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Slovo se stalo tělem

Pozvání k bohoslužbě:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
5A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:
10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
12Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

14To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

(Jan 1,1-5; 9-14, B21)

Vlastnosti Kristova světla

Společné čtení

Čtenář 1: Není to jen tak ledajaké světlo. Je to Boží světlo. A Boží světlo dokáže něco, co
jiné světlo, ať už přirozené, nebo umělé nedokáže. Boží světlo nevytváří stíny. 

Čtenář 2: Je to v rozporu se všemi vlastnostmi světla, se všemi principy fyziky, jaké byly 
kdy objeveny. Přirozené světlo vytváří stíny, když mu stojí v cestě překážky. 
Boží světlo prosvítí skrz, i když se objeví překážky života. Janovo evangelium to
popisuje svým poetickým a prostým způsobem nejlépe.

Čtenář 3: Světlo přišlo na svět a tma nemá šanci.

Čtenář 1: Co je to za světlo? Není to umělé světlo svátků s nákupními seznamy a 
pozlátkovým zdobením. Takové světlo jen vytváří stíny, které pouze zdůrazňují
naši bídu. Kdežto toto světlo je světlem Boha, který se přiblížil, aby byl s námi.

Čtenář 2: Co je to za světlo? Není to světlo nenaplněných nadějí a letmých snů. Takové 
světlo vytváří stíny a naplňuje nás výčitkami svědomí a hořkostí. Zatímco toto 
světlo je světlem Boha, který nás naplňuje věčnou nadějí království 
nebeského.
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Čtenář 3: Co je to za světlo? Není to světlo pomstychtivé války a útoků na naše 
nepřátele. Takové světlo vytváří trvalé stíny a prázdná vítězství. Zatímco toto 
světlo je světlem Boha, který pozvedá iracionální vizi míru.

Čtenář 1: Co je to za světlo? Není to světlo vymyšleného povzbuzení a svátečního úniku.
Takové vzpomínky se vytrácí, stejně jako jejich výhody. Toto světlo je světlem 
Boha, který říká: „Utiš se a věz, že já jsem Bůh.“ (Žalm 46,10, ČEP).

Čtenář 2: Co je to za světlo? Je to světlo, které říká, že nejste sami. Netrpíte osaměním. 
Máte na cestu společníka. Připojil se k tobě Ten, kdo dýchal stejný vzduch a 
chodil po stejné zemi. Ten, kdo plakal tvé slzy, cítil tvůj hněv, zápasil s tvými 
pokušeními a pocítil bolest loučení.

Čtenář 3: Tento společník je Immanuel. A Bůh je s námi stále. 

Čtenář 1: Prozatím to stačí. Stačí potvrdit, že Bůh přišel, aby se ztotožnil s vaší lidskostí, 
pocítil vaši bolest a doprovázel osamělé kroky na vaší cestě.

Čtenář 2: Bůh je s námi - s tebou- jako světlo, které prosvítá tvými překážkami. Bůh ti 
dává naději, která nezmizí, pokoj, který nelze pochopit, lásku, která tě nepustí 
a radost, která nevytvoří stíny.

Modlitba/pastorální modlitba

Co je to za dítě? Kdo je tento Divuplný Rádce? Je to muž, který byl v naší kůži, cítil naše bolesti a 
bojoval s našimi pokušeními. Navíc nás teď doprovází na každém kroku. Jak bychom ho nemilovali?  
Světlo Světa, prorokovaný Vysvoboditeli Izraele, skutečně jsi přišel. Jsi mým Vysvoboditelem a 
zároveň Světlem mého světa. S radostí Ti přiznávám právo na všechna svatá jména a přijímám Tvou 
vládu nad vším. Přijď, Pane Ježíši, Mesiáši, a vládni nám se spravedlností a pokojem. Vládni i teď ve 
mně. Vítám Tě vděčně na trůnu svého života. Amen.

Svíčka Vyhlášení lásky

Zapálení adventní svíce

Čtenář 1: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11Dnes se vám ve městě 
Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12A toto vám bude znamením: najdete 
děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“
13A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: 
14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj –Boží zalíbení v lidech.“ (Lukáš 2,10-14 B21)  

[Zapálíme první (fialovou) svíčku]

https://www.bible21.cz/online#lukas/2/11
https://www.bible21.cz/online#lukas/2/14
https://www.bible21.cz/online#lukas/2/13
https://www.bible21.cz/online#lukas/2/12


Čtenář 2: Když znovu zapalujeme svíčku Přípravy pokoje, připomínáme si hlas volajícího 
na poušti “Připravte cestu Pánu.” 

[Zapálíme druhou (fialovou) svíčku]

Čtenář 1: Znovu zapalujeme svíčku Očekávání naděje a připomínáme si Boží zaslíbení o 
seslání Spasitele.  

[Zapálíme třetí (růžovou) svíčku]

Čtenář 2: Nyní znovu zapalujeme svíčku Zjevení radosti. Slavíme ohlášení příchodu Krále
a velikosti Boží lásky zjevené v dítěti Ježíši. 

 

[Zapálíme čtvrtou (fialovou) svíčku]

Čtenář 1: Nyní zapálíme svíčku Vyhlášení lásky. Slavíme ohlášení přicházejícího Krále a 
velikost Boží lásky zjevené v dítěti Ježíši. 

Modlitba: Otče, děkujeme Ti, že ses zjevil skrze Ježíše, a chválíme Tě za velikost Tvé 
lásky. Pomoz nám sdílet Tvůj pokoj s ostatními a žít své každodenní životy 
stále více podobné Kristu. V Jeho jménu se modlíme. Amen.

 
OČEKÁVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO

Adventní chvilka pro děti – 4. týden
20. prosince 2020

Světlo v temnotě
napsal Martyn Scott Thomas

[Zavolejte přítomné děti dopředu, ať se posadí kolem židle/křesla vypravěče.]

Vypravěč: Dnes je čtvrtá a poslední adventní neděle – poslední ze čtyř nedělí před 
Vánocemi. Několik týdnů už mluvíme o různých částech vánočního příběhu. 
Minulý týden jsme hovořili o některých vánočních písních. Dnes si povíme o 
světle a tmě.

Co mate radši: světlo nebo tmu? [nechte děti odpovědět]



Bojí se někdo tmy? Proč? [nechte děti odpovědět]

Je vždy lépe vidět, co děláte, když svítí světla. Když je tma, je pro lidi snazší 
skrýt, co dělají. Co myslíte, že se lidé můžou snažit skrýt tím, že to budou dělat
ve tmě? [nechte děti odpovědět]

V Bibli čteme, že když se Ježíš narodil, jeho život přinesl světlo všem a že jeho 
světlo bude svítit ve tmě. A přestože je Světlem světa, spousta lidí má stále 
ráda temnotu, protože se mohou skrývat ve tmě. Ale my víme, že je lepší žít v 
Božím světle, než se schovávat ve tmě, že?

Pomodlíme se. Drahý Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi Světlo světa. Děkujeme 
Ti, že se nemusíme bát tmy, protože jste vždy s námi. Požehnej nám dnešní 
den. Amen.

[Odešlete děti]

                                                      


