
Klášter 6. 12. 2020

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho 
skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať 
se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! (Ž 105; 1-3)

Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen
Píseň: 680

Modlitba: Pane, víme, že působíš v našem životě. Někdy zřetelně a jasně, jindy tiše a nenápadně. 
Nedokážeme to vždy poznat. Někdy to třeba pochopíme zž s odstupem času. Máme o tobě a o tvých 
cestách své představy. Proto tě čekáme často jinak. Čekáme vlastně na někoho jiného, ne na tebe. A tak 
tě prosíme: otevři nám oči pro své působení ve světě, cit pro to, jak se nás v životě dotýkáš. Ať 
nacházíme pro svou víru posilu a ujištění. Otevři nám ale oči a uši taky pro lidi, kteří nás potřebují. A 
pro ty, kdo potřebují tebe, ale nevědí, kde jak tě hledat. Třeba ani nevědí, že jsi. Dej, ať najdeme ta 
správná slova, jak jim o tobě povědět. A ať nesvědčíme jen slovy, ale i skutky. Amen

1. čtení: Iz 61; 1-3

Píseň: 259

2. čtení: Mt 11; 2-10

Sestry a bratři, Jan Křtitel - zásadní postava dnešního příběhu (navzdory tomu, že se tam vlastně vůbec 
neobjevil), byl v jistém smyslu v opačné situaci, než je dnešní církev: žil v očekávání zachránce, 
poslaného od Boha – Mesiáše. Byl přesvědčený, že jeho příchod přinese zásadní proměnu, která se 
dotkne úplně všech. Dělal tedy všechno pro to, aby byli lidé na tuto událost co nejlépe připraveni. 
Přitom ale sám přesně nevěděl, kdo by to ten Mesiáš mohl být. A tak, když se objevil Ježíš z Nazareta, 
nepřestávala ho zaměstnávat otázka: „Je on tím, na koho čekáme? Nebo to bude někdo jiný?“ Jan 
Křtitel viděl Ježíše na vlastní oči, věděl tedy, jak vypadá a kde ho hledat. Ale měl problém spatřit v něm
Mesiáše – příliš zažitá představa o králi z rodu Davidova, mu bránila připustit, že by ten Bohem 
poslaný zachránce by mohl být nějaký tesař z Nazareta – i když bez pochyby výjimečný. Nám je tohle 
naopak jasné – Ježíše Krista uctíváme jako svého Pána, jeho narození a smrt si každý rok připomínáme 
jako dvě naprosto zásadní dějinné události, kdy se Bůh vložil do chodu světa. A velká očekávání máme 
spojena také s jeho druhým příchodem – věříme, že přinese završení našich dějin a vládu Božího 
království. Vyhlížíme tedy příchod Ježíše Krista, ale nevíme jak vypadá, ani kdy přesně má přijít. My 
na rozdíl od Jana Křtitele dobře víme, koho čekáme. Ale máme problém ho poznat. Všechny naše 
poznatky, celé dějiny teologie – všechny ty učené knihy, biblické výklady, kázání a články v 
časopisech. To všechno jsou jenom domněnky. O tom, jak bude ten pravý Advent probíhat, ve 
skutečnosti nevíme zhola nic. „Až přijdeš Pane znova na tenhleten svět, tak stáhnou svoje slova i 
kandidáti věd“ zpívá se v jedné písni ze zpěvníku Svítá.
Jan Křtitel měl tu výhodu, že se mohl Ježíše na cokoliv zeptat, a tak k němu poslal své učedníky. Dostal
odpověď, která ho měla navést „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví



vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“ Jinými slovy – Ježíš Janovi vzkázal „co jiného by tohle 
všechno mohlo znamenat, než příchod Mesiáše?“
Jan Křtitel dostal odpověď, kterou potřeboval slyšet. Ale co my? My se nemůžeme Ježíše napřímo 
zeptat, kdy přijde a jak to poznáme. Máme se tedy taky spokojit s tou odpovědí Janovi? Máme prostě 
čekat, až se zase začnou dít ty zázraky, o kterých Ježíš mluvil? Jak už asi tušíte (nemluvím tu ostatně o 
tomto tématu poprvé), jsem přesvědčený, že jenom čekat nestačí. I když Kristův příchod nemůžeme 
nijak uspíšit, tak přesto máme v tomhle mezidobí důležitý úkol. A překvapivě – dobrým vzorem, jak se 
toho poslání zhostit, nám může být přes všechny rozdíly, právě Jan Křtitel. Podobně jako on totiž i my 
máme především šířit zvěst, že se přiblížilo Boží Království, a připravovat sebe i druhé, na jeho 
příchod.
Podcenit význam tohoto úkolu, který tu jako církev máme, je velice snadné. Neustále totiž narážíme na 
svoje meze: my nedokážeme vrátit zrak slepým ani život zesnulým. Nedokážeme porazit ani ten 
koronavirus. Ježíš konal znamení, jaká nikdo neviděl předtím ani potom, a stejně ho většina tehdejších 
židů odmítla. Lépe než my na tom byli i učedníci, kterým dal Ježíš moc v jeho jménu uzdravovat a 
vyhánět démony. Ale ani jim se nepodařilo nadchnout všechny pro zvěst o Božím království. „Jakou 
šanci mám potom já, se svými možnostmi?“ napadlo někdy snad každého křesťana za posledních 2000 
let.
A zase je to Jan Křtitel, kdo nám má být povzbuzením a inspirací pro tuhle naši situaci. On taky nedělal
nic výjimečného – žádná uzdravení, žádné zázraky. V podstatě jenom kázal a křtil. Ale co tím dokázal –
to nebyla žádná maličkost. Čteme, že „tehdy vycházel celý Jeruzalém i Judsko, i celé okolí Jordánu, 
vyznávali své hříchy a dávali se od něj v řece Jordánu křtít“. Lidé chodili za Janem, svěřovali se mu se 
svými problémy a ptali se „co máme dělat?“ Naslouchali jeho slovům a mnozí jistě díky němu nalezli 
sílu změnit svůj život, učinit pokání. Proto bychom neměli podceňovat úkol, který nám byl svěřen – 
zvěstování evangelia a službu svátostmi. Ani prostředky, které máme k dispozici – bohoslužby a další 
sborová setkání, četba Písma, společenství, modlitby a skutky milosrdenství – to nejsou žádné 
maličkosti. Naopak – je potřeba si často připomínat, že nic cennějšího církev nemá. Je totiž až příliš 
snadné na to zapomenout, a vydat se jiným (špatným) směrem.
Třeba směrem, který bohoslužby okleští od živého zvěstování pro dnešní dobu. Ze svátostí udělá 
prázdný rituál, který k ničemu nezavazuje a vlastně už nic neznamená. Za hlavní smysl bohoslužeb se 
považuje, aby byly takové hezké, vzbuzovaly příjemné pocity a byly kulturně hodnotné. Pokud se 
církev vydává tímto směrem, tak přijímá roli, kterou jí přisuzuje většinová společnost – totiž roli 
výrobce „ušlechtilé nudy“. Taková církev připomíná onen „rákose, kterým kývá vítr“ – může to být 
hezká podívaná, ale nikoho nenadchne. Kvůli tomu lidé do církve nepřicházejí.
Jiná nástraha se skrývá ve snaze, co nejvíc se přizpůsobit – splynout s hlavním proudem. Tam bude 
přece nejvíc ryb… Jana Křtitele (a ostatně ani Ježíše) ale lidé nevyhledávali, protože by se 
přizpůsoboval tehdejším konvencím. Naopak – svým poustevnickým životem, hrubým šatem a 
plamenným projevem, představoval Jan Křtitel alternativu k herodovcům, oblečeným do drahých látek 
a bydlícím v luxusních palácích. Nevymezoval se přitom vůči hlavnímu proudu nijak agresivně, nebyl 
to žádný extrémista. Nebál se ale být jiný, dokonce až nepřizpůsobivý. A taky kritický vůči svému 
vládci, tam kde viděl zásadní pochybení. Kvůli téhle jeho jinakosti, nezávislosti a odvaze k němu lidé 
přicházeli. Proto věřili jeho slovům o tom, že se přiblížilo Boží království. Proto se od něj dávali 
pokřtít. A nám, církvi, je nabídnuta jeho role pro dnešní dobu. Máme být alternativou k „hlavnímu 



proudu“ – to neznamená povyšování nebo agresivní odmítání všeho, co není v Bibli. Církev může 
vystupovat vůči svému okolí vlídně a s respektem. A stejně trvat na tom, že se přiblížilo Boží 
království. A že jeho vláda se zakládá na jiných hodnotách, než jsou ty, které vyznává „hlavní proud“. 
V církvi by měl příchozí nalézt to, čeho se mu jinde nedostává. Pokud při tom budeme spoléhat na ty 
prostředky, které jsme dostali od Pána Boha, a nehledat zbytečně jinde, tak toho můžeme spoustu 
dokázat. Sice neumíme navrátit zrak slepým a sluch hluchým, uzdravit chromé a mrtvé přivést zpět k 
životu. Ani chudobu nedokážeme porazit. Ale můžeme vytvářet prostředí, kde jsou různě 
hendikepovaní lidé přijímaáni s respektem, kde péče o ně není brána jako přítěž. Kde lidé neumírají 
sami, opuštěni, kde pozůstalí mají o koho se opřít ve svém zármutku. Kde chudí nejsou přehlíženi, kde 
se lidé při setkání s bídou odmítají poddat lhostejnosti nebo pocitu marnosti. My nemůžeme nijak 
uspíšit příchod Božího království. Ale kde se tohle děje, tam je možné něco z Božího království zažít 
už teď. Tohle je náš úkol. „A blaze tomu, kdo se nad tím neuráží“. Amen

Varhanní skladba

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Bože, přimlouváme se za ty, kdo si nevědí rady se životem – vytloukají klín 
klínem a nemají jediný pevný bod, o který by se mohli opřít. Prosíme dej jim poznat svoji lásku, ať 
naleznou jistotu, že ty jsi s nimi ve všem čím procházejí. Dej ať i my jako společenství i jako 
jednotlivci jsme takovým lidem oporou.
Přimlouváme se za lidi, které trápí samota, nemoc nebo chudoba. Prosím ať i jim zazní radostná zpráva
o tvém přicházejícím království, kde nic z toho nebude. Prosíme také, ať před jejich bídou nezavíráme 
oči a poznáme v nich svého bližního
Přimlouváme se za ty, kdo mají ve světě moc i za ty, kdo jsou mocnými utlačováni. Sešli nám svého 
Ducha Utěšitele, který má moc rozdmýchat vychladlé vztahy, probudit soucit a pochopení, uhasit 
nenávist.
Přimlouváme se za tvou církev, za kazatele, za ty, kdo v církvi nezištně pracují, za ty, kdo se na službu 
v církvi připravují, za všechny naše bratry a sestry. Ať jsme jako jedno tělo, jedna neporušená církev, 
sloužící všem lidem a hlavně tobě. Otče náš, který jsi v 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

Poslání: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, 
Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 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.

Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem. Amen

Píseň: 550


