Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou
a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to je obětováním svého těla. Máme-li tedy tak
velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem
a v plné jistotě víry… Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým
skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale
napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Židům 10,19-25)
9. února 2022
Milé sestry a bratři,
zdrojem jednoty církve a sboru je jenom Kristus. Proto o „minimální jednotu“ vážně usilujme.
V této souvislosti promýšlejme známou výzvu z epištoly Židům: Nezanedbávejte společná
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se
blíží den Kristův. Je to výzva, kterou většinou neslyší ti, kteří by ji potřebovali slyšet, protože
se jim jednoduše nedostane k uším – nejsou ve sboru. Nicméně i ti, kteří toto napomenutí
nepotřebují, by mohli pozorně naslouchat.
Nezanedbávejte… Zanedbat lze všelicos. Třeba povinnou péči o děti. I jednorázové
zanedbání může mít tragické důsledky. Důsledky však bývají ještě tragičtější, stane-li se
zanedbání trvalým jevem. O takovém trvalém jevu je řeč v našem textu. Někteří křesťané
zanechávají obecenství církve jejímu vlastnímu životu, protože oni mají zase život svůj.
Ze souvislosti lze vyvodit prostý a pro mnohé kontroverzní závěr, že totiž trvalé opouštění
obecenství znamená trvalé opouštění Krista. To proto, že on je Veleknězem církve i sboru.
Společná shromáždění… Řecký výraz episynagógé (shromáždění) nás odkazuje k židovské
synagoze, která vyjadřuje víc než jen shromažďovací budovu, ale také pospolitost.
Opouštěním pospolitosti trpí prázdnotou samotná „synagoga“, trpí zbylí účastníci, ale
především a jistě trpí Velekněz. Zde musím učinit důležitou poznámku, řeč je o opouštění
společenství, kdy ti, kteří odcházejí, žádné další obecenství církve, kde by trvale zůstávali,
nevyhledávají, a tak zůstávají sami či vyhledávají společnost, kde Kristus není Veleknězem.
Jak to někteří mají ve zvyku… Výraz ethos znamená obyčej, zvyk, mrav. A tak se stávalo
i stává, že si někteří osvojí mrav, respektive nemravnost, opouštět vlastní rodinu i rodinu víry.
Ze zkušenosti vím, že se tak stává z mnoha důvodů, někdy i pochopitelných. Zásadní otázkou
ale je, zda si lidé z církve jsou vědomi, že středem sboru není oltář, ani kazatel, ani Bible, ani
báječná parta, ale samotný Velekněz Ježíš. Komu se toto ztrácí z mysli, ztrácí se z církve.
Ale napomínejte se… Kraličtí správně překládají napomínajíce se. Naléhavá výzva.
Napomínejme se a povzbuzujme v této věci soustavně, neboť všem nám pro různé příčiny
hrozí, že si postupně osvojíme špatný ethos (koronavirus nám v tom žel nepomáhá).
Napomínejme se především my, kdo do sboru chodíme či ještě chodíme. Neboť napomínat ty,
kdo už dlouhodobě opouštějí sbor, je nesnadné. Podobně nesnadné, jako napomínat muže či
ženu, kteří si našli jinou či jiného a kvůli tomu opustili domov. Povzbuzujme se zavčas.
Tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův… Nejde o to, že je někde nějaká lavice
prázdná, anebo že snad někdo neplatí členské příspěvky. Jde o víc. Jde o to, že se všichni
přibližujeme ke dni soudu a den soudu se přibližuje k nám. To jediné, co nás učiní
bezpečnými a jistými, bude v onen den spásná přítomnost našeho Velekněze, Pána Ježíše
Krista. Neopouštějme proto Velekněze a jeho chrám, on pak dozajista neopustí nás.
Nikdo a nic jiného, kromě Krista samotného, nedokáže křesťany ani náš sbor sjednotit.
Jakmile se ztratí vědomí toho, že pro Krista můžeme předstupovat před Boží tvář, budeme
mnohem více hledět na všechno to, co nás odděluje. A vzhledem k tomu, že oněch rozdílů je
veliké množství, snadno zapomeneme na to nejpodstatnější – opět na Krista. Proto nám všem
přeji i v čase epidemie, abychom se nejen těšili jeden na druhého, až zase přijdeme, ale
abychom jeden ve druhém viděli tvář Spasitele – vždyť jsme v Něm a On v nás.
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