Narozeniny naší církve

8. ledna 2017
Biblická čtení:

Matouš 2, 1-12
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od
východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel
Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a
zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V
judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který
bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a
podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do
Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete,
oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A
hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu
a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu
přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli
k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
1. List Korintským 3, 9-11.16-17
Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle
milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý
na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit
jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží,
toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
Jan 2, 13-22
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma.
V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za
stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem,
směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil:
„Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ Jeho učedníci si
vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ Židé mu řekli: „Jakým
znamením nám prokážeš, že to smíš činit?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento
chrám, a ve třech dnech jej postavím.“ Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento
chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“ On však mluvil o chrámu
svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to
říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.
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Téma: Církev
Mágové představují celý obydlený svět, představují všechny národy, které do té
doby o jednom Bohu neměly zdání. Pro Izrael byli mágové podezřelí, protože
zastupovali kulturu, která věřila magii (kouzla, triky, manipulace). Zaměřovali se na
čtení budoucnosti z hvězd i jiné okultní praktiky (magická kyvadla, stoly,
vyvolávání duchů) poodhalující skrytá tajemství budoucnosti nebo naopak
odhalující tajemství záhrobního života. Ti mágové (počet Matoušovo evangelium
neuvádí; počet i jména vytvořila pozdější tradice) jsou v očích Izraele pohany,
kterým je nejlépe se vyhnout, protože skryté věci patří Hospodinu, zato zjevené
patří Božímu lidu, aby se podle nich v životě řídil. Zjevená jsou slova Mojžíšova
zákona, ten má lid dodržovat a jen jeho se držet.
Před téměř 2000 lety se objevilo další zjevení – narodil se Boží Syn, Boží slovo se
stalo tělem.
Před 97 lety byla vyhlášena Církev československá (od r. 1971 husitská), byla
„zjevením“ milostí Boží a nadějí pro lid v Československu. Děkujeme za ni,
chceme se snažit ji znovu a lépe budovat po letech hubených. A musíme si dát
pozor, abychom nechybovali jako ti, kdo organizovali chrámový provoz, kult a celý
život izraelského lidu v Ježíšově době. Ježíš jejich praktiky rozmetal a bičem
nehodné služebníky vyhnal z chrámu. Měl to být příbytek Boží na zemi, avšak
Bohu se v něm znelíbilo. Stavba sama byla zničena v r. 70, ale Ježíš vybudoval
nový chrám již za tři dny – svou obětí, smrtí a vzkříšením. Ten Boží chrám, Boží
stavba jsme my. Základ tohoto duchovního chrámu v nás je Ježíš Kristus. Pokud
na něm, na Ježíši stavíme všechno, pak v nás přebývá Boží Duch, Kristův Duch a
takový Boží chrám je svatý. Od schrány přes stánek ke chrámu v Jeruzalémě
k chrámu v nás. Jak více a více se Bůh k člověku přibližuje. Zaslibuje nám v liturgii
– kdekoli jsou shromážděni dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem vprostřed
nich.
Jak se dnešní společnost a její kultura podobá té, kterou zastupovali mágové.
Nechce znát zjevená slova Pána Ježíše, tím méně je poslouchat, řídit se podle
nich. Jak se brání přijmout vtělené slovo - Ježíše za svého Zachránce, Krále,
očekávaného Mesiáše. Společnost doufá v zázrak, ale jí zvolení zachránci se
neosvědčují.
Prosme Pána Boha, aby nám dal schopnosti a svým Duchem v nás způsoboval,
že dokážeme lidem o pravém a jediném Králi, Mesiáši a Zachránci svědčit tak jako
zakladatelská generace naší církve, a pak mnozí další služebníci a služebnice.
Učme se z jejich víry, prosme Pána o zmocnění k naší službě a opravdové a
účinné pomoci lidem kolem nás.
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