1. adventní 2019: Přijď Království tvé
Čtení: Daniel 2,31-41+44
Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská
socha a její lesk byl mimořádný. Stála prot tobě a měla
strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď
a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa,
nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.
Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do
železných a hliněných nohou sochy a rozdrtl je, a rázem
bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly
jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo
po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se
stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.
Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi: Ty, králi, jsi král
králů. Bůh nebes t dal království, moc, sílu a slávu. A
všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo,
dal t do rukou a dal t moc nad tm vším. Ty jsi ta zlatá
hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a
pak další, třet království, měděné, které bude mít moc nad
celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť
železo drt a drolí vše, a to království jako železo, které
tříšt všechno, bude drtt a tříštt. Že jsi viděl nohy a prsty
dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že
království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnost
železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou.…
(44) Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království,
které nebude zničeno navěky, a to království nebude
předáno jinému lidu. Rozdrt a učiní konec všem těm
královstvím, avšak samo zůstane navěky.
Text: Mt 6,5b Přijď Království tvé
1. Povídání s dětmi o soše
Těšili byste se na vánoce, kdybychom si takovou sochu
stavěli místo stromečku? „...“ (proč?)
Co ta socha přináší?
smutek nebo radost?
Naději či beznaděj?
Kamarádství – nebo vztekání a nadávání?
Spravedlnost či bezpráví
Svobodu nebo útlak
Víru nebo strach?
Lásku nebo sobectví
Tvrdost nebo odpuštění?
A může něco s takovou sochou pohnout?
- tom se vypráví příběh
Jednomu všemocnému králi se zdálo, že vidí sochu.
Obrovskou, naháněla hrůzu a děs. Hlavu měla ze zlata hruď a ruce s žezlem ze stříbra - boky z mědi - stehna ze
železa - a nohy napůl z železa a napůl z hlíny. Ta socha
vypadala neporazitelná.
A pak se utrhl balvan ze skály - kutálel se z kopce dolů narazil do nohou té sochy (z čeho byly?) - ty nevydržely praskly - a socha se zřítla - rozbila na prach - a ten odnesl
vítr. A jediné, co tu zůstalo - byl ten KÁMEN. Po soše ani
památky – a kámen byl nakonec velký jak hora.
Ten sen - je podobenství - a chce králi – a ještě víc NÁM
říct tohle: Království toho krále - to je ta zlatá hlava. Je
mocný - vládne nade vším - ale není nejvyšší. Skutečně
nejvyšší je jediný pravý Bůh. Ten mu umožnil vládnout.

Jeho ZLATÉ babylonské království vystřídá další Médské STŘÍBRNÉ, tedy menší a méně slavné - pak další MĚDĚNÉ Perské, které bude vládnout široko daleko - čtvrté
království - bude tvrdé jak železo - všechny okolo rozbije ale ani to království tu nebude na věky - budou z něj dvě
malá království - železné a hliněné ALE všechna tahle království přinášejí – CO?
Smutek nebo radost? - Naději či beznaděj? - Kamarádství
– nebo vztekání a nadávání? Spravedlnost či bezpráví
Svobodu nebo útlak? Víru nebo strach? Lásku nebo
sobectví? Tvrdost nebo odpuštění?
Ale ještě je tu - ten balvan, který se valil ze stráně - a
povalil všechna království. A to je úplně jiné království.
To když se do těch ostatních opře, zmizí ta ostatní - jak
prach ve větru… I když se zdála neporazitelná, slavná a
navěky...
A protože je to příběh PRO NÁS – MY – si to teď zkusíme
POVALIT SOCHU „...“ (akce)
Socha spadla – a pro co je teď MÍSTA DOST
Pro smutek nebo radost? Naději či beznaděj?
Kamarádství – nebo vztekání a nadávání? Spravedlnost či
bezpráví? Svobodu nebo útlak? Víru nebo strach? Lásku
nebo sobectví? Tvrdost nebo odpuštění?
2. Když Ježíš přichází a vypráví o Božím Království
- tak říká radujte se – přichází – útěcha pro plačící – jako
spravedlnost pro ukřivděné – svoboda pro utlačené – jako
naděje pro ustrašené – jako láska místo sobectví –
odpuštění místo zaslouženého trestu
Od Boha se už valí – už přijíždí jako vlak Boží. Nejde ho
zastavit – valí se jak ten kámen. Ještě to není vidět.
Ale už se na to můžeme těšit – a už to můžeme prožívat
A PROTOŽE tomu neumíme věřit pořád – zvlášť ne my
dospělí proto nás Ježíš učí ve své modlitbě volat PŘIJĎ –
Království tvé.
A abychom se nebáli, že to království se na nás přivalí
jako nějaký balvan, vypráví o něm Ježíš trochu jiným
obrazem: neříká „valí se jak kámen“ - ale roste jak maličké
semínko, které teprve raší – a snadno ho přehlédnete
- ale jednou z něj bude keř či strom, v jehož větvích
nacházejí všichni ptáčci svůj domov
Máme tu nějaký strom? „...“ (neozdobený vánoční strom)
- není ozdobený, ale něco tam přece je: PTÁCI, kteří v
něm nalezli své hnízdo.
AKCE
A tak si je teď vezměte – a rozdejte lidem, doma někde
pověste – a pamatujte: To Království je teď naším
domovem. Patříme tam. Už teď, i když ho ještě nevidíme,
se na to můžeme těšit – a už to můžeme prožívat –
svobodu – radost – naději – život v lásce a milosrdenství a
odpuštění – a spravedlnost. A abychom to nezapomněli
- voláme jak? „...“ PŘIJď Království tvé
Píseň Sv 284 (Radujte se bratři)
Dospělí
Chtěl bych si teď všimnout jedné věci:
- po stalet si lidé mysleli, když prosíme o příchod Božího
království, prosíme o to, co přijde někdy kdovíkdy, možná
po smrt. A vlastně až událost doby nedávné a přítomné –

kdy se jakoby beztrestně projevovala lidská zvůle a
násilnictví - kralování nenávist, lži a strašlivé ponížení
člověka - tedy tohle všechno upozornilo křesťany, že
příchod Božího království není záležitost jakéhosi až
jednou - ale záležitost zrovna tak přítomnou. Ano,
přítomnou skrytě - ale přesto přítomnou. Už se valí – a nic
ho nemůže zastavit.
Zjistli jsme – a zjišťujeme zas a znova, že za mnohými
událostmi, které bezprostředně ovlivňují náš život a
rozsévají nelidskost, nebo aspoň tlačí člověka do naprosté
rezignace na to něco s poměry života a světa dělat - že za tm vším jsou spíš všelijaké mocichtvé fgury s
přerostlým egem, nebo znelidšťujícím fanatsmem v srdci,
než aby za tm byl sám nebeský Otec či jeho dopuštění.
Odnaučili jsme se říkat, že Bůh kraluje tak, že prostě
všechno řídí, nařídí a zařídí. Ale o to víc tváří v tvář lidské
zpupnost i vlastní rezignovanost jsme se zváni naučit se
důvěřovat skryté blízkost Božího království. Důvěřovat
tomu podivuhodnému Ježíšovu přicházení k těm, které
překvapuje svým pozdravem z Božího Království
„blahoslavení“: k plačícím – hladovým a žíznícím po
spravedlnost a lidské důstojnost – k milosrdným – k těm,
kdo se nerozkřikují, ale slouží – k chudým pokud jde o
statky těla – i pokud jde o vlastní namyšlenost a
nařvanost.
Vztahovat ruce k přicházejícímu království – to otevírá
srdce důvěře – v blízkost té podivuhodné moci, která
osvobozuje, zbavuje strachu, staví člověka na nohy - a to i
tam, kde už by jinak nic nečekal a o nic neprosil ani
nezápasil.
Ale přece jen voláme PŘIJĎ.
Protože nechceme vystačit jen se záblesky té blízkost, ale
chceme plnou slávu, plné vítězství. Vítěství svobody,
spravedlnost a pravdy. Vítězství lásky, pokoje a radost.
Proto voláme přijď, dokud nepřijde. A jsme zváni okoušet
a zakoušet, že víra, která takto volá, neplýtvá slovy ani
nevolá do prázdna. To volání Přijď království tvé souvisí
totž velice těsně s Večeří Páně. S hostnou, kterou
ustanovil ten, který přišel, aby blízkost Božího Království
vyhlásil, a který tuto blízkost zpečetl svou smrt a jehož
vzkříšení už jednou provždy stvrzuje, že to Boží Kí z našeho
světa nevykoření nic. Ani lidská zvůle, ani násilí - ani smrt.
S touto důvěrou smíme – dokud on nepřijde – volat přijď.
V adventu s o to větší naléhavost, že víme, že už jednou
přišel :-) Který divy činíš, navštv naše smutné dny, ty první
i poslední, vzácný host přijď již AMEN.
Píseň: Přijď království tvé (podle Sv 280)
K VP nás dnes připraví společná zpívaná prosba „Přijď
království tvé
Přijď království tvé
1. Na dně mých sil – mám-li všeho dost - „Přijď království
tvé“
2. Utšit smutky – navštvit v samotě – prolomit lhostejnost
– „Přijď království tvé“
3. Kde vládne násilí – kde vládne nenávist – kde vládne
sobectví – „Přijď království tvé“
4. Dát rašit naději – dát vyrůst lidskost – dát vyrůst
spravedlnost – „Přijď království tvé“

5. Dát odvahu církvi – vykročit k lidem – rozsvítt advent –
„Přijď království tvé“
7. K malým i velkým – známým i neznámým – bohatým i
chudým – „Přijď království tvé“
8. Do kostelů – do modliteb – do našich srdcí – „Přijď
království tvé“
9. Obnovit víru – ujistt odpuštěním – obnovit společenství
– „Přijď království tvé“
10. Jak lámaný chléb – jak podaný kalich – v Kristově
večeři – „Přijď království tvé“

Příjď království Tvé. 1. adv 2019
Milost +pokoj od toho, ktý jest,ktý byl a ktý přichází
Píseň 277,1+5 (zpěváci+sbor)
In: Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů
množství! Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad
tvými soudy, Hospodine.… Pro spravedlivého je zaseto
světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se,
spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co
připomíná jeho svatost! (Ps 97,1.8.11n)
Píseň 209
Modlitba
Náš Pane, vděčně se tento den rozpomínáme: ať to s námi
i tmto světem vypadá jakkoli - tvoje dílo nemůže nic
zmařit. Ano, nás ovládá jednou strach a jindy ješitnost.
Tvoje království nám připadá na hony vzdálené.
Nedokážeme důvěřovat vládě tvé svobody, pravdy,
milosrdenství a spravedlnost. A náš svět jakoby navěky
opanovala hamižnost, beznaděj a pýcha. Ale tys nás
neshromáždil proto, abychom naříkali a stěžovali si – ale
abychom uslyšeli o tvém díle, o blízkost tvého království.
Slovo tvého evangelia nám tedy dej zaslechnout. A vyžeň
každou beznaděj, zpohodlnělost i ustaranost. Věříme, že
nám to dáš pro Ježíše Krista, v očekávání jehož příchodu
jsme se dnes shromáždili. Amen
Zpěváci
1. čtení Da 2,31-41+44
Píseň 692
Slovo k dětem
Píseň Sv 284
Kázání dospělým
Píseň Přijď království tvé (podle Sv 280)
Pozdravení pokoje
USTANOVENÍ – Mt
A když oni jedli - vzav Ježíš chléb - a dobrořečiv - lámal a
dal učedníkům - a řekl: VEZMĚTE - JEZTE - to jest tělo mé.
A vzav kalich - a díky činiv - dal jim, řka: PÍTE Z TOHO
VŠICKNI.
Nebo to jest krev má nové smlouvy, která za mnohé
vylévá se na odpuštění hříchů. Ale pravímť vám, že nebudu
pít od této chvíle z tohoto plodu vinného kořene, až do
onoho dne, když jej pít budu s vámi nový v království Otce
svého.
Přijď již tedy, Pane Ježíši. Požehnaný, který přicházíš ve
jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Ve tvém jménu
společně prosíme: OTČE NÁŠ...
OTČE NÁŠ
POZVÁNÍ Za 9,9.16
Aj, král tvůj přichází k tobě spravedlivý a spasení plný,
chudý a sedící na oslu, na oslátku malém. A tak je
vysvobodí v ten den Hospodin, Bůh jejich, jako ovce pást
bude lid svůj.
Slavit VP budeme v 1 kole. Pro ty, kdo nemohou ze
zdravotních důvodů přijímat ze společného kalicha, jsou na
stole Páně nachystány kalíšky.
Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní příslušnost zváni
všichni, kdo věří v jeho vykupitelské dílo a chtějí je spolu s
ostatními slavit a přijímat.
PÍSEŇ Před tebou Sv 456
MODLITBA
Naplňuješ náš čas svým panováním, nebeský Otče – a tak
mu vracíš smysl a otvíráš budoucnost. Tvůj stůl spojuje do

společenství odpuštění, radost a naděje, Ježíši Kriste.
Připomínáš, že máme co vyhlížet, a že světlo lásky Kristovy
nepohlt žádná temnota. Duchu svatý, přijmi náš dík a
chválu, že nás neopouštš a my smíme zakusit blízkost
tvého království. AMEN.
Propouštění - Blahoslavenství
Plačící – neboť oni budou potěšeni / Hladoví a žízní po
spravedlnost – neboť oni budou nasyceni /
Pronásledovaní pro spravedlnost – jejich jest královstvíBí.
PÍSEŇ 660,3
Ohlášení
Poslání Mt 6,31-33
Požehnání (2 J 3)
Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i
od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce.
Píseň 262,5-7

