
 
 
 
 

Vánoce a adventisté – několik tipů na smysluplnou náplň svátečního období 

(Praha) 

Zpravodajská agentura Generální konference Církve adventistů sedmého 

dne (ANN) zveřejnila tento týden analýzu, která ukazuje, jak se liší 

vnímání vánočních svátků v závislosti na místní kultuře, a navrhuje, jaký 

postoj by k těmto odlišnostem měli zaujmout adventisté sedmého dne. 

ANN uvádí, že v Severní Americe mají obchodníci i politici obavy popřát 

lidem „veselé Vánoce“. Důvodem je snaha nevystavit se hněvu zákazníků 

jiných než křesťanských vyznání. V Evropě naopak papež Benedikt XVI. 

řekl 11. prosince poutníkům: „Prožívání adventu v dnešní spotřební 

společnosti se projevuje tak, že blokuje autentického ducha přípravy na 
Vánoce.“ 

„Jaký postoj by měli adventisté zaujmout k Vánocům tváří v tvář těmto 

protichůdným stanoviskům?“ Tuto otázku položil redaktor ANN Mark 

Kellner některým církevním představitelům a významným osobnostem z 

řad členů církve. Jejich odpovědi se v podstatě dají shrnout do vyjádření: 

Odpočívat, prožívat radost z celého období, a jak dodal jeden z 

dotazovaných – nezapomínat, že náboženská svoboda platí úplně pro 

každého. 

„Myslím, že bychom měli prožívat radost a vděčnost za to, že Ježíš přišel 

na naši zem,“ řekl Dr. Roy Adams, zástupce šéfredaktora oficiálního 

církevního časopisu Adventist Review. S odvoláním na Ellen Whiteovou, 

jednu ze zakladatelů církve, připomněl její výrok: „Zvláště kde jsou děti, 
neměli bychom je připravovat o vzrušení, které s sebou přináší Vánoce. 

Měli bychom postavit do centra pozornosti Krista.“ 

Dr. John McVay, děkan Andrewsovy univerzity v USA, zdůraznil, jak je 

důležité, aby ve vánočním období zněla zvěst evangelia. „Máme tu 

přednost, že můžeme hovořit o Kristových hodnotách a propojovat tyto 

hodnoty a osobní víru.“ 

Spisovatel John Wheeler, autor čtrnácti knih o Vánocích, z nichž mnohé se 

v USA staly mezi křesťany bestsellery, upozorňuje, že jako adventisté 

sedmého dne sice zdůrazňujeme druhý příchod Ježíše Krista, ale měli 

bychom si také připomínat jeho první příchod. 

 

 



 

 

„Neměli bychom tomu věnovat jen Vánoce, ale využít i času adventu, 

který Vánocím předchází,“ řekl Wheeler, který zejména v této době 

doporučuje „číst dětem příběhy, bibli, hrát hry, vyrábět dárky namísto 

toho, abychom je kupovali, navštěvovat staré lidi, a jako rodina prožívat 

společné hezké chvíle.“  

Článek dále připomíná, že v některých zemích, jako například v Brazílii 

nebo Austrálii, je tradicí, že adventisté ze svého majetku obdarovávají ty 

lidi, kteří v životě neměli tolik štěstí a trpí nouzí. 

Přestože Písmo svaté (Bible) nikde výslovně neurčuje datum Kristova 

narození, považují mnohé sbory Církve adventistů sedmého dne i v České 

republice období vánočních svátků za mimořádnou příležitost připomenout 

si událost Kristova příchodu na naši zemi při zvláštních bohoslužbách. 

Snaží se tak vánoční zvěstí oslovit ty, kteří během roku s církevním 

prostředím a náboženstvím nepřichází do kontaktu. 

Církev adventistů sedmého dne je křesťanskou protestantskou církví, 

která navazuje na tradice české i světové reformace a odvozuje svoji 

věrouku z Bible. 
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