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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 pronárody, on ztrestá národy mnohé. 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 oblečme 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 oblečte se 
v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. 
 
Matouš 24,36-44:  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec 
sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, 
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe 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.          
 

Na Advent je potřeba se připravovat 
  

První adventní neděle nás začíná připravovat na příchod Ježíše Krista, kterého si 
připomínáme narozením v betlémských jeslích.  
My však dnes máme zkusit přemýšlet nad tím, co učedníci zažívali s Ježíšem dospělým, 
vlastně blízko závěru jeho života. Připravoval je na něco, co máme slyšet i my a co je 
stejně důležité i dnes pro nás. Mluvil o svém novém zjevení, o svém druhém příchodu 
na svět, který však ani on sám není schopen časově přesně stanovit. Současně se 
završoval jeho život na zemi, přibližovala se jeho smrt.  
Vnímám to jako přípravu na konec našeho lidského života, o kterém přesně nevíme, 
kdy přijde, ale rozhodně to bude krok do neznáma. Křesťané by s ním měli počítat a 
podle Božích návodů se připravovat (posilovat se bohoslužbou, modlitbou, čtením 
Bible, vzájemnou péčí o sebe navzájem v církvi i o lidi kolem nás).  



První čtenáři a posluchači Matoušova evangelia žili v těžké době, která měla skončit 
dobitím Jeruzaléma a zničením chrámu, což se opravdu stalo v r. 70. Ježíš ho 
předpověděl, ale kdo by mu asi tak před 40ti lety věřil?  Evangelium samo bylo 
napsáno asi v letech 80tých. Vyrovnává se s válkou, která přinesla události, jež  
zpustošily jejich životy, zničily rodiny, rozvrátily celá společenství. Válečné události 
jsou hrozné, naplňují obavami a strachem. Současně to bude doba znovu 
přicházejícího Syna člověka na svět, příchod Ježíše Krista jako Krále, Spasitele a 
Soudce. Válečné události vždycky přijdou náhle, příchod Ježíše není znám nikomu jen 
Bohu Otci. A tak nás dnešní čtení vede ke třem věcem: 
1.   Nikdo z lidí neví přesně, kdy druhý příchod Ježíše Krista nastane. 
2.   Život bude probíhat normálně až do poslední chvíle. 
3. V té době budou rodiny rozděleny, stejně tak spolupracovníci, přátelé. To 
neznamená, že Bůh nějakým nadpřirozeným způsobem jedny zachrání a druhé 
potrestá a zničí. Když je země napadena, někdo zemře a někdo přežije.  
Ježíš říká: ty, křesťane, musíš zůstat vzhůru, podobně jako ten, kdo chce svůj dům 
ubránit před zlodějem.  
Matoušovo evangelium popisuje a reaguje na katastrofickou situaci 1. století po 
Ježíšově smrti a vzkříšení. Vnímám, že text mluví i k nám dnes: 
Buďme připraveni, dávejme své životy do souladu s Božími návody, využívejme každé 
příležitosti k přípravě na Ježíšův druhý příchod. Není na co čekat, zase žijeme v nejisté 
a nebezpečné době. Kdo ví, co se stane příští týden, příští rok?  
Proto každému z nás, jednotlivému křesťanu, je položena otázka: jsi připraven, jsi 
vzhůru? Jsi připraven mnohé z toho, co jsi měl a vlastnil dosud, oželet? Nastává doba, 
kdy zase nemůžeme spoléhat na něco, co až dosud bylo předem dáno, zajištěno. S tím 
souvisí také to, abychom si nezakládali na tom, co shoří.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


