OČEKÁVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO
Adventní pásmo bohoslužeb – 5. týden
Pavlův vánoční dopis
27. prosince 2020

Vánoční dopis

Pozvání k bohoslužbě: [Požádejte dobrovolníky z řad návštěvníků, aby byli Čtenáři 1 + 2]

Čtenář 1:

Většinou neuběhne v předvánoční době ani týden bez toho, abychom dostali alespoň
nějakou vánoční poštu od přátel a našich blízkých. Možná jste i sami letos nějakou
poslali. Možná je přirozené, aby se tato korespondence, udržovaná jen jednou do
roka, odehrála v období kolem Vánoc, protože je to tak blízko konce kalendářního
roku.

Čtenář 2:

Teologicky má toto období ještě hlubší význam. Skutek Božího vtělení do tohoto
světa v Ježíši, znamenal klíčovou událost v dějinách světa.

Čtenář 1:

Stránky vánočního příběhu patří mezi ty nejvíc ohmatané, jeho slova zní jako ozvěna
z předešlých vyprávění. Ale pokaždé, když je slyšíme, znějí jako nový příběh. Protože
my se měníme. Od naší poslední cesty do Betléma před dvanácti měsíci se toho
hodně událo.

Čtenář 2:

Zažili jsme slavné výšiny na pódiu světa, jako oslavy, odměny a úspěchy. Náš rok byl
ozdoben narozeninovými dorty, svatebními kyticemi, diplomy, stužkami a veselím.

Čtenář 1:

Ale také jsme prožili smutek: ponuré opuštění u hrobu, mrazivá slova lékařovy
diagnózy, hořké slzy rozbitého vztahu, temné stíny viny z minulosti, nebo obavy
z budoucnosti.

Čtenář 2:

Na čtení o Ježíšově narození v ručně psaném dopise je cosi dojemného. Rozjímání o
životech členů rodiny a přátel, nebo dokonce nad svým životem, v kontextu Vánoc
nám připomíná právě to, co udělal Bůh před dávnými časy a co se stále děje i dnes.

Čtenář 1:

Realita vtělení je stejně neměnná, jako proměnlivá. Nabízí svěží slovo pro současnost,
jako propojení mezi vaší minulostí a budoucností.

Očekávání Přítomného
Společné čtení: [Požádejte dobrovolníky z řad návštěvníků, aby byli čtenáři 1 + 2]

Čtenář 1:

V knize Titus nám apoštol Pavel nabízí něco, co se asi nejvíce blíží vánočnímu
dopisu. Titus nabízí slova povzbuzení, rad a napomenutí církevním vedoucím
rané církve.

Čtenář 2:

Když čteme oddíl z Tita, nasloucháme jeho poselství v kontextu Vánoc a naší
společné adventní cesty. Povšimněte si, jak tato slova mluví nejen o minulosti, ale
také o budoucnosti: Nejen o Kristově vtělení, ale i o jeho druhém příchodu.

Všichni:

Boží spásná moc se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a
světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té
požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše
Krista. (Titus 2:11-13, B21)

Čtenář 1:

“ Boží spásná moc se zjevila.” Začíná v minulosti, oslavuje vtělení Krista, které
přineslo spásu světu. Jsou to dějiny naší spásy shrnuté do pěti slov. Tato jediná věta
shrnuje vše, co Bůh udělal před a při Ježíšově příchodu: stvoření světa, smlouva
s Noem, Abrahamem, Mojžíšem a Davidem. Péče o Izraelce ve vyhnanství a po něm.
A právě ve chvíli, kdy se na svět narodil Ježíš, splnil Bůh slib, že nám dá Vykupitele.

Čtenář 2:

Boží milost – nezasloužený, nezměrný dar spasení a vykoupení světa – se zjevila – je
to hotová věc, není třeba ji opakovat, napodobovat, nahrazovat.

Čtenář 1:

Pavel říká: „Církvi, tady máš opakování jednou do roka“ Tady je vše, čím se Bůh
zabýval, ne za posledních dvanáct měsíců, ale od počátku věků. Jako bychom skoro
Pavla slyšeli, jak si při psaní říká: „Páni! Bůh toho udělal opravdu hodně!“

Čtenář 2:

Pak si ale povšimněme změny zaměření na konci této pasáže:

Všichni:

"Současně očekáváme požehnanou naději a slavný příchod našeho velkého Boha a
Spasitele Ježíše Krista."

Čtenář 1:

Ve vánočních dopisech od známých nebývá vždy odstavec: „Na co se těšíme v příštím
roce“, ale v Pavlově dopise každopádně ano. Minulost popisuje jen pěti slovy, ale
když popisuje budoucnost, jeho slova se řinou jedno za druhým. Jako by ani nemohl
unést očekávání toho, o čem ví, že nás čeká. Pokud se vám zdá Ježíšovo narození
jako malého dítěte úžasné, jen počkejte, až uvidíte požehnanou naději a slavné
zjevení našeho velkého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

Čtenář 2:

V tomto oddíle máme jak minulost, tak budoucnost vtělenou v Ježíši, který se zjevil a
přijde znovu. A to nás samozřejmě vrací k permisi našeho adventního putování touto
knihou. Pokud by některá z epištol mohla vystihnout Očekávání Přítomného, a
shrnuje vnitřní pnutí, které jsme objevili ve všech čtyřech evangeliích, tak by to byla
tato.

Čtenář 1:

Očekáváme příchod Ježíše, který tu už je.

Čtenář 2:

Jak je možné, že Titus chce, abychom očekávali přítomného? Jak to, že máme žít
v přítomnosti, v době, která leží mezi vtělením a druhým příchodem? Tento oddíl to
celkem vysvětluje tím, že nám poskytuje odpověď, právě před závěrem knihy.

Všichni:

“[Boží milost] nás učí, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na
tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.” (Titus 2:12)

Čtenář 2:

Pavel to krásně vystihuje třemi slovy, která mají charakterizovat život každého
Ježíšova následovníka. Naše vytrvalost má působit svatost v současnosti a má se
vyznačovat životem, který je praktický, etický a zbožný. Všimněte si, že tato tři slova
společně popisují celou škálu duchovního života.

Modlitební chvíle: [Požádejte dobrovolníky, aby přečetli tyto modlitby]
Modlitba #1:

Svatý Bože, přišel jsi v pokoře a s postojem služebníka. Sám jsi přijal omezení lidského
těla, abys prožil všechno, co prožíváme my, abys nás naučil, jak mýt nohy a
odpouštět hříchy. Chceš nás učinit podobnými tobě, pokud nebudeme mít v sobě
příliš sebelásky, abychom si o to řekli. Chceš, abychom měli skromného, učenlivého
ducha, na kterém bys mohl ukázat svou milost. Modlím se, abys ve mně našel, co
hledáš.

Modlitba #2:

Pane Ježíši, přicházíme s chválou a díkůvzdáním za div a zázrak tvého
narození, které v tomto období oslavujeme. Přijď k nám právě nyní, abychom
se mohli radovat, ze Tvého narození v našich srdcích. Modlíme se, abys mohl
žít a milovat skrze nás, ve vší naší práci, ve všech našich vztazích, v celých
našich životech, ve všech našich životních obdobích, jako náš Spasitel a Pán.
Ve tvém jménu se modlíme. Amen.
(Colonel Henry Gariepy)

Modlitba #3:

Pane, Tvůj lid dlouho čekal na Tvé vysvobození. Ale Tvé slovo je pravdivé a nakonec
jsi přišel s pomazáním pravdy a moci, které přetrvává dodnes. Stále ovazuješ naše
zlomená srdce a osvobozuješ nás z našeho hříšného otroctví. Utěšuješ nás a plníš nás
radostí. Nahrazuješ naše ztráty a dáváš nám nový smysl a naději. Nyní Tě uctíváme a
čekáme s vírou, že ještě jednou a znovu přijdeš v moci a slávě. Amen.

Požehnání: [Společná modlitba, prosím vytiskněte do programu]

Milostivý a věčný Bože, děkujeme ti za to, co jsi už vykonal v minulosti a co budeš konat
v budoucnu. Prosím, dej nám na závěr naší adventní cesty způsobilou mysl, kázeň a
odhodlaného ducha, abychom Tě uctívali v každém okamžiku naší přítomnosti. Amen.

