Smrt znamená, že člověk jde vstříc naprostému osamocení. Na 
to se musí připravovat. Člověk osobně odpovídá za své jednání. Připravuje se tak, že 
jedni druhým neseme břemena.  
Cílem je, aby každý chtěl docílit, že zůstane – původní význam. 
 
Nezakládat si na tom, co shoří.  
 
                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


