
Cesta mudrců je cesta lásky 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na bohoslužbách na 3. adventní neděli slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Ž 72, 1-2; 3; 11; 17) 
1 Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, 
2 aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. 
 
3 Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. 
 
11 Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. 
 
17 Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat, všechny národy 
ho budou blahoslavit. 
 
Píseň: S 61 
 
Modlitba: 
Stvořiteli, Bože náš, svou velikostí jsi se stal malým, svou mocí jsi se stal bezmocným, svou 
neomezeností jsi se stal omezeným. Prostřednictvím narození Tvého syna můžeme žít ve světle, které 
září ve světě neomezenou mocí tvojí lásky. Chválíme tě, dobrotivý Otče, za to, že ani dnes nepřestáváš 
vstupovat do našich životů a prokazovat nám svou blízkost. Děkujeme ti za všechny okamžiky, kdy jsme 
se s tebou mohli setkat: ve Slově, ve svátostech, v chudých a potřebných, v našich blízkých, v kráse 
stvoření, v radostech a také při všední práci. Prosíme tě, daruj nám bdělé a pozorné srdce, abychom tvůj 
příchod vždy vnímali a každou situaci prožívali jako příležitost k setkání s tebou, milosrdným a blízkým 
Bohem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
I. Čteni: (Iz 60, 1–6) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme 
zapsaná u proroka Izajáše 60, 1-6. 
 
1 „Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 
2 Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho 
sláva. 
3 K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. 
4 Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery 
tvé budou v náručí chovány. 
5 Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými 
dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. 
6 Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Šeby, ponesou zlato 
a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Píseň: 651 



Kázání: (Mt 2, 1-12) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše 2, 
1-12. Tam čteme:   
 
1 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v 
Jeruzalémě a ptali se: 
2 „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 
3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 
4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 
5 Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: 
6 ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, 
který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ 
7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je 
poslal do Betléma a řekl: 
8 „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ 
9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila 
nad místem, kde bylo to dítě. 
10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 
11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené 
dary – zlato, kadidlo a myrhu. 
12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. 
 

Milí hosté, milí domácí, milé sestry, milí bratři,  
 
možná se nám to ani nezdá, ale období Vánoc a novoročních svátků je pro člověka, nejhektičtější 

úsek roku. Když jsme byli děti, určitě to tak nebylo, ale v dospělosti člověk hledá stejné pocity, které v 
tomto období jako dítě prožíval.  

A tak krom běžných povinností, přicházejí úkoly mimořádné. Lidé v této době pociťují velký tlak 
na výkon a velký tlak na emoce. Je to období zvýšeného výskytu úzkostí a nervozity. Lidé vybočují ze 
svých standardů a snaží se navodit si pocity spokojenosti, radosti a výjimečnosti. Zhroutíme se pod 
tímto tlakem svátečních dnů i my? Co pro to tedy děláme? 

 
Nejprve je potřebné vysvobodit se z předsudků, že období vánočních svátků je jen samý spěch a 

shon. A že musí být a musíme mýt – to a ono, aby to bylo „DOKONALÉ“. Tomuto myšlení můžeme říkat: 
„duchovní svázanost“. Kde se vzala? Byla způsobena mnohaletou tradicí. Dostalo se to do nás tak, že už 
naše maminka a babička a prababička byli o svátcích nervóznější než kdy jindy a na nás se to přeneslo. 
Možná se v nás zasekla slova písničky: „…bylo toho trochu moc…máme na rok na klid nárok zas až do 
Vánoc… Vánoce, Vánoce přicházejí…" Možná, že zjistíme, že období vánočních svátků se dá prožít i jinak. 
V pokoji, klidu a míru. 

 
Naším vzorem, jak projít tímto obdobím mohou být mudrci z východu. Co vlastně dělá Vánoce 

Vánocemi? Jsou to zvyky? Jsou to koledy? Je to cinkot zvonků? To, co dělá toto období výjimečným, je 
láska! Stejná láska, kterou Bůh má k nám a ta stejná, kterou my máme jednak k Němu a pak i k blízkým.  

 
Na co se vlastně šly podívat mudrci z východu? Kvůli čemu putovali z daleké země celé dny a 

týdny? Pro koho připravili své poklady? Kvůli komu si museli udělat čas? Co způsobilo, že zrušili své 
závazky, schůzky a povinnosti ve své zemi a vydali se na dalekou cestu?  

Vyjeli a putovali, aby se poklonili malému nemluvněti v prostém domě chudých rodičů. Přijeli do 
hlavního města, kde by se budoucí král mohl narodit. Tam ale nebyl! A protože čekali výhradně na Boha 
a nedali na tradice a na své představy o narozeném králi, tak nebyli zklamáni malým děťátkem v 
prostém domě.  

Někdy i my jsme zklamáni s, „nevydařenými svátky“. Viróza, úraz, žádná návštěva, spálené 
cukroví … anebo jen křivý vánoční stromeček. Pokažené svátky! Mudrci, kdyby dali na své vlastní 
představy, byli by neuvěřitelně zklamáni … Není v hlavním městě! Nikdo o něm neví! Co si počneme? 



Jejich cesta nebyla vzpomínkovou cestou za křesťanskými památkami. Mudrci šli, protože věřili a 
očekávali. Byli poslušní a dokázali se pokořit, udělali si čas a oprostili se od svých představ. To jsou 
vlastnosti, které si můžeme osvojit, abychom i my, tak, jako oni, spatřili narozené dítě a nepřeslechli 
zvěst: „Dnes se Vám narodil Spasitel" Aby slova „Pokoj Vám!“ vstoupila i k nám domů. 

Najít Boha a setkat se s Ním, setkat se s Tím, který nabízí záchranu z našich selhání, je touha 
každého člověka. 

 
Příběh mudrců vždycky uchvacoval lidovou zbožnost. Stali se z nich „králové“. Jejich počet se 

v naši tradici ustálil na „třech“ – podle darů, které přinesli. Dočetl jsme se, že jejich relikvie se nacházejí 
v německém Kolíne nad Rýnem – jako vzácná kořist. Dostali dokonce jména – Kašpar, Melichar, 
Baltazar, které vidíme jako zkratku na dveřích (KMB), aby chránila lidi i dobytek. 

 
Toto vyprávění má dvě hlavní témata:  

1) Moudrost, která přivádí k zjevení 
2) A zjevení, které ukazuje na Mesiáše, světlo národů 

 
Mudrci byli pokorní. Přijali a uvítali skromný dům a chudé dítě. Nepohrdli skromnou výzdobou. 

Vlastně tam žádná ani nebyla. Žalmista už kdysi napsal i nám k poučení: „Pokorní to spatří a budou mít 
radost; kdo se dotazujete na Boží vůli, okřeje v srdci.“ Ž 69:33 

Mudrci byli poslušní. Nedali na své zkušenosti a své vjemy, ale poslechli znamení hvězdy. K 
poslušnosti nás Pán Bůh vybízí: „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, 
budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.“ Ex 19:5 

Mudrci věřili. Očekávali Mesiáše – v pokoře a poslušnosti, ochotni přijmout cokoli a podrobit se 
čemukoli. To je postoj očekávání víry: „abyste věřili v toho, koho on poslal." J 6:29 

Mudrci nespěchali. Udělali si čas. Měli čas na Boží království. „Proto praví toto Panovník Hospodin: 
"Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; 
kdo věří, nemusí spěchat.“ Iz 28:16 

 
Mudrci nám představují cestu, po které se oplatí kráčet. Má smysl se po ní vydat a objevovat 

místa, kde se narodil ten Král. A Král se rodí tam, kde se uskutečňuje toto vyjití za Ním, kde se 
uskutečňuje táto cesta. Naše cesta za Ním. Naše hledání narozeného. On se už narodil, ale my jsme ještě 
na cestě k Němu. A co mu neseme? Co jsme mu koupili? Co mu dáme? 

 
Vánoce jako by ztratili duši a člověk kvůli nim ztrácí mnoho čas. Mudrci naopak ten svůj čas 

darují. A možno to je ten největší dar, který můžeme přinést. Naší cestou může být modlitba, rozhovor, 
kterým se přibližujeme k Bohu. Naší cestou může být obětování času pro druhého a pomoci mu. A v tom 
všem spatřujeme postupné rození Mesiáše i v nás. Hmotné místo, kde se Mesiáš narodil – nestačí. 
Sami za sebe se rozhodujeme, jestli se vydáme na cestu těch mudrců, s námahou nočního putování 
plného kouzla a strachů, tužeb a pochybností, naději a nejistot, pod vedením pohybující se hvězdy, která 
se objevuje a zase mizí. Nebo je pro nás lepši cesta, kterou šel Herodes, nebo zákonici a kněží, nebo také 
Pilát, který soudí, odsuzují a v jejích očích je smrt. 

 
Cesta mudrců je cesta lásky, která prostřednictvím zjevení dospívá k darování sebe. A proto 

ho mudrci nalezli. Proto neodjeli zklamáni, ale plni radosti, proto ve svém srdci uvítali krále všech králů, 
proto se jim otevřeli oči. A radost, kterou anděl zvěstoval pastýřům, se usídlila v jejich srdci.  

 
A mudrci se vrátili jinou cestou do své země, než jakou přicestovali. Vyhnuli se králi Herodovi a 

odjeli jinak, než jak přijeli. Jiná cesta je totiž také symbolem i našeho putování životem po této zemi. 
Dnes jsme možná přišli špatně naladění a odcházíme proměnění setkáním s Ním. I naše cesta 

může být po setkání s Bohem jiná než ta, po které jsme sem přišili. Než ta, po které doposud jdeme. 
Setkání s narozeným Mesiášem – člověka mění. Otázkou však zůstává, jestli na něj máme čas.  

 
Nejen my putujeme za Ním, ale i On přichází za námi. A tam, kde se ti dva potkají, tam kde se 

potká Bůh s člověkem, tam se On rodí v nás a my se rodíme v Něm. 



V našem nitru se odehrává dramatické rozhodnutí: mám v následování hlubokých tužeb svého 
srdce riskovat, nebo ne? Máme možnost vybrat si jednu činnost: odmítnout tuto zvěst o narození 
Mesiáše, nebo se darovat a objevit, kde se ten Král narodil. Amen 

 
Píseň: 278 
Ohlášky: 

- Příští neděli se snad budou konat bohoslužby od 9:30 – kdyby se něco změnilo dáme vědět 
- Od pondělí do pátku se konají od 18:30 virtuální setkáni  
- 24.12.2020 - Betlémské světlo od 16:00 - 18:00 a pak od 21:00 do 22:00 
- 24.12.2020 - předpůlnoční ztišení v kostele od 21:00 - 22:00 
- 25.12.2020 - 1. svátek vánoční s vysluhováním Večeře Páně od 09:30 

Vánoční hra děti nebude, ale dárky pro dětí se budou rozdávat 25.12.2020 po bohoslužbách 
- 27.12.2020 - bohoslužba od 9:30 s farářem Tomášem Junem 
- 31.12.2020 - večerní pobožnost od 18h na závěr roku 2020  
- 1.1.2021 - novoroční bohoslužba od 16:00 a promítání fotek z roku 2020 
- Narozeniny v příštím týdnu slaví – bratr Pavel Horák a Jindřich Konšel a sestra Marta 

Procházková  
k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni 

- Na prodej máme EK a NKD za 150,-Kč a Hesla za 60,-Kč, knihy vzadu jsou za symbolickou (nebo 
dobrovolnou) cenu – doporučená cena 4,-Kč za kus 

- Dnešní sbírka je určená na potřebí našeho sboru 
- Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21,28) 

 
Přímluvná modlitba:  
Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království 
svého Otce: 
A prosíme: 

- za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti. 
- za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem. 
- za naše společenství, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky 
- za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje 

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili, všude na světě, kam se jen virus rozšířil. 
Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké v nemoci. 
Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky, dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní 
zdraví. 
Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě s nejvyšším úsilím hledají lék. 
Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout na miliony Božích dětí, které žijí 
v místech bez zdravotní péče. 
A nakonec tě prosíme: ve všem, oč jsme tě žádali, nám ukazuj naši vlastní odpovědnost. Přijmi i tuto 
naši společnou modlitbu: 
 
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v 
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je 
království i moc i sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: S 86 
 
Posláni: (Řím 12, 2) 
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je 
vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 
 
Požehnáni: (Numeri 6, 24-26) 
26 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 



27 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  
28 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen 
 
Píseň: 685 
 


