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Křehké ticho adventu, dětská blaženost Vánoc, to jsou milosti, kterých se naší epoše dostává stále 
vzácněji. Život je dnes příliš hlučný a neklidný, osud příliš těžký a dramatický. Avšak tajemství 
adventního ticha lze přirovnat k pocitu nastávající matky. Naděje v něm obsažená se nevztahuje k 
neutrální události, která jednou nastane, stejně jako události, která jednou nastane, nehledí vstříc 
ani žena nosící pod srdcem dítě; je již zahalena a obestřena duší bytosti, které smí darovat tělo. V 
této době se odehrává stejná změna, jakou prodělává nastávající matka, přejdou-li tiché měsíce 
očekávání v porodní bolesti. Ráda snáší všechnu bolest a těžké zkoušky, protože ví, že to vše slouží 
její vlastní naději. Dnes nás potkávají osudy, které nejsou ničím jiným než porodními bolestmi 
procházejícími lidstvem. Lidstvo musí zrodit něco nového, co bude sloužit jeho spáse. Náš věk stojí 
před novými Vánocemi, na něž se musíme připravit. 
       Kristus k lidstvu nepřijde za bezvětří. Bezvětří nevládlo, ani když přišel před 2000 lety v 
pozemské, lidské podobě. Byly to časy horečného rozrušení a nejtěžšího útlaku. I tenkrát leželo 
lidstvo v bolestech nového zrození. Dnes teprve zuří světem bouře nového zrodu, jejichž 
prostřednictvím se cosi snaží proniknout na světlo. Přísloví „když je nouze nejvyšší, pomoc Boží 
nejbližší“ je i slovem Kristovým, neboť když je v lidstvu nouze největší, lze z toho poznat, že se blíží 
ten, který přijde ku spáse lidstva. 
       Bylo by dobré, kdyby se tak rychle nezapomínalo, co žilo v duších, když padaly bomby, řítily 
se domy a města zanikala v plamenech. To, co nás postihlo, byl zjevující se osud. Jeho smysl 
nespočívá v ničení; spočívá v tom, co vystupuje v pozadí, co se však zprvu uzavírá pohledu lidí. 
Ustavičně k nám doléhá volání Boží. Co se ale stane, když ten, k němuž se promlouvá, neslyší? I 
mezi námi lidmi je tomu tak: chceme-li něco říci někomu, kdo neposlouchá, musíme mluvit 
hlasitěji. Jak může hlučící lidstvo slyšet, co mu má být řečeno? Může něco zaslechnout jenom 
tehdy, když se na ně zakřičí. To prožíváme, převedeno do velkého, v těchto dnech. Tiché 
promlouvání Boha, jeho volání harfy, získalo v naší epoše charakter polnic a zdi Jericha se začínají 
řítit. Před 2000 lety předstoupil člověk, jenž ostatní nesmírně převyšoval, před lidstvo s výzvou: 
„Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Tato slova zaznívají i dnes, nikoli však z úst 
člověka, ani člověka osvíceného; jejich řeč byla vystřídána řečí vyšších duchů, jež řídí a utvářejí 
osud. Osud na nás volá řečí polnic: obraťte se; Kristus se přiblížil! V tom spočívá vlastní diskrepance 
mezi dnešním světovým názorem a skutečností. Osud promlouvá; kdo je tento osud? Promlouvá-li 
osud, pak promlouvá duchovní svět; promlouvají vysocí, vážní poslové Boží, jež náležejí k 
hierarchiím nebeským. Naše epocha má tu přednost, že osudové mocnosti jsou přímo mezi námi 
a promlouvají k nám s krajní bezprostředností. Avšak v hlavě lidí žijí myšlenky, jako by nadsmyslový 
svět ani neexistoval. V zemích, jež se nezkoušeny mohou dosud pohybovat ve starém blahobytu, 
může být člověk ještě materialistou. V našich osudových zónách je materialistický světový názor 
osudem popřen. Osud manifestuje faktičnost nadsmyslového  
světa: nadsmyslový svět vniká do světa smyslového. Katastrofy, konflikty, napětí, války a válečný 
pokřik kolem nás nejsou vším, co se děje; je to jen dolní okraj dění; co našemu věku dává jeho 
vlastní obsah, se děje nad našimi hlavami. Tam, kam nevidíme, se dějí věci nejvelkolepější. 
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       Kristus se nově zjevuje. Sféra, jež je jeho královstvím, se nezadržitelně blíží, tak jako se příval 
oceánských vod dere přes břehy na pevninu, jakmile skončí odliv. Nad našimi hlavami se pohybují 
sféry. My však nevidíme a nepoznáváme svět, v němž se odehrává vlastní dění našich dní. Stále jen 
rozumujeme nad stínovými siluetami, nad zvláštními temnotami, které sem pronikají, a nevidíme 
světlo, jež vychází za oblaky a vrhá tyto stíny. Jak můžeme rozervat temná pouta, jež naše 
poznání, vidění a vnímání omezují na svět smyslů a přes něž nevidíme vlastní dění naší doby? Když 
před 2000 lety nastala první událost Krista, byla ona nejvyšší bytost, kterou nazýváme Kristem, ve 
své lidské pouti tak nekonečně milostiplná a dobrá, že se oděla do pozemské viditelnosti. V Ježíši 
Nazaretském tak jeho současníci spatřili svýma fyzickýma očima Krista. Jen nemnozí jej poznali a 
skrze lidskou tělesnost pohlédli v jeho pravou tvář. Mohli tak učinit proto, že k jejich zraku se 
připojila důvěra. Silou své důvěry, silou víry ve svých srdcích vytušili v člověku Ježíši Krista. A když 
minula hodina golgotská, byla jich hrstka, u nichž se poupě víry rozvinulo v květinu zření. 40 dní jej 
viděli ve svém středu. Zřeli ho, jako by byl pozemsky viditelnou postavou, jíž však už nebyl. Za 40 
dní pak vyhasla tato zvláštní milost. Při události Nanebevstoupení však Vzkříšený lidem nezmizel. 
Ve své moci a vnitřní síle jen vyrostl nad jejich schopnost vnímání. Oblak jim ho zastřel. Nad 
dušemi učedníků vládl od té chvíle oblak smyslového zdání. V tisíciletích, která od té doby 
uplynula, pokračoval skrytý růst Vzkříšeného v okruhu našeho pozemského bytí. Stále více splývala 
Kristova sféra se sférou Země. Až jednou dozraje chvíle, již si můžeme přiblížit pomocí jednoho 
přírodního děje: je-li atmosféra nasycena vlhkostí, tvoří se oblaky, a když se tyto oblaky dále sytí 
vlhkostí, dá se do deště, jenž smáčí zemi. Tak jednou nadejde ve vnitřním růstu Vzkříšeného doba, 
kdy duchovno, bytostno, pronikne na úroveň lidského vnímání. V tu chvíli však musí být vědomí 
člověka připraveno. Duše musí být schopny zřít jej tam, kde ho kdysi zastřel oblak. Vždyť se praví: 
„on přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet“, „přijde na oblacích nebeských“. Jednou přišel v 
bytí. To byla událost Vánoc před 2000 lety. Potom však přijde ve vědomí; to jest událost Vánoc, jež 
je určena našemu věku. 
        Jak nalezneme cestu k pozvednutí vědomí, jež nám umožní, abychom vrůstali do citlivého 
ohmatávání, do pozorného naslouchání a zření světa, v němž nám je Vzkříšený již tolik nablízku? 
Vždyť my všichni hluboce spíme. Vědomí, jež máme skrze smyslové vnímání a rozumové myšlení, 
obsáhne jen tenkou povrchovou vrstvičku. Tóny polnic zaznívající v našem apokalyptickém osudu 
současnosti nás chtějí z hlubokého spánku probudit. Vědomí ducha, jež v nás usnulo, má 
procitnout zkouškami této doby, které nesou ráz porodních bolestí. Svět zření se nám má otevřít. 
       Ve světě, v němž přichází Kristus, dlí i naši mrtví. Každý, kdo se spojí s mrtvými, jež miluje - a 
kdo by dnes neměl své mrtvé? - se zároveň dotýká světa, v němž Kristus přichází 
blíž a blíž lidstvu. Zemřelí jsou dnes před žijícími v tom, že již prožívají východ slunce, vůči němuž 
jsme my dosud slepí. Jako zvěd na věži vidí i oni již slunce, zatímco my dole jsme obklopeni 
temnotou. Události před 2000 lety jsou toho paralelou. Když na Veliký pátek Ukřižovaný vydechl 
naposledy, vyšlo světlo jeho sluneční bytosti v říši mrtvých, do níž v tu chvíli vstoupil. Velikonoční 
světlo vstoupilo do říše zemřelých, dříve než vyšlo pro pozemské lidi. To je tajemství „Kristova 
sestoupení do pekel“. V našem věku je tomu stejně s novou událostí Vánoc. Vánoční světlo, které 
však není lyrické, nýbrž dramatic- ko-apokalyptické, již září v říši našich mrtvých. Jim prospívá 
nejdříve. Jak se dostane k lidem pozemským? 
Každé noci tiše opouštíme ve spánku smyslový svět a vstupujeme do světů, v nichž dlí naši mrtví a 
v němž už září světlo. Do svatyně noci však dnes přinášíme tolik temnoty, otupělosti a duševního 
spánku, že k nám světlo nepronikne; a když se ho v hlubokém spánku dotkneme, nedokážeme z 
něj přinést nic do dne. Měli bychom však vědět, že jsme-li vroucí a svou vroucnost pěstujeme ve 
společenství s našimi mrtvými, budeme nejprve v noci a nakonec i ve dne schopni zřít světlo, jež 
září v temnotách. Toto vždy symbolizujeme o Vánocích, když jsme v temném pokoji, a pak se 
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pootevřou dveře a my vidíme světla vánočního stromku. Právě tak by tomu mohlo být v temném 
pokoji našeho dnešního světa. Mohly by se pootevřít dveře a za těmito dveřmi by zazářilo světlo 
Vánoc. 
       Dohasíná stará adventní nálada, kterou dříve ještě dávala lidem příroda, když se začaly snášet 
první sněhové vločky, na oknech se zatřpytily první ledové květy a v jasném zimním vzduchu 
obzvlášť jasně zazářily hvězdy. Učiňme tuto náladu předmětem oddaného cvičení! Cvičme se v ní, 
vždyť příležitost k tomu je všude, kde stojí oltář. Ztišit se před oltářem, naučit se umění pokorného 
rozjímání, oživit v duši naději, která v sobě nese naplnění již tím, co ji ovívá a obestírá, umění 
pokory a vroucnosti, to je vlastně pokračující advent, který si však už nenecháváme nadělit od 
přírody, nýbrž cíleně a oddaně vnášíme a vetkáváme do svého života. V této oblasti můžeme pak 
skrze hlahol polnic zaznívající vnějšími osudy zaslechnout vlastní volání Boží lásky, tón harfy značící 
přítomnost Krista. 
       Tři kroky vyznačují cestu, již je třeba urazit. Prvním krokem ke zření duchovní sluneční sféry, v 
níž žije Kristus, je, abychom svým myšlením začali přitakávat skutečnosti nadsmyslového světa. 
Mohu o něm mít jen vzdálené tušení, je to však svět, v němž dlí moji mrtví, a svět, v němž k nám 
přichází Kristus. Je to také svět, do něhož se pozvedám ve spánku a do něhož se nořím, když 
pokorně rozjímám. Ve věřícím myšlení, jež se skutečností Boží počítá jako se skutečností celého 
světa, klíčí nová smyslová schopnost. Poznáváme, co Luther mínil slovy: „Víra je nový smysl vysoko 
přesahující našich pět smyslů.“ Víra se stává orgánem hmatu, a zvolna pro nás bude stále 
samozřejmější, že to, co vidí naše smysly, je jen zlomek světa a že pravé bytí a osud se nalézají v 
oné nekonečné oblasti, která je našim smyslům dosud skrytá. 
       Druhý krok spočívá v tom, že se naučíme nechat na sebe dopadat světlo a teplo onoho světa, 
ačkoli ho zatím nevidíme. Jako se v chladných dnech obracíme ke slunci, abychom ještě ucítili 
trochu tepla z jeho posledních paprsků, můžeme se v prostoru pokorného rozjímání cvičit v tom, 
že se budeme otevírat přicházejícím závanům, vlnám vyššího světa. Po hmatu prožívaném v 
myšlení pak v cítění následuje jistý druh sluchu. Schopností správného naslouchání se za slovy 
evangelia již dotýkáme sféry, v níž je Kristus. Tady musíme splnit podmínku, již List Židům 12,14 
vyslovuje takto: „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.“ Řečeno 
dnešními slovy: „Usilujte o mír v člověku i mezi lidmi a o produchovnění své bytosti. To jest 
podmínkou, abyste zřeli Pána.“ Avšak to, že člověk může uzřít Krista a v tomto zření se stát 
vidoucím pro celý svět, je příslib, který v biblických knihách zaznívá všude. Pod hypnotickou mocí 
materialistického světového názoru a pod nátlakem teologie, chtějící popírat možnost 
nadsmyslového vnímání, nebrali jen lidé tento příslib vážně. Vezměme si slova z 1. kapitoly Prvního 
listu Petrova: „Jednou se vašemu zření zjeví Kristus, jehož milujete, ač ho nevidíte, a v něhož věříte, 
ač ho sami dosud nezříte. Pak budete jásat nevýslovnou, vznešenou radostí.“ Když vroucnost ztiší 
duši a zažene nepokoj z lidského srdce, otevřou se v bytosti člověka oči, jež má na mysli už chvála 
blahoslavenství v kázání na hoře: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ Ve zření 
Krista se stanou vidoucími pro Boha. 
        Třetím krokem je, abychom se celou svou vůlí naučili otevírat se síle vyššího světa, tak aby 
milost už nebyla něčím, co si pasivně vyprosíme; vstoupí do nás jako nová síla, začleníme-li se do 
vůle Kristovy. Jak tomu bylo u prvního člověka nového zření, u Pavla, jenž před Damaškem uzřel 
Krista? Pavel mohl od té chvíle říci: „Ne já, ale Kristus ve mně.“ A Kristus v něm byl vítěznou silou, 
jež mu umožňovala, aby působil v tehdejším lidstvu a vyvolával účinky, tak jak je nemohl vyvolávat 
žádný jiný člověk. Nebyl to však on se svou lidskou silou, nýbrž skrze něj působil Kristus. Teprve 
působí-li v našem vztahu ke Kristu také vůle, stává se naše vůle orgánem zření. Dokud se vyšší 
sféry dotýkáme jen svým myšlením, probouzí se hmat. Dáme-li k dispozici svůj cit, stává se z něj 
vnitřní sluch. Připravíme-li svou vůli, učíme se otevření očí, jež nás vede od víry ke zření. To však 
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znamená, že do nás nyní vstupuje něco vyššího. Potom je v nás Kristus, a vlastně je to on, kdo 
zevnitř osvítí naše oči, aby zřely světlo, jež je opět On. On do nás vnáší naši vyšší bytost. To s 
sebou přináší volní síly, jež nám snímají šupiny z očí. V Prvním listu Janově se ve 3. verši praví: 
„Jsme děti Boží, a dosud se nezjevilo, co budeme. Naše vyšší bytost se vznáší nad námi. Víme však, 
až se zjeví, že Mu budeme podobni. Neboť pak ho uzříme takového, jaký jest.“ Naše vyšší bytost v 
nás se stává zrakem a my zříme Krista, který je v nás, který však není jen v nás, který je mnohem 
spíše celou sférou. A je to, jako bychom pohlíželi do zrcadla, do zrcadla neslýchané milosti, v němž 
smíme uzřít nikoli naši pozemskou, ale naši vyšší bytost, jež je v dni všedním zatemněna hříchem. 
V tomto zrcadle zříme to, co máme jednou být a co se dosud nezjevilo. Kristus sám je toto 
kouzelné zrcadlo. To popisuje Pavel ve Druhém listu Korintským: „Zrcadlí se v nás jasnost Páně 
(gloria Páně, světelná postava Páně) s odhalenou tváří. A jsme proměňováni (tj. prostupováni 
světlem) z této světelné postavy od jedné jasnosti k druhé.“ K tomuto zření se lidstvo blíží. Do 
tohoto nového tajemství Vánoc smíme vrůstat. 
       První událost Vánoc před nás postavila obraz dítěte. Nová událost Vánoc před nás staví obraz 
člověka, opravdového, úplného člověka, který není jen fragmentem, jímž člověk zůstává,  
zapomíná-li na svou vyšší bytost. Proto se praví, že Kristus se zjeví na oblacích nebeských jako Syn 
člověka. Zrcadlo, do něhož budeme smět pohlížet, až naše oči ztratí svou slepost, nám dá uzřít náš 
pravý cíl, náš nejvyšší pozemský cíl, smysl našeho života. 


