ADVENT
VYVOLÁVÁ
PROTICHŮDNÉ POCITY
Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním
pocitem, s těšením. Nejen na „Ježíška“, ale taky na
vše hezké, co bylo a je v našich domovech spojené
s prožíváním Vánoc. Ale může tomu být i opačně.
Za desítky let své služby jsem se mnohokrát setkal
s tím, že lidé mají s Vánocemi spojeny velmi
negativní pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali
doma. Nemají proto Vánoce vůbec rádi.

ADVENT MÁ NAŠTĚSTÍ
DUCHOVNÍ PŘESAH

Mezi námi všemi je veliký rozdíl v tom, co vše
chceme v době přípravy na Vánoce stihnout
a jakou máme vlastní představu o tom, bez čeho
by advent a Vánoce „nebylo ono“. Adventní doba
ale naštěstí není pouze časem předvánočního
shonu, i když i to nějak do tohoto období patří.
Advent má svůj silný duchovní obsah a přesah
a my můžeme navzdory všem starostem, které na
nás v tomto období doléhají, tento čas prožít velmi
plodně. Ale jak?

BŮH PŘICHÁZÍ KE KAŽDÉMU Z NÁS
Latinské slovo „adventus“ znamená příchod.
Příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který
se rozhodl přijít – a stále přicházet - mezi nás, aby
byl s námi, a aby mohl proměňovat náš život.
Advent je dobou přípravy na toto setkávání. Není
to tedy čekání na něco, ale na Někoho. Na
Někoho, kdo má moc náš život proměnit.
Středem tohoto období je tedy Ježíš, který
přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním
můžeme v modlitbě, při bohoslužbě, v Bibli –
Božím slově, ale i skrze druhé lidi kolem nás
a skrze běžné události. Chce přicházet do každé
rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás.
Chce svojí přítomností proměňovat všechno.

ADVENT A VÁNOCE MNOHDY
DOPADNOU JINAK, NEŽ BYCHOM CHTĚLI
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích
prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi.
Máme však zkušenost, že je to často jinak, než
bychom chtěli. Někdy se v atmosféře vypětí vše
pokazí nějakým nedorozuměním nebo konfliktem.
Jindy je místo pokojné adventní a vánoční pohody
u nás dusno jen proto, že máme každý jiná
očekávání. Vyjasněme si proto s blízkými, co
chceme, nechceme a co neočekáváme…
Vojtěch Kodet
Více k tématu advent naleznete na webu: www.vira.cz

