19. prosinec 2021 (4. adventní neděle)

Bláznivý plán
Pozdrav
Milé sestry, milí bratři, přátele a hosté vítám Vás na těchto bohoslužbách v 4.adventní neděli slovy
apoštolskými: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen
Introit: (Žalm 24, 1-5)
1 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
2 To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
Píseň: Nesem vám noviny
Modlitba
Pane, čekáme, kdy mezi nás zavítáš. Jen málokdy umíme touhu po tvém adventu vyjádřit slovy, ale všechno v
nás po Tobě touží. Naše úzkosti, strachy, naše selhání a únava volají: Přijď, Pane Ježíši! Toužíme po tvém
příchodu, toužíme, aby láska vítězila nad nenávistí, pravda nad lží, abychom se nezraňovali, aby ustoupila
nemoc, utichl pláč, aby nebylo loučení, jen setkávání. A spolu s námi všechno stvoření lká a touží po nové
zemi pod novým nebem. Než v moci a slávě přijdeš, abys vládl nade vším, už teď skrytě kraluješ v našich
srdcích, vykliď z nich zlobu, závist, hořkost, zaplň je svým pokojem. Amen
I. Čteni (Řím 1, 1-7)
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná
v listě apoštola Pavla Římanům 1, 1-7.
1 Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia,
2 jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech,
3 evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova,
4 ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem
Pánu.
5 Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy;
6 k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem.
7 Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a
Pána Ježíše Krista.
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Slůvko dětem (lekce 11 - Přece bys to neudělal!) – Jana Pešková
Pomůcka – píseň Svítá 387 – Za ty kdo hladem trpí
„Když se Bůh vydal hledat spravedlivého, našel jednoho — a stačilo to.“
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“
Píseň: Štědrý večer
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Kázání (Mt 1, 18-25)
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou
zapsaná v evangeliu podle Matouše 1, 18-25
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.
Milí bratři, milé sestry,
nyní jsme nahlédli do intimního rodinného dramatu, kde to vypadá, že jakési manželství se
rozpadne, ještě, než řádně začalo, řeší se už jenom otázka, jak to provést bez zbytečného rozruchu.
Toto narození v chudobě a poníženosti je možná daleko působivější a silnější než všechny ty jesličky,
chlév a pastýři dohromady.
Josef je charakterizován jako muž spravedlivý, a to je důvod, proč chce Marii aspoň ušetřit ostudy,
když už manželství – zdá se – zkrachovalo, dříve, než začalo. Co je na tom spravedlivého? Spravedlivý by
mohl stejně tak ve spravedlivém hněvu způsobit tu největší ostudu a ukázat prstem na Marii. Namísto toho
zjišťujeme, že zde je případ: spravedlnost = milosrdenství.
Josef je tedy milosrdný a hodný a chce záležitost řešit ohleduplně. Nicméně řešení zůstává
jednoznačné.
Najednou do příběhu vstoupí sen, a věcí se ubírají novou, nečekanou cestou. Objeví se řešení, které
předtím Josef ani Marie neviděli; ale přesto je to řešení, které je na nich. Dalo by se říci, že sen Josefovi
otevře oči, aby svou denní realitu a situaci nahlédl jinak. Ale realizovat tento sen, přijmout jeho řešení má
udělat on sám.
Už ve starozákonním příběhu byl také Josef ten, kdo především má a vykládá sny. Tento sen ovšem
není tak symbolický jako sny starozákonního Josefa. Anebo nám to není vyprávěno, protože nám do
podrobností snu nic není a dozvídáme se jenom výsledek, sdělení andělské. To, že Josefovi ve snu někdo
mluví do duše a on to tak vnímá.
Anděl mu ve snu říká: neboj se si ji vzít. Ve snu je jeho situace obrácena jaksi naruby, jinak, než jak
ji mohl vnímat v bdělém stavu, jinak, než nás do ní uvedl Matouš. V předchozích verších jsme rovnou vpadli
do manželské nebo snad ještě předmanželské krize, kde otázkou vůbec nebylo, zda se rozejít, nýbrž jak to
udělat civilizovaně a milosrdně. Otázkou byla „spravedlnost“.
Zde je to najednou ve snu postaveno jinak: to není spravedlnost, že bys musel. To je strach, že se bojíš
ji nevyhnat. Neboj se! Neboj se, Josefe, synu Davidův!
Nyní je mu řečeno: neboj se Ježíše do této tradice přijmout. On do ní patří. On je do ní
darován. Ani Josefova role zde není „jaksi navíc“. Je nositelem tradice, která má přijmout Ježíše, a Josef to má
vyjádřit i tím, že mu dá jméno, a tím, jaké jméno to bude. Uslyšel slova o dítěti, kterému má dát jméno Ježíš a
které spasí svůj lid od hříchů. To dítě bude Emmanuel – Bůh s námi – kterého předpovídali proroci.
O narození a pojmenování syna zazní citát z Iz 7,14. „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka
počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je – S námi Bůh)“.
Dáš mu jméno Ježíš – tím se naplní předpověď, že ho pojmenují Immanuel. V onom velice osobním
příběhu Josefa, Marie a dítěte, které má být adoptováno do kdysi slavného rodu, je to běžné a v té době téměř
tuctové jméno Ježíš (Jošua; Jozue), které se vykládá jako Hospodin spasí. Matouš zde vlastně dává jakousi
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hádanku, nutí čtenáře, aby o těchto odlišných jménech přemýšleli a našli, jakým způsobem jedno „naplňuje“
to druhé.
To, že Bůh zachraňuje, že i dnes nabízí spásu, má konkrétní podobu v Immanuel (= s námi Bůh); v
tom, že je blízko (většinou tam, kde to nečekáme). Pomoc, která se dá od Boha čekat, je v tom, že je někde
poblíž. V tom, že je spolu s námi v našich problémech a krizích, takže – když tuto tezi domyslíme – první a
základní, co může člověk udělat, aby ho Bůh vyslyšel, je, že se pořádně rozhlédne. A zjistí, že už se stalo. Že
už tam někde poblíž je, a v této blízkosti je (jediná, nicméně dostačující) pomoc.
Ježíšův příběh nás učí chápat poselství často nečekaným způsobem.
My jsme tak zvyklí na evangelní texty o Ježíšově početí, že si trochu představujeme, že Josef a Maria
přijali Boží nabídku jako samozřejmost. Neuvědomujeme si, že Josef a Maria to neměli tak snadné. Vždyť
Maria měla své otázky (jak se to stane?), Josef chtěl dokonce propustit svou ženu … Bůh je oslovil
mimořádným způsobem skrze anděla, aby přivedl jak Marii, tak Josefa k přijetí „tohoto bláznivého plánu“.
Josefův příběh vypráví o jeho naprosto jedinečném životním poslání jako pěstouna Božího Syna.
A co my? Jak vypravíme naše vlastní příběhy o setkání s Bohem, v tomto 21 století? Bůh nám nikdy
nebyl vzdálený, ale abychom ho pochopili jako někoho, kdo skutečně zodpoví základní otázky našeho
života. Jako někoho, koho můžeme bez studu následovat i dnes. Abychom jeho život viděli jako model a
řešení našeho života. To všechno zůstává na našem svobodném rozhodnutí.
Modlitba
Pane, děkuji ti, že Josef byl schopný přijmout velkoryse a odvážně riziko nového rozhodnutí. Plně se
svěřil tvému slovu: neboj se, a nechal si své plány přeorat. Ať se ani já nebráním přijímat riziko, když mě k
tomu zveš. Amen
Ticho – 30 sekund
Píseň: EZ 481 – Ó křesťané všichni
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Ohlášky
Přímluvná modlitba
Přistupme, před Hospodina, který nás učinil a upřímně Ho prosme!
 vyslyš Pane, každou naši modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk
 ať každý pozná svou ránu a svou bolest a rozprostře své dlaně obrácen k Tobě
 vyslyš a odpusť naši nevěru, lži a nedostatek času, který ti dáváme
 Hospodine, prosíme, buď s námi, když jsme nejistí, když nám docházejí síly k rozhodování, když se
ztrácíme ve spletitosti okolního světa.
 Buď s námi, když ztrácíme své blízké, když nás opouští zdraví a síla.
 Připomínej se nám, když jsme natolik zavalení starostí, prací a shonem, že nemáme čas na druhé, na
sebe ani na Tebe. Ukaž nám pravý smysl adventu.
 Buď s těmi, kteří trpí a tento čas pro ně není příjemný, ani radostný, ale smutný, uplakaný, bolestivý.
Dodávej i jim sílu a útěchu.
 Buď se všemi, kteří tu s námi nemohou být. Daruj všem pokoj a svého Ducha. Dej, ať se dokážeme
podívat na svět i sami na sebe z té jiné perspektivy – z tvé perspektivy
 Každý ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby…
 Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a
přijmi i tuto naši společnou modlitbu:
Otče náš, jenž 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.
Slůvko dětí
Píseň: EZ 464 – Narodil se Kristus Pán
Posláni (Fil 2, 13-15)
13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm
sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět.
Požehnáni (Žalm 121, 5-8)
5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
6 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Amen
Píseň: EZ 484 – Tichá noc

