
1. adventní neděle, v Javorníku 1. 12. 2019  

BDĚTE! 
Základ kázání: Matouš 24:36-44                                                                                 1. čtení: Izajáš 2:1-5 
 

36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37 Až přijde Syn 

člověka, bude to jako za dnů Noé: 38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do 

dne, kdy Noé vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude 

i příchod Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41 Dvě budou 

mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán 

přijde. 43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil 

by mu vloupat se do domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete.  

 

Úvod: BDĚTE! 

Milí bratři, milé sestry, 

tak se jim to povedlo! Tento týden jsme se mohli z médií dozvědět o krádeži století, která proběhla 

v Drážďanech. Parta lupičů ukradla z tamní klenotnice šperky a klenoty v hodnotě 25 miliard korun. 

Bezpečnostní systém překonali vcelku hravě. Odpojili muzeum od přívodu elektřiny. A ochranka, která 

se na tu loupež dívala, nezasáhla. Prý snad ani zasahovat nemůže. A tak pouze zavolala policii, která 

však už na místo přijela pozdě. Lupiči byli pryč i se svou kořistí.  

To je přímo adventní zpráva! Určitě je vám jasné, bratři a sestry, že takový zločin v žádném případě 

neschvaluji. Nicméně: Přesně takovou ilustraci používá Pán Ježíš, když mluví o svém druhém, slavném 

příchodu. 

 43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil 

by mu vloupat se do domu. 

V drážďanské klenotnici usnuli na vavřínech. A to se jim vymstilo. Byli v pohodě a uchlácholení tím, že 

se taková „vloupačka“ přece nikdy nemůže stát. Ještě před několika lety se prý holedbali, že celý ten 

národní poklad mají velmi dobře zabezpečený. Jenže nakonec to nebyla pravda.  

A my se z toho máme poučit: Stejně tak nečekaně a z ničeho nic může přijít Pán Ježíš Kristus. A nás, 

pokud nebudeme bdělí, může zaskočit a nalézt nepřipravené. Ježíš to svým učedníkům říká hned 

dvakrát: 

 42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.  
A pak také:  

 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.  
Bratři a sestry, domnívám se, že celý ten dnešní oddíl je víceméně jasný. Projděme si ta Ježíšova slova 

pěkně popořádku. Především: Nikdo z nás neví, kdy onen den druhého Kristova příchodu nastane. 

A Pán Ježíš po nás ani nechce, abychom se snažili tuto „záhadu všech záhad“ rozluštit dopředu. My 

„pouze“ smíme a máme věřit, že Kristus znovu přijde. A že v ten den dojde k velikému a poslednímu 

rozdělení: Na ty, které si Pán vezme s sebou, a na ty, které ponechá osamocené.  

A koho si vezme s sebou? Koho zachrání? Ty, kteří budou bdělí a připravení. A pevně věřím tomu, že 

nikdo z nás si nepřeje být zanechán sám sobě. Jsem přesvědčen, že všichni chceme být ten den Kristem 

zachráněni a uvedeni do Božího království. A proto si musíme položit tyto otázky: Co to vlastně 

znamená „být bdělý“, „být připravený“? Jsem bdělý? Nebo sem tam típnu, lehce zaspím? Nebo už delší 

dobu pospávám? Kdyby Kristus přišel právě dnes, nalezl by mě připraveného, nebo spíš 

nepřipraveného? Vítal bych jej jako vítěze dějin? Nebo bych se ho děsil jako nebeského lupiče?  

Bratři a sestry, Pán Ježíš na tomto místě nerozebírá dopodrobna, v čem ta duchovní bdělost vlastně 

spočívá. Ale to ještě neznamená, že by nás Bůh nechal napospas úplnému tápání. Písmo o křesťanské 

bdělosti a připravenosti mluví na více místech. A od těch dalších biblických pasáží se dnes odpíchneme, 

abychom alespoň trochu přišli na kloub této Ježíšově naléhavé výzvě.   

 

 

 



1) VÍRA, DŮVĚRA V BOHA 

Bdělost především znamená víru v Boha. Důvěru v Pána Ježíše, v jeho činy a v jeho slova. Důvěru, že 

to, co nám Kristus slíbil, jednou skutečně naplní. Že tehdy nemluvil do větru. Že si nevymýšlel, když 

vyprávěl o svém slavném příchodu. A pozor! To pro nás není nic jednoduchého a samozřejmého: Věřit, 

že Kristus tato svá slova jednou splní. Že opravdu přijde. My, evropští křesťané 21. století, žijeme ve 

společnosti, kde všechno jakžtakž funguje. Pořád se nám docela daří. Život je prostě fajn. A tak je pro 

nás lákavé věřit tomu, že by tento docela dobrý stav mohl trvat ještě velmi dlouho. Náš blahobyt nás 

duchovně uspává. V jiných koutech světa volají pronásledování křesťané k Bohu kolikrát dnem i nocí: 

Přijď tvé království… Nebo: Přijď, Pane Ježíši. A to my často nemáme zapotřebí. Pokud se nám ovšem 

na té osobní rovině nepřihodí něco velmi těžkého. 

Jídlo, pití, střechu nad hlavou, oblečení, trochu těch peněz – to všechno máme. Dobré lidi kolem sebe, 

ty také máme. A co víc: Svobodu chodit do kostela – tu také máme. Tu a tam se najde člověk, který se 

nám vysměje, že věříme v Boha. Ale to je spíš výjimka, než pravidlo. Nikdo nás pro víru v Krista 

nevyhání z našich domovů. Nikdo nám nevyhrožuje fyzickou likvidací. Nikdo nás duševně netýrá kvůli 

našemu vyznání.  

Je snadné v takové době duchovně zpohodlnět. Je velikým pokušením v takovém klidném období 

příchod Krista vlastně neočekávat. Vždyť: Co by nám mohl lepšího nabídnout? Bratři a sestry, 

aby bylo jasno: Já nestojím o problémy. Já netoužím po zhoršení životních podmínek pro křesťany. Ale 

mám pocit, že právě pro nás, zpohodlněné a zklidněné křesťany, platí Ježíšova výzva:  

 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.  
Právě vy se vzbuďte. Právě vy se vážně zamyslete, zda mě ještě očekáváte. Zda byste uvítali, kdybych 

nyní přišel a vzal vás k sobě. Ano, dnes o tom mluvíte, protože jste vstoupili do adventního období. To se 

od vás tak trochu očekává. Ale stojíte o to vůbec? Toužíte po mně? Přejete si ve svém nitru, abych se 

vrátil? Věříte tomu ještě? 

Proto apoštol Pavel, poté co vyloží nauku o Kristově druhém příchodu, zvolá: 

 13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! (1K 16:13-14) 

Bratři a sestry, někdy naši víru v příchod Pána Ježíše podkopává fakt, že tomu nikdo kolem nás nevěří. 

No, to je nakonec logické, že?! Pokud lidé nevěří v Krista, který křížem spasil svět, pokud nevěří 

v Krista, který vstal z mrtvých… Pak asi těžko budou věřit, že se Kristus jednou vrátí ve slávě a moci. 

A uzavře tak běh lidských dějin.  

Navíc: Pán Ježíš přece tuto všeobecnou nevěru předpokládal a mluví o ní otevřeně. 

 37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, 

ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, až přišla potopa 

a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. 

Ale teď zbystřeme: Proč nám to Ježíš oznamuje? Proč dopředu mluví o tom, že ho nakonec skoro nikdo 

nebude vítat jako Krále a Zachránce? Snad proto, abychom se uklidnili, když kolem sebe vidíme tak 

masivní a rozšířenou nevěru? Snad proto, abychom si řekli: No, je to přesně tak, jak to Ježíš 

předpověděl. Peklo bude jednou plné. Snad proto, abychom sami na sebe pohlíželi jako na zbožné 

ostrůvky plné víry uprostřed bezbožného a temného oceánu? 

Nemyslím si to. Jsem přesvědčen, že těmito naléhavými slovy v nás Ježíš chce vzbudit touhu po šíření 

evangelia. Chce v nás probudit odhodlání předávat víru našim bližním. Křesťane, přece si nepřeješ, aby 

si Kristus tvé rodiče nakonec k sobě nevzal. Přece si nepřeješ, aby tvá manželka zůstala zanechána na 

pospas sama sobě, zatímco ty odejdeš s Kristem. Přece si nepřeješ, aby tvé děti a tvá vnoučata pro svou 

nevěru skončily za branami Božího království. V tom případě ale nespi. Čas, který ti Kristus dává, 

využij k tomu, aby se o Pánu Ježíši od tebe druzí lidé dozvěděli. Aby i oni uvěřili a byli zachráněni.  

 

2) MODLITBA, ROZHOVOR S BOHEM 

S tím úzce souvisí ten druhý rozměr křesťanské bdělosti: Modlitba. Křesťan je bdělý tehdy, když se 

modlí. Modlitba je projevem bdělosti a připravenosti. Být ve vztahu s tím, který si nás zamiloval… Být 

v neustálém rozhovoru s tím, který se nás rozhodl zachránit… Mluvit s naším milým Pánem… To by 

přece mělo být stejně samozřejmé jako tlukot našeho srdce. Žel tomu tak není. I v tom často selháváme. 

Proto apoštol Pavel vyzývá všechny křesťany:  

 2 V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. (Ko 4:2) 



On nás nechválí. On neříká: Gratuluji vám, že se pořád modlíte. On nás povzbuzuje: Bděte. Modlete se 

vytrvale.  

Bratři a sestry, minulý týden jsem shlédl nový film o Rambovi se Silvestrem Stallonem v hlavní roli. 

Přiznám se bez mučení: Rambo je můj oblíbený hrdina – už od dětství. Proto jsem si nechtěl nechat ujít 

ani letošní horkou novinku. Z Ramba je už starý a vysloužilý voják, který se snaží ochránit svou neteř 

před zlým světem, seč mu síly stačí. Nakonec se mu to nepodaří, jeho neteř umírá. A v posledních 

vteřinách jejího života na ni její strýc, John Rambo, v zoufalství křičí: No tak, nespi! Mluv se mnou! 

Mluv se mnou! Ale ona nakonec zavře oči. Už nepromluví. A zemře.  

To je obraz duchovního života křesťana. Živý křesťan se modlí. Živý křesťan mluví se svým Pánem, 

Ježíšem Kristem. A naopak: Ten, kdo je duchovně mrtvý, s ním nemluví. Zamysleme se nad tím, bratři 

a sestry: Jsme v tomto ohledu bdělí křesťané? Modlíme se? Mluvíme s naším Zachráncem, nebo jsme 

živí jen tak napůl? Duchovně skomíráme, umíráme, vlastně nemodlíme a v podstatě s tím Původcem 

veškerého života rozhovory ani nevedeme?  

Bratři a sestry, právě Kristův očekávaný příchod udává směr našim modlitbám. My máme prosit sami za 

sebe – abychom každý den, který nám Pán ze své milosti dává, žili s ním. A nejen na vlastní triko, jak se 

říká. Ale tím víc máme prosit za ty, které máme rádi. Za ty, kteří si žijí po svém – a o Pánu Ježíši nic 

nevědí, nebo vědět ani nechtějí. Možná mají ještě dost času. Možná ale už žádný další čas nemají. Co 

my víme, jak dlouhou lhůtu nám ještě Bůh dává? Neví to nikdo z nás. Nevěděl to ani Ježíš, když byl zde 

na zemi. Neví to ani andělé v nebesích. 

A zase... Pán Ježíš sice říká: 

 40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41 Dvě budou mlít obilí, jedna 

bude přijata a druhá zanechána. 

Ale vy, křesťané, se modlete, aby se to naplnilo v co nejmenší míře. Vy si nemáte samolibě říkat: Ano, 

Pane Ježíši, tak to zkrátka je. Jeden půjde s tebou. To budu já. A druhý bude zaslouženě ponechán sám 

sobě, temnotě a smrti. A to bude ten můj bezbožný soused. Nebo moje zlá tchýně. Nebo moje protivná 

kolegyně v práci.  

Ne! Tato Ježíšova řeč v nás musí probudit touhu modlit se naléhavě za druhé lidi. Pane Ježíši, dej, ať tě 

pozná celá moje rodina, abys jednou k sobě mohl vzít jak toho prvního, tak toho druhého, třetího 

i čtvrtého... Abych v mém domě, z tvé milosti, nebyl zachráněn jen já, ale i ostatní. Aby sis jednou vzal 

k sobě nejen mě, ale i ty, kteří žijí v mé blízkosti. Tedy: Dej, aby k žádnému rozdělení nakonec nemuselo 

dojít.  

 

3) DOBRÝ ŽIVOT PODLE KRISTOVA EVANGELIA 

Bratři a sestry, křesťanská bdělost se v neposlední řadě projevuje dobrými skutky. Činy víry. Dobrým, 

láskyplným, pravdivým životem podle Kristova evangelia. Sám Ježíš Kristus říká:  

 Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: 

"Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. 2 Probuď se a posilni to, co ještě 

zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; 3 

rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, 

přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. (Zj 3:1-3) 

Bdít tedy také znamená: Slyšet slovo Kristovo. Přijmout slovo Kristovo. A žít podle slova Kristova. 

Ale, bratři a sestry, něco také musím nechat na nás... Zda je na našem životě vidět, že jsme duchovně 

vzhůru, to musíme probrat s naším Pánem. Každý sám za sebe. S pomocí Ducha svatého a s Biblí 

v ruce. Najděme si na to čas – v průběhu adventu.  

 

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, ty víš, jak na tom opravdu jsem: Zda jsem vzhůru, nebo spíš pospávám. 

Probouzej ve mně víru a touhu po plném setkání s tebou. Mluv se mnou. A veď mě k tomu, abych i já 

mluvil s tebou. Zapal ve mně novou lásku k těm, kteří se mnou a kolem mě žijí. Aby se i oni, skrze mě,  

mohli setkat s tebou a s tvou láskou. Amen.  

 


