4. adventní „B“
AI Všude na světě se věřící snaží na Vánoce vyzdobit své chrámy. Touží vytvořit
pěknou atmosféru, aby účastníci vánočních liturgií měli hezké zážitky.
KE Král David měl ještě větší touhu. Chtěl Hospodinu postavit chrám.
DI Prorok Nátan nejprve podporuje touhu krále. Později mu však adresuje Pánova
slova: "Pan ti oznamuje, že sám vybuduje dům". Pan nechtěl být "zamčený" ve
svatyni, podobné velkým pohanským chrámem. Ale toužil přijít blíže k člověku a
vybudovat duchovní chrám ze živých lidí. Tento chrám bude vybudován na základě,
kterým se stane potomek z rodu Davidova, Mesiáš.
Tato opravdu těžká doba, kdy prožíváme jakési obavy, jak budou letošní Vánoce
vypadat, přináší o to víc možnost a zcela i nutnost budovat duchovní chrám:
opravovat vzztahy v rodině, konečně duchovně vymazlit Vánoce v ní, sformovat
a uvědomovat si skutečný význam svátků božího narození – bez okázalosti, kýčů
a prázdých slov. „to se mi opravdu líbí“.
Tato část první liturgického čtení z Druhé knihy Samuelovy nás přivádí přímo
do hloubky dnešního evangelia. Kristus je podle těla potomek krále Davida, který
se narodí z Panny Marie. Panna Maria je tou novou horou Sion – místo, na kterém
Bůh postavil novou svatyni. (Na hoře Sion postavil Šalomoun chrám, kde byl
zvláštním způsobem přítomen Bůh). To už není svatyně postavená z kamene a
cedrového dřeva, jako chrám Šalomouna, ale dokonalá svatyně Kristova těla.
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi", čteme v úvodu evangelia sv. Jana. V
lůně Marie je přítomen Bůh skrze svého Syna.
PAR Vánoce mohu slavit – konečně letošní k tomu dávájí příležitost - smysluplně
jen tehdy, když i naše tělo se stane Ježíšovým chrámem. Pokud v nás nebude
přítomen Ježíš, tak můžeme jít zase v mysli stanovat k nějakému supremarketu, k
chrámu konzumu, a tam plnit svá těla potravinami a zbytečnostmi, které odvádějí
člověka od pravosti Vánoc.
Duchovním chrámem by měly být hlavně naše rodiny. Určitě nestanou se jím na
24 hodin v roce, pokud během ostatních dní jsou místem bez Boha a rodinné lásky.
Přece však snažme se zvláště v těchto dnech, ať už jsou naše rodiny lepší nebo horší,
aby byl v nich přítomen Ježíšův Duch.
MY Potom vytvoříme i pěkný duchovní chrám v našem vyzdobeném kostele.
Budeme shromážděni kolem eucharistického Ježíše a okolo jeslí. Někteří se svým
kostelíčkem spojení duchovně. Budeme mít radost, že patříme k sobě a tvoříme naši
farní rodinu. Budeme se modlit jeden za druhého, aby bylo cítit v našich obcích a
městech, že jsme tady a přinášíme Krista. Tak se zbavujme strachu, obav a špatných
nálad, které nabízí nám letos i tato pandemická situace. On, který přichází, je
Všemohoucí.
ADE Všichni od Vánoc něco očekáváme. Prosme v těchto hodinách Ježíše,
abychom očekávali především duchovní dary. Jsou jimi láska, klid, odpuštění,
zbožnost a přítomnost Ježíše v nás. Amen

