Domácí bohoslužba o 1. adventní neděli 29.11.2020
připravil Kamil Vystavěl

* * * * *
Úvodní slovo
Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého ať je s námi.
Čtení z knihy proroka Zacharjáše 9,9-10:
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. "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.
Čtení z evangelia podle Matouš 21,1-11:
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš
dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete
přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám
někdo něco říkal, odpovězte: `Pán je potřebuje.´ A ten člověk je hned pošle." To se
stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: `Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj
přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.´
Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně
pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní
odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za
ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém
městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok
Ježíš z Nazareta v Galileji."
Zamyšlení
Příchod – významný okamžik
Existují chvíle, kdy si lidé na okamžiku přicházení dávají nesmírně záležet. Typickým
příkladem je příchod ženicha a nevěsty na svatební obřad. Za důležitý můžeme považovat
okamžik příchodu vzácné návštěvy do našeho bytu. Také na občanské rovině se věnuje
značná pozornost tomu, když má třeba nějaká významná osobnost navštívit naši obec. I
novozákonní doba znala patetické průvody a příchody velkých lidí – zpravidla politických
hodnostářů, vojevůdců a tak podobně.
Ježíš také zažil jednu slavnou chvilku. Byl totiž vítán jako vzácný a očekávaný host, skoro
jako nový král, který vstupuje do hlavního města, aby tam přijal svoji hodnost a chopil se
úřadu. O tom vypravuje dnešní evangelijní příběh. A jak víme, o několik dní později
v tomtéž městě opravdu byl korunován, byl vyvýšen a královský titul mu skutečně byl
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udělen – avšak jeho korunovace se udála velmi neslavným, ponižujícím způsobem
o Velkém pátku. Sláva je něco velice pomíjivého.
Osel jako prorocké znamení
Dnes začíná Advent, naše téma je tedy přicházení. Ježíš si na svém příchodu do Jeruzaléma
dal hodně záležet. Má vše předem promyšleno, dohodnuto. Pro okamžik vstupu do města
si hodlá vypůjčit osla a ten osel má připomínat a zpřítomňovat slova proroka Zacharjáše.
Osel a proroctví jsou zároveň výmluvnými symboly, že tento král nenosí za pasem meč,
nebude se bít o místo na slunci, nebude dravý. Osel je zvíře užitkové, jeho síla, jeho
vytrvalost se hodí pro leccos, ale do války se s ním prostě nejezdí. A prorocký oddíl ze
Starého zákona končí následovně: „Vymýtím vozy z Efrajima (rozuměj bojové vozy) a z
Jeruzaléma koně (rozuměj koně pro vojsko), válečný luk bude vymýcen.“ A dodejme ještě,
že ten král, co přijíždí na oslu, je podle proroka král „ponížený“, tedy král, co patrně
nebojoval, a proto válku s jinými prohrál, byl jimi pokořen. A přece jedině takový král
může vyhlásit pronárodům pokoj. Silou a násilím se mír dost dobře vytvořit nedá, leda na
chvíli a jen pro některé zúčastněné.
Zástupy jako zesilovač
Kromě oslíka je tu připraveno pro Ježíšův jeruzalémský advent ještě něco dalšího: zástupy
nadšených lidí. Ty davy, co dělají Ježíšovi špalír, to nejsou místní, tyto zástupy přišly
společně s ním až z Galileje. Ježíš je sám svojí činností přitáhl k sobě. A oni ho znají, mají
ho rádi, ba víc, oni by se na jeho rozkaz možná šli i bít. Ovšem bitka se konat nebude,
protože jejich král, jejich prorok jede bezbranný a na oslu. A tak mu zpívají samé krásné
věci, mávají mu, stelou na cestu všecko možné, co kdo zrovna má po ruce, a
jeruzalémským zvědavcům oslavence představují pěkně galilejským dialektem a říkají: „To
je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji.“
Přítomné davy celý ten happening umocňují a zesilují. Bylo to velké, slavné, připravené
a zapůsobilo to. Evangelista píše, že s celým městem Ježíšův příchod doslova zatřásl.
A dodejme, že Ježíš rozhýbává věci i nadále. V příběhu evangelia totiž bezprostředně po
příchodu do Jeruzaléma následuje pasáž o očištění Hospodinova chrámu. Je tedy jisté, že
tento příchod do Jeruzaléma byl nejen slavný, ale také velice vlivný, působivý, mohli
bychom říci: mocný.
Nový příchod
V Novém zákoně nalezneme několik pasáží1, které pojednávají o takzvaném druhém
příchodu Páně – o budoucím adventu. Ve vyznání víry se říká: sedí po pravici Boha, Otce
všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Druhý příchod Kristův biblické texty popisují docela podobně jako jeho příchod do
Jeruzaléma – s tím rozdílem, že to bude ještě mnohonásobně větší, celosvětová událost:
Pán Ježíš bude obklopen nebeskými zástupy, bude přicházet skrze atmosferickou oblačnost
shůry a při jeho příchodu se zachvěje celá země, včetně hvězd, slunce a měsíce, bude to
přeslavná, důstojná a mocná událost. Kristus má přijít jako mocný vladař a usednout ke
konečnému soudu nad světem a všemi jeho obyvateli.
Hrozba či naděje?
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V evangeliu podle Matouše jsou to kapitoly 24 a 25.
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Musím se přiznat, že myšlenka o druhém příchodu Páně mi vždycky trochu naháněla
hrůzu. Jelikož nikdo netuší, kdy se to stane. On má přijít jako zloděj, v momentu, kdy to
nebudeme čekat, možná vůbec nebudeme připraveni a tudíž možná s námi bude zle.
Teprve tento týden jsem pochopil, proč mi ta myšlenka přišla tak děsivá. Příchod Krista
z nebeské sféry mi připadal jako příchod diktátora, který pevnou a tvrdou rukou udělá na
zemi pořádek.
Ale když vzpomeneme na jeho příjezd do Jeruzaléma, tak tam přece hrálo podstatnou roli
ono hýkající zvíře. Ježíš zcela záměrně chtěl jet na oslu. Osel jasně vyjadřoval, že Kristův
příchod je pokojný, bezelstný, neútočný, příchod beze zbraní, příchod, jehož se nebylo
třeba obávat2.
A já věřím, že podobně bude vypadat i ten budoucí Kristův advent. Náš Pán se nepřižene
jako hrozba, jako velká voda potopy, ne jako diktátor, který by krutě zatočil se svými
protivníky. Kristovký nový věk není děsivý a symbolizuje ho lépe osel než kůň, lépe
obytný dům než pevnost, lépe motyka než meč. Shrnuto slovy proroka Izajáše: „A bude
soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí
ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.“ (Iz 2,4, dle
Českého studijního překladu) Takový advent je před námi.
Píseň z Evangelického zpěvníku č. 275 (varhanní doprovod)
1. Zavítej k nám, Stvořiteli, náš milý Vykupiteli,
jenž jsi přijal člověčenství, ukaž nám své slavné božství.
2. Zavítej k nám svou milostí, / z našich srdcí vyžeň zlosti, /
bychom z tvého navštívení / mohli míti potěšení.
3. Vítej, Kriste, drahý hosti, / k nám sestoupil jsi z výsosti, /
kraluješ v nás svou milostí, / Ducha svého přítomností.
4. Zavítej z daru Božího, / nad tebe není lepšího, /
neb tys ten poklad žádaný, / od Boha nám darovaný.
Modlitba
Milý Bože,
přicházejí k nám z vnějšku různé věci, události, zprávy, lepší i horší.
Přicházejí k nám z našeho nitra rozličné myšlenky, někdy nezvladatelné pocity.
A my bychom chtěli, aby mezi tím vším bylo místo pro Tvé přicházení.
Prosíme tě, daruj nám to místo, ať můžeme vnímat Tvé věci, Tvé události, Tvé zprávy.
Prosíme, ujisti nás svojí blízkostí a stůj věrně při nás dnes i v budoucnu.
Další modlitby, přímluvy…
V jednotě se všemi křesťany se takto modlíme:
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A přece se ho mocní obyvatelé Jeruzaléma převelice obávali. Ježíš je hrozbou pouze pro ty, kdo nechtějí měnit
stávající pořádky.
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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 jest
království i moc i sláva na věky. Amen.
Závěrečné slovo – Žalm 67
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země.
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!

* * * * *

Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na
účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky,
kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.
Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.
V pátek odpoledne se sejdou děti a večer mládež.
Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v
předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu:
https://www.eshop.rolnicka.cz/

4

