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Advent 2014 
 

OČAKÁVANIA 
 

 

1. adventný týždeň (1.12 - 7.12.) 

Očakávania v starom veku (Mich 5, 1) 

 

 Ak by sme chceli porovnať ľudí a spôsob života v dobách Starej zmluvy a dnes, bol by to poriadny 

rozdiel, no nie len v technickej vyspelosti ľudstva či v životnej úrovni. Život ľudí desať storočí pred 

Pánom Ježišom bol úplne iný aj v tom, že oni neriešili len hmotné veci. Na rozdiel od dnešného človeka, 

ktorého konzum úplne opantal, ľudia staroveku vedeli, že okrem tela je tu aj druhá – duchovná stránka 

ľudskej bytosti, ktorou sa treba zaoberať. Preto všade na svete nachádzame pokusy objaviť to duchovné, 

vysporiadať sa s tým, čo sa v mnohých prípadoch pretavilo do rôznych pohanských náboženstiev, teda aj 

ľudia, ktorí ešte nepoznali Hospodina, tušili, že existuje čosi "medzi nebom a zemou". 

 Prečítané proroctvo je azda jedno z najznámejších a najvýstižnejších, no zďaleka nie je jediné. V Starej 

zmluve by sme našli mnoho výpovedí o Mesiášovi, ktorý príde zo Siona a zachráni Izrael. Rovnako by 

sme tam našli predpovede o nastolení Božej vlády, o novom svete, v ktorom sa všetky národy budú 

klaňať Hospodinovi a celá zem bude Jemu podriadená. (Možno prečítať konkrétne proroctvá) 

 Tieto očakávania však nie sú iba očakávaním skupiny ľudí – kňazov, veriacich, príslušníkov 

náboženskej skupiny. Sú to očakávania všetkých. Duchovný náboženský život bol totiž bežnou súčasťou 

života, bežný človek riešil otázku, čo s ním v budúcnosti bude, či bude žiť večne alebo nie a tak slová 

prorokov o novom a večnom živote či o Záchrancovi zo Siona boli pre každého veľmi živé. 

 Aj keď Izraelcov často odsudzujeme pre ich neveru a nestálosť, aj keď ich viníme z odmietnutia Pána 

Ježiša Krista, predsa by sme sa od nich mali učiť. Sú nám príkladom v tom, ako odovzdane a naplno 

očakávali príchod Mesiáša, ako sa úplne spoliehali na to, že príde, ako realita Jeho príchodu bola pre 

nich samozrejmosťou. 

 Ak sme nespokojní s tým, ako konzumne je dnes vnímaný advent, musíme s poľutovaním povedať, že je 

to práve vďaka tomu, že duchovné otázky pre dnešného človeka nie sú aktuálne. Oveľa viac ho trápi, čo 

si kúpi na Vianoce, alebo, ak si myslí, že je pokrokovo zmýšľajúci, kam pred Vianocami utečie. Otázku 

spásy alebo večnosti vôbec nerieši, preto ani od Boha nič neočakáva a nechápe, prečo by sa vlastne mal 

radovať z toho, že Boh prišiel. Význam adventu i samotných Vianoc pochopíme len vtedy, keď si 

uvedomíme, aké dôležité je starať sa nielen o naše telo, ale aj o našu dušu. 

 

 

2. adventný týždeň (8.12 .- 14.12.) 

Očakávania v novom veku (Mt 26, 64) 

 

 Keď prišla plnosť času, poslal Boh na svet svojho Syna a očakávania Izraelcov sa mohli naplniť. Ale 

nenaplnili sa. Izraelci nespoznali v Ježišovi z Nazareta Mesiáša, pretože priniesol iné hodnoty, než aké 

oni čakali. Možno im to vyčítať? Možno aj pod vplyvom politickej situácie, možno postupom času sa 

predstava Mesiáša degenerovala zo záchrancu duší na politického vládcu a ľud v zajatí vlastných 

predstáv a očakávaní nedokázal prijať niečo iné.  

 Našli sa však aj takí, ktorým Duch Boží otvoril srdcia i mysle a oni v Ježišovi spoznali svojho Spasiteľa. 

Ich život sa zmenil, začali Ho nasledovať napriek vlastnému nepohodliu a obetiam a blízkosť večného 

kráľovstva sa pre nich stala reálnou. Oni pochopili, že Pán Ježiš nepriniesol večnú radosť a mier na zem, 

ale že chce ľudí pripraviť na život v radosti a mieri v nebesiach. Oni pochopili, že život v Božom 

kráľovstve majú vďaka Ježišovi istý a ostáva už len využiť zvyšné roky na čo najlepšiu prípravu. 

 Pán vstúpil na nebesá a sľúbil, že sa vráti. Opäť teda očakávania, no už iné ako tie v starej dobe. Toto je 

už očakávanie konkrétneho Pána, ktorého Jeho verní poznajú, majú s Ním dôverný vzťah a tešia sa na 



Neho. Očakávali Ho s takou vážnosťou, že sa vzdávali aj majetkov a všetko pripravovali tak, aby ich 

neprekvapil Pánov príchod, ktorý mohol nastať v každej chvíli. 

 Ale Pán neprichádzal. Začali sa ozývať hlasy, že mešká, že zabudol.  Nebola to ľahká situácia. Diabol 

útočil na ľudské srdcia, podvracal mysle, oslaboval vieru všade, kde len mohol. Zostať verný Pánovi 

nebolo už také samozrejmé ako v prvých mesiacoch kresťanstva. Ale Boží Duch stále pôsobil a napriek 

stáročiam, ktoré uplynuli, aj dnes kresťanská cirkev očakáva príchod svojho Pána. No možno sa nám tiež 

stalo to, čo Izraelcom – stáročiami sa aj náš pohľad možno zdegeneroval. Aj my si už dnes 

predstavujeme niečo úplne iné, než čo videli a poznali Pánovi učeníci. Aj my možno máme vlastné 

predstavy o tom, ako by to v Božom kráľovstve mohlo a malo byť. No je dôležité, aby sme mali 

otvorené srdcia a mysle. Ak sa budeme prísne držať toho, čo sme si sami vymysleli a vysnívali, možno 

sa budeme sami podobať tým odmietavým Izraelcom, ktorých tak radi kritizujeme. Len ak budeme mať 

otvorené srdcia ako Pánovi učeníci, dokážeme prijať Pána Ježiša nech príde v akomkoľvek čase a v 

akejkoľvek podobe.  

 

 

3. adventný týždeň (15.12. - 21.12.) 

Očakávania dnes (J 16,22-23) 

 

 Hovorili sme o očakávaniach ľudí v dobách dávnych pred príchodom Pána Ježiša Krista, aj o 

očakávaniach ľudí po Jeho vstúpení na nebo. Videli sme nedostatky i prednosti generácií pred nami a 

snažili sa poučiť z ich chýb, aj nasledovať ich príklad. Namierme však na záver svoj pohľad aj do našich 

vlastných radov. Aké sú naše dnešné očakávania? 

 Ak vyčítame dnešnému svetu, že sa málo zaoberá duchovnými vecami, a že nerieši otázku svojej spásy, 

ak tvrdíme, že preto nedokáže pochopiť a precítiť advent, ani sa tešiť z Pánovho príchodu, spýtajme sa 

sami seba: ako tieto veci srdcom vnímame my sami? Áno, rozumom sa nimi zaoberáme, veď sa 

pravidelne stretávame v chráme, vieme všetko o minulosti aj teoretickej budúcnosti sveta v duchovnej 

oblasti, ale je to aj realita nášho každodenného života? 

 Pán Ježiš svojim učeníkom hovoril, že aj keď sú teraz smutní, zase sa čoskoro stretnú s Ním – svojim 

Pánom – a ich srdce sa poteší. Navyše im zasľúbil, že ak budú o niečo prosiť v Jeho mene, dá im to. Sú 

pre nás tieto slová dostatočne hodnoverné? 

 Mnohí kresťania pravidelne navštevujú služby Božie, no svoj život si organizujú po svojom a Pána Boha 

doň veľmi nepustia. Ak potom Pán nejakým spôsobom do ich života zasiahne a zmení trasu, ktorú si oni 

naplánovali, šokuje ich to. Rovnako tak sa mnohí kresťania modlia za rôzne veci, no v srdci ani 

neočakávajú ich naplnenie a podobajú sa tým cirkevníkom, ktorí sa v horúcom a suchom lete chceli 

modliť za dážď, no kňaz ich napomenul: "Ak sa chcete modliť za dážď, prečo ste si nepriniesli 

dáždniky?" 

 Aj keď sme my, dnešní kresťania, vo svojich predstavách o kus inde ako boli učeníci Pána Ježiša Krista 

a i keď sme o kus inde ako sú mnohí dnešní moderní ľudia, ktorí Pána Boha vôbec nepotrebujú, predsa 

slová Božích zasľúbení znejú aj nám. Tie proroctvá Izaiáša a Micheáša sa už naplnili. No stále ostáva v 

platnosti zasľúbenie Pána Ježiša, ktorý nám sľubuje svoju stálu prítomnosť, pomoc, pokoj a radosť, 

ktorý nám sľubuje dobré rady, stálu ochranu a večný život v nebesiach. Dokážeme so všetkými týmito 

vecami rátať ako s realitou nášho každodenného života? Ak áno, potom advent aj pri nás a pre nás má 

zmysel, pretože práve v advente s napätím, ale aj radosťou očakávame toho, ktorý prichádza, aby nám to 

všetko dal. 

 

 


