
1. hodina
Advent jako doba hledání a očekávání

A. Advent jako doba hledání

Biblický text k zamyšlení:
„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi můj Bůh, můj spasitel.“ (Žl 25,1. neděle adventní, cyklus C)1

Aktivita:
Společné zamyšlení nad „Božími cestami“. Nejprve necháme žáky, aby se sami k tomuto
tématu vyjadřovali.
  
Podměty k přemýšlení a k diskuzi:
• Co je smyslem lidského života? Po čem dnes člověk touží?
• V čem hledá člověk své štěstí, radost a svobodu?

Člověk hledá, co je smyslem jeho života. Hledá lásku, hledá pokoj, klid, porozumění, přá-
telství – a toto v plné míře nalezne jenom v Bohu (který v životě Trojice toto neustále
prožívá a člověka také do tohoto společenství zve).  Mnohdy ale člověk hledá špatně:
v drogách, alkoholu, seriálech, filmech, počítačových hrách, v jídle, pití, moderním oble-
čení, věcech, mobilech… a stává se tak na nich závislý. Závislý v tom smyslu, že si svůj
život bez toho neumí představit.  A proto Bůh přichází k člověku a dává se mu poznat.
Chce, aby se člověk stal svobodným a šťastným. Chce, aby člověk poznal, že je to on,
Bůh, po kterém touží. Přichází na zem v Ježíši z Nazareta a také skrze Ducha Svatého při-
chází neustále do dějin světa, do konkrétních životů.
Bůh současně dává člověku svobodu, aby se on sám rozhodl o svém životě, a zároveň
člověku ukazuje, co je pravá svoboda.

Text k zamyšlení:
Společně si přečteme svědectví jedné dívky o tom, jak hledala štěstí svého života viz Pří-
loha č. 1. Text nakopírujte tak, aby každý z žáků měl svůj vlastní.

Podněty k diskusi o svědectví:
• Co Vás na tomto svědectví oslovilo?
• Co má Nelin život společného s adventem?

Shrnutí (můžeme ho zformulovat společně s žáky):
Advent  je  pro křesťany doba hledání  toho,  jak  nově uchopit  svůj  život  jako křesťané,
tzn. život ve vztahu s Bohem, jak tento vztah prohloubit, jak hledat Boží cesty v konkrét-
ním životě.

1 „Ukaž mi své cesty“ – člověk prosí, aby mu Hospodin zjevil svou cestu a po ní ho vedl. Boží
cesta vede i soužením. Setrvat na ní může pouze ten, kdo se cele oddal Bohu a nespoléhá na svou
sílu a odvahu. Ale tak bezvýhradně doufat v Hospodina může jen ten, kdo žije v obecenství Božího
lidu. Ten si může ověřovat, že Bůh, do jehož rukou vložil svůj život, je Bůh věrný.
 



B. Advent jako doba očekávání

Biblický text k zamyšlení:
„Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání ať čeká Izrael
na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.“  (Žl 130,6)

Podměty k přemýšlení a k diskuzi:
• Jaká radostná očekávání známe ze života?  

Každý člověk na něco čeká, na něco se velmi těší (např. na oslavu narozenin, na dovo-
lenou, na Vánoce…). A Advent je období radostného očekávání Kristova příchodu. V žalmu
130 se říká: Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Tato věta dokonale vystihuje
toto adventní čekání.

K doplnění:
V první polovině Adventu (do 16. 12.) se církev připravuje na druhý slavný příchod Krista
a očekává jeho zjevení ve slávě. (První křesťané se konce světa nebáli, protože se těšili
na to,  až  se  konečně  zase  uvidí  s Ježíšem,  až  Kristus  opět  přijde  na  svět  a  všechno
promění v „nové nebe a novou zemi“. Tušili, že teprve až potom začne ten pravý život,
život  s Pánem,  život  bez  těžkostí,  život  naplněný  štěstím a  láskou  –  srov.  Flp  4,4–7).
V druhé části adventní doby (od 17. 12.) se věřící bezprostředně připravují na slavnost Na-
rození Páně, v níž si připomínají první příchod Božího Syna k lidem. Neboli připravují se
a těší na oslavu Vánoc, na oslavu chvíle, kdy přišel Bůh na naši zem.
V Bibli najdeme spoustu příběhů o čekání. My si nyní jeden představíme. Jedná se o pří-
běh Alžběty a Zachariáše (Lk 1,5–20). Tito dva zbožní manželé neměli děti, přestože se
za to dlouho a vytrvale modlili.  V tehdejší době byly děti znamením Božího požehnání.
Zůstat bez dětí bylo velkou pohanou (ostudou).

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš.
Jeho  manželka  pocházela  z Áronova  rodu  a  jmenovala  se  Alžběta.  Oba  byli  spravedliví
před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože
Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku.
Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu, padl na něj
podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se
modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového
oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl mu však řekl. „Neboj se,
Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno
Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z  jeho narození. Bude veliký před Pá-
nem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha svatého už od mateřského lůna
a mnoho izraelských synů obrátí k Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově,
aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil Pánu ochotný
lid.“ Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a také moje žena je
v pokročilém věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem po-
slán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci
promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům… (Lk 1,5–20)



Podměty k přemýšlení a k diskuzi:
• Jak Zachariáš reaguje, když je mu oznámeno, že bude mít syna? Že jeho modlitba byla
vyslyšena?
• Věřil tomu, že ještě může mít syna, když už byl starý?
• Jak je to s mým očekáváním, když se za něco modlím? Umím čekat? Důvěřuji Bohu
a nechám ho konat ve svém životě?

Zachariáš s Alžbětou čekali až do svého stáří na narození svého dítěte. A možná už nevě-
řili, že by se něco takového mohlo v jejich věku stát. Bůh přichází do konkrétních životů
konkrétních lidí a na příkladu Zachariáše a Alžběty vidíme, že tomu tak skutečně je. Avšak
nestalo se to tak, jak by si to představovali. Bůh není automat na plnění přání. Přichází
do našich životů, nese s sebou lásku, radost, pokoj …. Ale jinak, než jak si to představuje-
me a jindy, než bychom si někdy přáli.

Shrnutí (můžeme ho zformulovat společně s žáky):
Adventní  doba nám připomíná a  zpřítomňuje  čekání  na příchod Božího  Syna,  kdy  se
spolu  se  starozákonním  lidem  můžeme  na  tento  příchod  těšit.  Toto  můžeme  spojit
s vlastním očekáváním a  touhou  po  tom,  aby  Ježíš  Kristus,  Boží  Syn skutečně  přišel
do mého života. A současně se připravovat na příchod Ježíše Krista na konci času (nebo
při osobním soudu po smrti).


