1. neděle adventní: 27.11.16
Milost vám a pokoj toho, který je, který byl a který přijíti má.
 Ž 24,1.7 + uvítání: první den nového církevního roku, abychom
vyhlíželi a prožívali Boží přicházení a sklánění se k nám
♫ 276
Modleme se:
Oslavujeme tě, náš Bože a Otče, za to, žes zaslíbil
příchod příchod svého spravedlivého Krále a žes toto zaslíbení ve
svém Synu naplnil.
Oslavujeme tě, náš Pane Ježíši Kriste, žes přinesl své království,
které sice není z tohoto světa, ale je pro tento náš svět. Tvá vláda se
má prosazovat mezi námi, v tvé církvi, uprostřed tohoto světa a po
světě se tak dál šířit. Kéž jsi uznán a přijat jako pravý Vládce a Král,
kéž ti vzdají chválu všichni lidé.
Oslavujeme tě, Bože Duchu svatý, že dáváš zaznít vždy nově
a živě oslovení a volání, které k nám přichází shůry, že připravuješ
lidská srdce pro evangelium a posiluješ nás v tom, abychom
nepřestávali vyhlížet tvé působení a tvůj příchod. Sláva Otci … Amen
♫ 688
promluva – vyslání do NŠ
 Zj 22,6n.10-17
♫ 24
„Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet, nebesa shůry i zemi volá: Slyš,
můj lide, budu mluvit.‟ (Ž 50,3a.4a.7a) Kéž poznáme tvé přicházení,
kéž nám zní tvé slovo, Pane náš, slovo, jež přináší soud i spásu!
 Jr 23,5n
„Hle, přicházejí dny.‟ Ale jaké? Jaké dny, jaký čas, jaká
budoucnost nás čeká? Co očekáváme my sami osobně?
Vyhlížíme svobodnou a otevřenou společnost, natolik silnou, aby
unesla hlasité výkřiky radikálů, nebo čekáme, že přituhne, šrouby se
utáhnou a bude nastolen autoritativnější či přímo diktátorský režim,
protože bezbřehá volnost až anarchie už přece nemůže takhle dál

pokračovat? Vyhlížíme prosperitu, hospodářský růst, normální
fungování ekonomiky, nebo se bojíme krize, že s námi zamává každý
propad statistik o desetinku HDP? Vyhlížíme pokoj a mír, na který
jsme již po dlouhé roky navyklí, nebo s obavami pozorujeme rostoucí
napětí, další a další teroristické útoky a stahující se mračna možných
ozbrojených konfliktů? Vyhlížíme lepší ochranu životního prostředí,
nebo nás pohled na lidské kořistnictví vede spíš k beznadějnému
výhledu na ekologické vyčerpání této planety a pomalé sebezničení?
Budou podle nás žít lidé zdravěji, nebo můžeme očekávat nárůst
civilizačních nemocí a zdravotních problémů spojených se stárnutím
společnosti? Lze čekat, že rozvojová pomoc v chudých oblastech
zlepší život tamních lidí, nebo se bude tímto světem dál šířit bída,
hladomory a chudoba?
„Hle, přicházejí dny.‟ Ale jaké? Jakou budoucnost očekáváme my
sami, osobně?
Na tom hodně záleží. Pokud vaše odpovědi na předchozí otázky
znějí spíš: „Svoboda a otevřenost, normální fungování ekonomiky,
pokoj a mír, ochrana životního prostředí, zdravější životní styl, růst
solidarity a rozvojové pomoci,‟ pak nejspíš v tomto směru i něco
podnikáte. Ty malé nenápadné a přece tak důležité každodenní krůčky
ve výchově dětí, třídění odpadu, podpory charitativních akcí, sbírek
apod. Anebo jste možná v nějaké oblasti i nějak víc zapojeni či velmi
angažováni.
I v opačném případě platí něco podobného. Ktomu, aby převážila
ta neblahá očekávání, k tomu se přispívá nejvíc lhostejností a pasivitou, nicneděláním, odevzdaností a hospodským nadáváním na poměry.
A tak „hle, přicházejí dny.‟ Ale jaké? Jaká budoucnost nás čeká?
Poselství první adventní neděle přináší ještě jednu rovinu, ještě
jednu zprávu. Otevírá výhled víry. Totiž ten, že budoucnost má ve
svých rukou Bůh. On dává povstat a přijít každému novému dni. To,
co přichází, je plně poddáno jeho moci a vůli. Přichází spravedlivý
Král a přichází jeho království bezpečí, prozíravosti a práva.
Navzdory lidskému snažení či nesnažení, ať už to tady na zemi
spěje k lepšímu nebo k horšímu, přicházejí dny Bohem vzbuzeného
Syna Davidova a jeho království.

Je to poměrně rázná oprava lidských očekávání, která veškerou
svou naději skládají právě a jedině v naše lidské snažení. Jistě není
bezvýznamné, má svůj smysl pro to, jak to bude v naší společnosti
vypadat, ale není to spásonosné dílo.
Je to i jasné povzbuzení pro všechny, kdo se utápějí v beznaději,
kdo jsou vystaveni tragédiím, katastrofám, pohromám. Ještě je zde
Bůh. A přichází to, co on ustanovil: Království pokoje pod vládou
Krále spravedlnosti.
Je to podle proroka Jeremiáše rozumná naděje a jistota. Navzdory
pochybovačům, navzdory zmírající víře, že Bůh ještě může zasáhnout
do hry. On přichází a svou roli sehraje. Tu nejdůležitější a rozhodující.
Takovou budoucnost očekáváme ve víře a v naději.
A to, co přichází, má vliv na naše současné jednání, na každodenní
život věřících a vyhlížejících, naděje a očekávání se promítají do
našich všedních dní. Chceme být totiž podobni tomu, co přichází.
Chceme, abychom ladili s tím, co chystá Bůh. Aby do sebe zapadla
jako kolečka ozubeného soukolí naše víra odrážející se na našem nyní
a Boží budoucnost.
A tak věříme, že přichází Král spravedlivý. A proto hledáme
spravedlnost, zasazujeme se o ni, voláme po jejím uskutečňování
kolem nás. Věříme v přicházející prozíravost, a proto si ceníme
rozvážnosti, moudrosti a zodpovědnosti. Věříme v nastolení bezpečí,
a proto se dožadujeme míru, pokoje, nenásilí a dodržování pravidel
a zákonů, čímž vznikají ty základní jistoty pro život. Věříme v příchod
vlády práva, a proto i jako církev nemůže jinak, než se zastávat
základních lidských práv, založených právě na rovném Božím
přístupu k jednomu každému z nás.
Věříme, že to nejsou jen zbožná přání, ale že přichází ten, „v jehož
dnech dojde spásy‟ nejen Judsko a Izrael, ale celý svět a všechny
národy. Přichází ten, jenž změní svět, ten, který povede naše cesty,
který má náš úděl pevně ve svých rukou, ten, který porazí zlo dobrem
a přinese odpuštění, ten, který narovná, co bylo pokřiveno, a nastolí
rovnost mezi výšinami a propastmi. Učiní, aby země žila v míru a ve
skutečném přátelství pod vládou lásky.
„Hle, přicházejí takové dny, je výrok Hospodinův.‟ My je čekáme,

podle toho očekávání jednáme. A Bůh jistě tyto dny nastolí. Amen
♫ 261,1-6
liturgie VP adventní
♫ 271
S výhledem k tvému přicházejícímu království se modlíme:
Čekáme na tebe, náš Bože, a prosíme: Naplň nás svou
prozíravostí, abychom viděli a poznávali, kde jsou lidé zbavováni své
důstojnosti a svých práv, kde je potřeba našich modliteb, naší pomoci,
naší solidarity. Se všemi pronásledovanými a utlačovanými prosíme:
Přijď Vykupiteli národů a dej zvítězit právu a spravedlnosti.
Čekáme na tebe, náš Bože, a prosíme: Naplň nás svým pokojem,
abychom se my sami tam, kde je to v naší moci, postavili nenávisti
a násilí, abychom vyjádřili nesouhlas s válkami. Se všemi, kdo trpí
v bojích, s raněnými, vyděšenými, s mučenými a zajatými, s těmi, kdo
před válkou uprchli voláme: Přijď Vykupiteli národů, nastoluj mír
a umožňuj život v bezpečí.
Čekáme na tebe, náš Bože, a prosíme: Naplň nás svou nadějí,
abychom se nevzdávali, nepodrobili se únavě a pesimismu, ale byli
bdělí a stále cítili, žes přišel za námi, podpíráš nás a nadnášíš náš kříž.
Se všemi sklíčenými, osamělými, nemocnými, umírajícími voláme:
Přijď Vykupiteli národů a uveď nás do své blízkosti.
Čekáme na tebe, náš Bože, a prosíme: Naplň nás svou vírou,
abychom ti důvěřovali ve všem, co nás čeká a je před námi. Se všemi
křesťany, kteří jsou po světě v nebezpečí a v ohrožení, s těmi, kdo jsou
vystaveni pochybám, s těmi, kdo tě hledají, a s celým stvořením
voláme: Přijď Vykupiteli národů a uzdrav a naprav náš svět.
Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista k tobě společně voláme: Otče
náš … Amen
ohlášky
 Žd 10,23-25
 1Te 5,23n
♫ 443

