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I. SvČt se zmenšuje, vztahy se zhoršují
Svt se zmenšuje, pátelé. Moderní komunikaní technologie zkracují vzdálenosti mezi lidmi.
Dmyslné elektronické pístroje nám stisknutím jednoho malého tlaítka umožují být nablízku lidem,
kteí jsou od nás vzdáleni tisíce kilometr. Vzdálenost už nepedstavuje žádnou komunikaní bariéru.
Paradoxní však je, že se navzdory tomu stále více odcizujeme. Naše vztahy procházejí vážnou krizí.
Konflikt a roztržek v manželstvích, rodinách, zamstnáních i na politické, kulturní a náboženské scén
pibývá. Vi tomuto naptí pochopiteln není imunní ani církev.
Pi ešení dané problematiky míváme tendenci odvolávat se na jedno ze znamení doby konce, ve
kterém Ježíš upozoruje své uedníky na to, že v posledních dnech vystydne láska mnohých
(Mt 24,12)
II. Roztržka bČhem svátku „Sukot“
Základní text našeho dnešního kázání však ukazuje, že roztržky nejsou niím novým. Možná jsou
astjší, než dív, vždycky však tady byly, jsou a budou. Podobná roztržka vznikla ped více než dvma
tisíci léty v chrámu a to ve chvíli, kdy Ježíš, v poslední den poutního svátku „Sukot“ mohutným hlasem
veejn deklaroval: „Jestliže kdo žízní, aĢ pĜijde ke mnČ, a pije. Kdo vČĜí ve mne, proudy živé vody
poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“
Svátek Sukot vlastn byl takovým veselým, náboženským piknikem. V dob jeho konání, tedy po
celých sedm dní, bydleli obyvatelé Jeruzaléma i židovští poutníci, kteí Jeruzalém navštívili, ve stanech,
které si museli podle instrukcí z Tóry vyrobit z vtví a ratolestí. To vše proto, aby nezapomnli na
stánky, ve kterých bydleli jejich otcové v dob putování pouští z egyptského otroctví do zaslíbené zem.
(Lv 23,34-43)
Každý den knží se zlatým vdrem sestupovali z chrámu k rybníku Siloe. Zde vdro naplnili vodou a
ve slavnostním procesí je pak odnášeli zpt do chrámu. Za jásotu národa a za zvuku chrámové hudby
zde vdro spolu s konvicí vína vylili do stíbrné mísy pipravené na oltái. Recitovali pitom slova z knihy
proroka Izaiáše: „Hle BĤh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má
záštita a píseĖ. Stal se mou spásou.“ (Iz 12,2.3.)
III. Ježíš – pĜíþina roztržky v chrámu
Pravdpodobn práv v té chvíli Ježíš ped všemi, kteí se zde shromáždili vyznal, že on je tím
pramenem spásy Izraele, že on je Bohem, o kterém psal už kdysi dávno Izajáš. Zeteln a jasn
vyjádil, že on je pramenem a Duch svatý vodou, která z nj vyvrá. Úastníci se tak dozvdli, že
žíze po smysluplném život uhasí jen ten, kdo v nm pramen spásy rozpozná a bude z nj pít.
Je pochopitelné, že tato Ježíšova deklarace vyvolala v zástupu rozruch. Nkteí tvrdili: „To je
skuteþnČ ten prorok.“ Jiní volali: „Je to Mesiáš.“ Jiní zas namítali: „VždyĢ Mesiáš má podle slov Písma
vzejít z Betléma a on je jen z obyþejného, všemi pohrdaného, galilejského Nazaretu.“
Veleknží a farizeové jej za to, co ekl, dokonce chtli zatknout. Vyslali pro nj chrámovou stráž, aby
jej zatkla. Ta jej však kupodivu odmítla pivést. I oni si na Ježíše staili vytvoit svj názor: „Nikdo nikdy
ještČ takhle nemluvil.“ Prost se mezi nimi všemi rozhoel spor, roztržka, kralití pekládají rznice a
v eckém originále teme, že mezi nimi vzniklo schizma.
IV. Ježíš – pĜíþina roztržek v církvi
Vzpomínáte, kolik podobných schizmat se už v kes anské církvi v minulosti rozhoelo? Schizma
papežské, schizma mezi kes anskou církví východní a západní a k tomu celá ada schizmat
dogmatických a jiných.
Domýšleli jste nkdy, co ta schizmata zpsobilo? Náš text na tuto otázku odpovídá slovy: „A tak
došlo kvĤli nČmu k roztržce.“ Není to paradox? Ten, který pišel, aby nás spojil v jedno, který svou
golgotskou obtí zboil ze , která nás od sebe oddluje a psobí mezi námi svár, který svým uením
zrušil propast mezi židy a pohany, a který se svým uením piinil o obnovení stvoitelského ideálu
rovnosti mezi muži a ženami, se nakonec stává jablkem sváru mezi lidmi.
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V. Duchovní pýcha - pĜíþina roztržek okolo Ježíše
Ptáte se, co bylo píinou tchto roztržek? Zajímá vás, pro k roztržkám dochází i mezi lidmi vícími
a pro naptí vzniká dokonce i mezi píslušníky stejných denominací? Dnešní píbh z Janova
evangelia nabízí odpov . Každý z tch, kteí se o Ježíše tenkrát v chrámu pi slavnosti svátku Sukot
zajímali, do nj promítal svou vlastní pedstavu, kterou chtl povýšit na kritérium víry pro druhé. Nkdo
v nm s odvoláním na autoritu Písma vidl ideálního politického Mesiáše, jiný zase podobnou
pedstavu s odvoláním na slovo Písma striktn odmítal: „Psáno jest! Psáno jest! Psáno jest! Hledej
v Písmu a uvidíš! Tam to všechno je. Tam se doteš, že z Galileje nikdy žádný prorok vzejít nemže!“
Všichni úastníci rozkolu propadli pyšnému dojmu, že Písmu rozumí a ve své nebetyné pýše
pivolávali kletbu na ty, kteí mu rozumli jinak. Své bližní uráželi a osoovali z neznalosti a blud.
Nejútonjší byli ti, kteí mli za to, že Písmu mají tzv. v malíku. Ubožáci. Vsadili na svj rozum, na
své vdomosti, na svoji pravdu a netušili, že jejich cesty a myšlení nejsou jako ty Boží. Netušili, že se
ten mladý muž z galilejského Nazaretu ve skutenosti nenarodil v Nazaretu, ale v Betlém, kam se jeho
rodie museli tsn ped jeho narozením vypravit kvli sítání lidu, které musel každý lovk absolvovat
ve svém rodišti.
Duchovní pýcha vyvolala dusno uprosted chrámu, duchovní pýcha narušila radostnou atmosféru
svátku Sukot, duchovní pýcha ohrozila jejich vzájemné vztahy, duchovní pýcha zmaila jejich životní
píležitost napít se z pramene spásy.
VI. Pýcha – zdroj svárĤ mezi lidmi
Ubhlo mnoho let a roztržky mezi lidmi jsou stále stejn aktuální. Jeví se dokonce, že sílí. A není
divu, lidská pýcha je stále intenzivnjší. Církev, žel vi ní není imunní a pýcha v jejich adách je o to
nebezpenjší, že se ráda tváí zbožn.
Kniha Zjevení, na kterou se jako adventisté tak asto odvoláváme, ped pýchou drazn varuje.
Poslední církvi v djinách, církvi Laodikejské, která má tendenci považovat se za jedinou pravou církev
ostatk, Ježíš drazn pipomíná: „ěíkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotĜebuji! A nevíš, že jsi
ubohý, bČdný a nuzný.“ (Zj 3,15)
Jinými slovy jí tím íká: „Myslíš si, že disponuješ bohatstvím veškerého poznání. Druhé osouješ
z neznalosti a blud a pitom zapomínáš, že všechno mže být nakonec jinak, protože nyní pĜece
poznáváš jen z þástky, jen jako v zrcadle, jen jako v hádance…(1 Kor 13) Tvá duchovní pýcha mže
zniit tebe i tvé okolí. Vzpamatuj se tedy a þiĖ pokání, dokud je as. Ježíš stále ješt stojí u dveí tvého
srdce a tlue. Chce t vyrušit z tvého klimbání, daného falešným sebeuspokojením. Chce vstoupit
dovnit a s tebou veeet. Chce ti nabídnout své pátelství. Jen upímný vztah k nmu mže naplnit tvé
srdce pokorou a tím i vnitní harmonií a pokojem. Jen vztah k nmu mže zpsobit, že budeš
harmonizovat i své okolí.
Milí Vinohra áci, nespoítal bych, v kolika kázáních jsem se vás i sebe v posledních deseti létech
snažil ped duchovní pýchou varovat. Možná jsem nkteré z vás tímto drazem už unavoval. Dny mé
kazatelské odpovdnosti za náš sbor se pomalu krátí a já bych rád, kdybyste na tento mj draz
nezapomnli. Obávám se totiž, že pokušení pýchy bude ve spolenosti i v církvi v píštích dnech sílit.
Modlím se proto, abychom v pokorné víe a závislosti na našem Bohu zstali jednotni.
Amen.
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