Král přichází
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás slovy apoštolskými: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a
přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen
Introit:
10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při
národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle
své pravdy. (Žalm 96, 10-13)
Píseň: 177 (Věřím v Boha Otce)
Modlitba:
Hospodine k Tobě voláme, přijď. Přijď a navštiv nás dnes svým Duchem Svatým. Tady a teď se
chceme zastavit a být občerstvení Tvým Slovem. Přišli jsme, abychom oslavili a vyvýšili Tvé jméno,
abychom zpomalili v tomto rychlém světě a uvědomili si podstatu života. Prosíme, abychom na cestě
za Tebou někde neusnuli, nebo se neztratili, Pane, nedopusť, abychom Tě ztratili z dohledu.
Děkujeme Ti za každý jeden den, který nám byl darován z milosti a také za každý nový den, který
nám přidáváš k životu. Otvírej nám nejenom oči a uši, k slyšení a vidění toho, co máš dnes pro nás
přichystané, ale také otevři naše srdce, abychom poznali Tvou vůli. Amen
I. Čteni:
Milí bratři a milé sestry v PJ Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme zapsaná u
proroka Izajáše v 62 kapitole, od 1-3, a od 10-12 verš.
1 Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho
spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.
2 Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila
Hospodinova ústa.
3 Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.
(Iz 62, 1–3)
10 Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení!
Zvedněte korouhev nad národy!
11 Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: „Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“
Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.
12 Nazvou je „Lid svatý“, „Hospodinovi vykoupení“. A tebe nazvou „Vyhledávaná“, „Město neopuštěné“.
(Iz 62, 10–12)
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci jej zachovávají. Amen
Píseň: 275 / 239 (Ó všichni my nyní znejme dobrodiní)
Slůvko dětem:
Děti, máte radši 1 nebo 2? Kdo má radši 1, ať jde tady na tu stranu. (Všechny děti, které tam přijdou,
dostanou po jednom bonbonu.) Výborně. A kdo má radši 2, ať jde tady na tu stranu. (Všechny děti,
které tam přijdou, dostanou po jednom bonbonu.) A teď dostali všichni, co chtěli. Nebo každý, kdo si
vybral, co má radši. A jsou taky lidi, kteří by chtěli všechny dobroty. Nejdřív 1, potom 2, potom zase
jiné a jiné. Hlavně, když to bude něco dobrého pro ně. A tak by mohl přijít takový člověk, a ten by
mohl říct: Já mám radši 1 a stoupnout si tu s ostatními dětmi. A pak, když jsem se ptal, kdo má radši
2 by se mohl sebrat a jít na druhou stranu. To ale není dobře. Člověk si má stát za tím, co řekl. Co má
rád. Povídáme si tu o bonbonech a o nic nejde. Ale vy si dnes budete povídat o Pavlovi, který lidem
nabízel víru v Pána Ježíše, a všichni ji chtěli. Ale pak přišel zase někdo jiný, kdo nabízel něco jiného,
lákavého a tak skoro všichni Pavla opustili, zapomněli na Pána Ježíše a vydali se za jinými lákadly. A
to je smutné. To není dobře. Takhle bychom Pána Ježíše neměli opouštět. Ani pro bonbony, které
chutnají lépe, ani pro nic jiného.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“

Kázání:
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázaní,
jsou zapsaná u proroka Zachariáše v 9 kap., ve verších 9-10. Tam čteme:
9 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,
spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
10 „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům
pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. (Za 9, 9-10)
Milí bratři a sestry v PJK, přečtený text o tom, že do Jeruzaléma přichází Král na oslátku,
bychom více očekávali na Květnou neděli. Jenže o slavném příchodu někoho tak vzácného, který
přichází mezi nás lidi, musíme mluvit i dnes. O tomto spravedlivém a pokorném Králi se mluvilo i za
proroka Zachariáše.
Abychom se mohli lépe vžiti do tohoto děje, řeknu vám jeden příběh:
Jednou žil mocný a moudrý král, který měl krásnou dcerku. Tu nadevše miloval, staral se o ni
a trpělivě ji vychovával. Když dcerka vyrostla, začala se vzpírat svému otci a chtěla žít po svém. Ze
strany otce – krále přišlo napomínaní a varovaní: tam nechoď, na ty si dej pozor, to ti může uškodit!
A také nezapomeň, čí jsi skutečně dcera. Mnohokrát jí tahal z nejrůznějších problémů a průšvihů.
Ona si nedala říct, neposlouchala rady svého otce. Až přisel den, kdy se jí zmocnil jeden krutý král a
odvedl ji daleko do svého království. Zničil její krajinu a zbořil její chrám. V cizí krajině si připadala
opuštěná a zavržená. Skoro zapomněla, čí je dcera a co znamená svoboda. Pomalu zapomínala na ten
zaslíbený domov. Uvědomila si, že to všechno je její vinou, že neposlouchala svého otce a byla
nevěrná. Naděje na návrat do své rodné země pomalu vyhasínala.
Ale najednou se doslechla slibné a nadějné zprávy, že její otec – král se chystá přijít pro ni.
On ji přivede zpátky a vybuduje nový chrám v Jeruzalémě. A že jím bude opět dobře. Zase budou
spolu, jako otec a dcera. A skutečně se to stalo. Po mnoha letech si král pro svou nehodnou dceru
přišel a vysvobodil ji ze smutku a ponížení.
Ptáme se: Co je na pozadí Zachariášova proroctví?
Kdybychom byly v době Zachariáše, který mluví o radosti a o propuknutí hlaholu, snad
bychom vytáhli tu nejlepší láhev šampaňského, kterou jsme si šetřili, protože nadešel ten pravý čas.
Náš Král přišel! Narodil se jako dítě – tomu snad věříme. Náš Král přijde! Jeho sláva a
spravedlnost se objeví – toto snad očekáváme. Jenže ten Král nejenom přišel a přijde, ale ON také
přichází! Den, co den, se svou milosti pro nás. A ta milost působí 24h denně a 7 dní v týdnu. Vánoce,
co vánoce.
Izraelitům, kterým byla tato správa určena, že nějaký král přijde, byli dost zmateni. Král,
opravdu? Zachariáši, zapomněl si, kdo jsme a kde jsme? Jsme přece v cizí zemi tady je králem Dárius
a mluvit o nějakém jiném králi je poněkud hloupé. Zachariášovo proroctví zaznělo, když byli Izraelci
v Babyloně (exile, zajetí) a vraceli se z domů.
Co my dnes slyšíme z tohoto proroctví? Co to pro nás znamená? Přece nejsme v otroctví,
nejsme pronásledovaní. MOMENT. Ale s tímto dávným proroctvím nás spojuje, jedná věc - čekaní
na Krále! A jaké výhody nám přináší ten přicházející Král?
„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,
spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“
Tenhle ten verš předpovídá první příchod (dnes tomu říkáme – Vánoce!):
Jásej, křič, vesel se, protože je tu Někdo významný, kdo přichází kvůli nám (tobě). Někdo
má o nás (tebe) zájem a chce nám (tebe) nabídnout záchranu. Přichází Král, který je spravedlivý ve
svém kralovaní. Není zkažený, jako mnoho světových vládců. Není to žádný silný pozemský
dobyvatel. Je to Král, kterého předpověděli proroci, ten obsadí Davidův trůn a bude vládnout
navždy. Žádný cizinec, ale předurčený zachránce pro nás (tebe).
A tak tento verš v Zachariášovi je o prvním příchodu našeho Pána Ježíše. Zejména také
předpovídá, že Mesiáš přijde na oslátku. Pokorný a spravedlivý Král, který se vydává zachraňovat
svůj lid. Přichází z vlastního zájmu, pro naše dobro, k našemu užitku.

On přináší, co my sami nemáme, ani nekoupíme někde v obchodě. Ani nenajdeme pod
stromečkem zabalené. On totiž vyprahlým dává občerstvení, unaveným odpočinutí, skleslým chuť do
života. Tím, kdo ztrácejí víru povzbuzení. Ten Král je darem. Přichází a nic ho nezastaví. Sám Bůh
posílá Krále, aby přemohl zlo, v tomto světe. Král, který přichází, a je obdařen spasením.
Zachariáš říká Izraeli, aby se radoval, protože Král přichází, ještě tu není, ale přijde. Příchod
Mesiáše je nadějí pro Izraelský lid. Je nadějí i pro nás.
Druhý přečtený verš předpovídá druhý příchod PJK:
„Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům
pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.
První proroctví bylo naplněno, když Ježíš vešel do Jeruzaléma, aby vykonal své poslání. Jenže
tolik lidí to v Izraeli nevidělo, protože očekávali krále se světskou silou, ne Krále, který přišel na
oslátku vysvobodit svůj lid. Je to až neuvěřitelně šokující osvobození, které ten Král přináší tomuto
světu.
Nyní již Král jednou přisel i odešel, jenže znovu přijde ve své slávě. A tak i my musíme žít
dnes v naději a důvěře. Náš Král znovu přichází. Tak se radujte, radujte se uprostřed čehokoliv, čím
procházíte. Radujte se, neboť náš Král se blíží, aby nám žehnal svobodou a mírem. Mesiáš nás
znovu překvapí. Přinese milosrdenství a záchranu, vykoupení a propuštění. Charakter tohoto
Krále je dobrý a nezklame nás. Jeho vláda bude dobrá a spravedlivá, a to je důvodem pro radost.
Mesiášský Král přináší světlo do tmy, odpuštěni hříchu a jednotu svému lidu.
Proto Jeho království je jiné. Přichází totiž jako Král tichý, pokorný, spravedlivý, jako Král,
který ospravedlní. Přijíždí, aby se ujal kralování, které je doprovázeno pokojem a mírem. Království,
které se bude rozkládat od moře k moři, od středu země až po jeho nejzazší hranice, a to všechno i
přesto, že ho umučí lidská odcizenost, lidský hřích. Přichází, aby se stal slavnější než David. Přichází,
aby své království ve své smrti otevřel všem národům, celému světu, ale také nám a tady. Amen
Píseň: S 186

Večeře Páně:

Vyznání vin:
Do našich starostí, do našich úzkostí i do naší hříšnosti přichází Pán Ježíš Kristus, aby nám odpustil
naše viny. Vstupuje mezi nás, protože nám chce darovat nový život a touží mít s námi vztah. A my
dřív, než budeme přistupovat ke stolu Páně, odpovězme každý sám za sebe, před Bohem, na tyto
otázky:
1. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Jestliže tomu
tak je odpověz: VYZNÁVAM.
2. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží položil svůj život v oběti za tebe, abys ty mohl žít?
Jestliže tomu tak je odpověz: VĚŘÍM.
3. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili, nebo ti, jakkoliv ublížili?
Jestliže tomu tak je odpověz: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží.
Slovo milosti:
Přijměte do svých srdcí slovo milosti:
A. Text:
6 Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7 Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu,
slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
8 „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
(Iz 55, 6-8)
B. Pozdrav pokoje: „Podejte si mezi sebou navzájem ruce – na znamení pokoje a odpuštění“.
C. Apoštolské vyznaní víry: Věřím v Boha Otce…
Slova ustanovení:
23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte,
kdykoli budete píti, na mou památku.“
26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
(1 K 11, 23-26)

Epikléze (modlitba):
Pane, ve světle tvé pravdy rozpoznáváme, že jsme činili zlé a nečinili dobré. Zhřešili jsme proti Tobě
myšlením, slovy i skutky. Proto k Tobě voláme: ujmi se nás, přes všechno zlé, co nás od Tebe
odděluje. Nehleď na naše hříchy, ale pohleď na Toho, který předstupuje před Tebe místo nás, který
svůj život za nás vydal na kříži. Zde stojíme před Tebou s prázdnýma rukama a prosíme o odpuštění
i milost. Skloň se k nám a dej nám pocítit Tvoji přítomnost a blízkost. Amen
Pozvání:
Pojďte, neboť připraveno je všecko. Okuste a vizte, jak dobrý jest Pán.
Píseň během vysluhováni – 269 (Vesele zpívejme)
- Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává.
- Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.
Propouštění:
A. 4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. (Fp 4, 4-5)
B. 1 Jako milované děti následujte Božího příkladu
2 a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž
vůně je Bohu milá. (Ef 5, 1-2)
Děkovná modlitba:
Milosrdný Bože, chválíme Tě za tvou dobrotu, z níž každý den z Tvé ruky přijímáme odpuštění.
Děkujeme Ti, že nás přijímáš takové, jací jsme i s našimi chybami a reptáním. Pomoz nám chodit po
Tvých cestách a vyhledávat Tvé chodníky. V důvěře prosíme, učiň z nás své věrné služebníky. Amen
Píseň: 473 (Vezmi, Pane, život můj)
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Pane Ježíši, Ty se ujímáš nemocných a utrápených v tomto světe. Ty občerstvuješ ty, co jsou unavení
a ztrápení životem. Ty se dáváš najít těm, kteří hledají Tvoji tvář. Pomoz Pane všem, kteří zapomněli
na Tvoji laskavost, všem, kterým zhořklo srdce a nevidí dál než na krok před sebe. Svět kolem nás
strádá a lidé v naší blízkosti bloudí. Dej, ať jsme světlem pro naše okolí, ve kterém žijeme. Utvrzuj
naši víru v Ježíše Krista. A společně voláme…
Otče náš….
Posláni:
1 Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,
2 vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas
příhodný, nyní je den spásy! (2 K 6, 1-2)
Požehnáni:
23 Sám Bůh pokoje, nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (1 Te 5, 23-24)
Píseň: 485 (Král věčný nás požehnej)

