
Immanuel 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto adventních bohoslužbách, a to ve jménu Boha 
Otce i Jeho Syna Ježíše Krista i Ducha Svatého. Amen    
 
Píseň:  
 
Introit:  
1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! 
2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, 
3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, 
4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 
5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. 
6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho. 
7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, 
8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, 
9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země! (Žalm 96, 1-9)  
 
Píseň:  
 
Modlitba: 
Pane Náš, chválíme Tě za nový den, že i dnes můžeme zakoušet tvoji milost. Děkujeme Ti za 
ochranu i pomoc v těžkých časech. Děkujeme za lidi, které jsi postavil do našich životů, 
kteří znají naše nedostatky, ale stále nás milují. Děkujeme, že si se narodil pro nás, pro naši 
záchranu. Drahý Pane, odpusť nám, že v tomto čase dávání a přijímání snadno přehlédneme 
dary, které nám dáváš Ty. Pomoz nám nalézt východisko z našich bloudících dnů a 
nasměrovat nás za Tebou. Potřebujeme slyšet tvůj tichý hlas, abychom mohli rozpoznat 
Tvojí vůli pro nás. Pane dnes jsme tu, abychom se zastavili a ztišili před Tebou a začali 
naslouchat Tvému slovu. Amen. 
 
I. Čteni: 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je 
nacházíme zapsaná v evangeliu podle Matouše v 1 kapitole, od 18-25 verš.  
 
18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, 
než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 
19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 
20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, 
neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 
21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 
22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 
23 ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 
24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou 
manželku k sobě. 
25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš. (Mt 1, 18-25) 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň:  
 
Slůvko dětem: 
Vyprávějte si s dětmi o tom, jak je pěkné někomu udělat radost — třeba ho pochválit, 
povzbudit, ocenit…a jak je ošklivé říkat o někom věci ošklivé. Můžete uvést několik 
příkladů. Co máme radši: Když nás někdo chválí nebo když na nás hází ošklivosti, když je na 
nás zlý a sprostý? Byli jste někdy na někoho oškliví? Víte, co znamená výsměch? 
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 



Kázání: 
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle 
Matouše, v 1 kapitole, v 23 verši. Tam čteme:   
 
‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, ‘to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 
 

Milé sestry a milí bratři, v Pánu Ježíši Kristu. Každý z nás v životě potřebuje někoho, 
na koho se dá spolehnout, potřebujeme někoho, o koho se můžeme opřít.  

Například malé dítě potřebuje své rodiče. Student potřebuje učitele. Manželé 
potřebují navzájem jeden druhého. Učeň potřebuje mistra. A každý z nás potřebuje alespoň 
nějakého blízkého přítele. Možná zrovna teď každému z nás proběhl myslí člověk, který je 
nám oporou, kterému se můžeme vždy svěřit a spolehnout se na něho. Potřebujeme někoho, 
kdo nás nezklame, kdo nám pomůže v nejtěžších situacích. Možná jsme to my, kdo mají 
pomáhat a být někomu nablízku. 

 
V životě věřícího člověka je to podobné, i tam člověk potřebuje oporu. Někoho kdo 

mu pomůže v beznadějí, bolestech, samotě.  Jeho stabilní oporou se může stát Bůh. Který 
ve své lásce, pochopení a přijetí člověka není vzdáleným a nepřístupným. Není někým 
čekajícím na telefonu, či sedícím u facebooku (možná by bylo pro nás jednodušší si najít 
takhle Boha ve svých kontaktech na mobilu, či mezi přáteli na internetu). Ale ON je jako 
vánek, jako zpěv, jako tichý hlas. Neviditelný, ale přece přítomný. ON, který se sklonil k 
nám, přiblížil se k nám, přišel mezi nás, když posílá svého jediného Syna JK. 

 
Zvěstování o narození Božího Syna se dnes k nám přibližuje. A slyšíme příběh o 

Josefovi, který byl čestný člověk. Marii měl rád, ale myslel si, že dítě, které nosí pod srdcem, 
patří jinému muži. A tak se jí snažil potají propustit. Chtěl jí dát volnost. Marie zase dobře 
věděla, čí to dítě je. Ví, že nikdo z lidí jí to nemůže neuvěřit – ani Josef. Mezi tyto dva 
nakonec vstupuje Někdo třetí. Zasahuje Hospodin, který ústy anděla říká: 

 
22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 
23 ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 
 

Josef a Marie se tedy spolehli na svého Boha, úplně se vydali do Jeho rukou a učinili 
vše tak, jak ON chtěl, protože dobře věděli, že toto je Jeho vůle. Budoucnost, která přichází 
v dítěti, se stane naději pro hříšného člověka. 

 
Vánoční svátky to nejsou jen vzpomínky a ceremónie, že JK se narodil, ale především 

to má být opravdové prožití, skutečná radost, že Bůh se tu stává člověkem. Stává se 
Immanuelem. 

Kéž by slova - Bůh je s námi, se nám hluboko vryly do našich srdcí. Můžou být pro 
nás ujištěním, že Bůh nás neopouští, ale že je při nás. ON se může stát tou nejjistější oporou 
v našich životech. Je to ON, který nikdy nezklame. 

 
A možná si někteří z nás řeknou, ale dnes je jiná doba, dnes všechno je jiné, vše se 

mění. Bůh sám se změnil. Již není tak aktivní jako kdysi. Již se nezjevuje. A my jsme prožili 
tolik zklamaní, že je neumíme ani spočítat. Zažili jsme tolik opuštění, že už opuštěnější ani 
nemůžeme být. A tak se ptáme: Kde je ten Bůh, o kterém čteme, že je Immanuel? Věříme, 
že je ještě mezi námi, že je s námi? A tak teda kde je? A záleží mu i dnes na nás, jako kdysi 
na Marii a Josefovi? Věřme, že ano. Doufejme, že Bůh neopouští své věrné.  

Kristus se narodil do tohoto světa, abychom pochopili tu nezaslouženou lásku, 
kterou nás Bůh miluje. Aby my jsme už konečně otevřeli naše oči a viděli co ON pro nás má 
přichystané. Zbystřili jsme uši a uslyšeli Jeho zaslíbení. ON se narodil jako dar od Boha 
pro každého z nás. Nám proto zůstává narodit se znova pro Něho. Přesně tak jak to 
říkal Ježíš – Nikodémovi: 

 
„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ 

(Jan 3, 3)  



To, co my dnes můžeme udělat je změnit naše smýšlení. Děkovat nejen za to, že k 
nám posílá lidi na pomoc, ale především, že poslal svého Syna mezi nás. Život bez Boha, 
bez vidiny jakési záchrany a spásy, se stává životem tragickým, beznadějným, bloudícím. A 
zase naopak. Život s Ním je možnost. Je slobodná volba, ve které můžeme přijímat 
požehnání proudící je podstaty. Je to dobrodružství naplněné nadějí, která ujišťuje o 
věčnem životě. 
 

Jenže buďme nyní k sobě upřímní. Nakolik si uvědomujeme, že Bůh je přítomný i v 
této době? Někdy žijeme, jako bychom Ho ani nepotřebovali. Žijeme si na vlastní pěst. A 
přestože cítíme, že cosi není v pořádku, že nám chybí smysl života, uspokojujeme se 
tvrzením, že jsme buď zaneprázdněni nebo mladí nebo vytížení. Prostě dnes na Boha není 
čas! To je naše provinění vůči Hospodinu! Takhle se ukazuje naše sobecká láska. 

 
Dnešní příběh nás vyzývá, abychom se opřeli o Hospodina, abychom se na Něj 

spolehli. A už nemusíme sami a osamělí kráčet, ale společně s Bohem můžeme prožívat 
svůj život. A tak se ptáme: Jak konkrétně? Co já můžu pro to udělat? 

Představte si, že náš Bůh až tak mnoho od nás nežádá. Vůbec nechce, abychom celé 
dny jenom klečeli se sepjatýma rukama. Netouží po vlažných křesťanech, který si sami 
vybírají, kdy budou s Bohem a kdy ne. Touží pouze po horlivém srdci. Jeho vůli je 
abychom na Něj nezapomínali. Miluje nás jako své děti a Jeho touhou je stát se naším 
Otcem. 

Co by se nám stalo, kdybychom MU každý den věnovali chvilku času? Třeba čtení, 
modlitbu, píseň. Je to snad tak mnoho? Je to až tak náročné? Hospodina určitě potěší 
upřímná modlitba, víc než nějaká přetvářka. Nemůžeme aspoň na chvilku zastavit, 
zpomalit a uvědomit si přítomnost Boha? 

 
I v čase radosti, zaneprázdněnosti, v práci, ve škole, v čase Vánoc i (ne)Vánoc, dnes i 

zítra se oplatí s Bohem počítat. Svátky, které tady už jsou, mají být zdrojem radosti ze 
života, že i nám je prorokováno, narození Immanuele. 

A tak se náš Nebeský Otec, se skrze svého Syna setkává s člověkem. Potkává ho 
v tajemství betlémské noci a prohlašuje, že přišel proto, aby světu (člověku) podal 
pomocnou ruku. Přišel proto, aby byl s námi v našich radostech, v pádech, v smutku, 
trápeních a bolestech. 

Bůh je s námi! Ten, jehož jméno je IMMANUEL. Není to nádherné, slyšet táto 
povzbudivá slova? Samotný Hospodin je s námi, s těmi, kteří jsou slabí a hříšní! Zkusme 
prožívat tuto radostnou skutečnost v těchto vánočních dnech. 
 

On je vždy s námi. On je Bohem na naší straně, který přichází do našich zrodů i 
zmarů, vzmachů i pádů!  

Pokud se budeme opírat o Boha, pokud v Něj budeme skládat veškerou naději a 
jistotu, náš život bude mít správný směr. Když v Něj uvěříme, najdeme pravý smysl 
života. Prožívejme spokojeně a šťastně tyto svátky, ale hlavně nezapomínejme na to, kdo 
má být jejich středem. Amen 
 
Píseň:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ohlášky: 
 
Přímluvná modlitba: 
Hospodine, děkujeme Ti za dny života, které jsi nám vyměřil. Za čas strávený v radosti, ale i 
ve starostech, neboť jen Ty víš, co z toho, co prožíváme a čím jsme si prošli, je pro nás 
dobré, je nám ku prospěchu. Děkujeme Ti, že se ve víře a v naději můžeme spoléhat na Tvou 
lásku a milost, že při všem našem konání – ať už v práci, doma nebo ve škole – jsi s námi, že 
nás neopouštíš. Prosíme Tě o moudrost, abychom nám vyměřený čas nepromarnili a 
nevyměnili za honbu pro konzum různého druhu a výdobytky doby, které se nám snaží 
namluvit, že bez nich nelze žít. Buď ze všemi, který postrádají rodinné společenství a stan se 
Ty jejich rodinou. Dej se Pane najít těm, který Tě neznají a nevědí cos udělal. Vstup do srdcí 
a myslí všech, kteří pochybují o Tvém příchodu i o Tvé záchraně, kterou si nám vydobyl 
svým životem. Oslavujeme Tě, že jsi Bohem na naší straně, že jsi pravým Immanuelem. 
 
Otče náš…. 
 
Píseň:  
                                                                        
Posláni: Přijměte do svých srdcí slovo svrchované milosti Boží: 
12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí 
zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 
13 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, 
upřen k tomu, co je přede mnou, 
14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. (Fp 3, 12-14) 
 
Požehnáni: 
Sám Bůh pokoje, nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a 
poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. (1Te 5, 23) 
 
Píseň:  
 


