
ČČttvvrrttáá  nneedděěllee  aaddvveennttnníí                                                                                                                                                                  2222..  pprroossiinnccee  22001199  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biblické texty: 
 
2. kniha Samuelova  7,1-5.8-11.16:  Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid 
ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, 
a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“ Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť 
Hospodin je s tebou.“ Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému 
služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? 
Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě 
z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel 
kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je 
jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už 
nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív, ode dne, kdy jsem správou 
svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti 
oznamuje, že on vybuduje dům tobě.  
Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn.“ 
 
Skutky apoštolů 13,16-26:  Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl: „Muži izraelští a s nimi vy, 
kteří ctíte jediného Boha, slyšte mne! Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z 
nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. Celých čtyřicet let 
trpělivě snášel jejich chování na poušti, a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal ji v úděl 
svému lidu. To trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuela. Pak 
chtěli krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl čtyřicet let. 
Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚V Davidovi, synu Jišajovu, 
jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci.‘ A z Davidova potomstva dal Bůh 
Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, 
aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl: ‚Já nejsem ten, za 
koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou.‘ 
Bratří z rodu Abrahamova i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. 
 
Jan 2,18-22:   Židé Ježíšovi řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?“ On 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. 
 
     

Chrám a jeho trvání 
Čím byl chrám ve starověku? Předpolím nebes. Nebe má své filiálky v chrámech. Stoupá se po do něj 
po schodech, stupních. (Babylonská věž) Do jeruzalémského chrámu se také stoupalo po stupních. 
Chrám je místo, kde se setkává Bůh a člověk. Podstatou chrámu je nástroj komunikace. 



David chtěl postavit chrám, není úplně zřetelné, zda s naprosto čistými úmysly, nebo proto, aby 
posílil svou moc. Možná to nevěděl ani sám. Prorok Nátan si také myslel, že to je v pořádku, ale pak 
se mu zjevil ve snu Hospodin a Nátan pochopil, že Boží vůle je jiná. Dnes bychom mohli říci: prorok 
měl citlivost pro souvislosti, které nebyli z něho. Kéž bychom se totéž učili i my. 
A David poslechl a chrám nevybudoval. Postavil ho král Šalamoun, který při jeho otevření řekl: 
„Nebesa nebes tě nepostihnou, natož tento chrám.  
 
David naopak uslyšel od Nátana: Hospodin vybuduje dům tobě.  
David není král, který neudělal nikdy chybu. Má ale vlastnosti, které z něho činí Bohu milého 
člověka. Dá si říci od proroka, dbá na jeho napomínání. Nechává si své plány změnit. Kaje se. Všichni 
máme plány, ale snažme se, abychom byli citliví na souvislosti, okolnosti, které nejsou jen našimi 
myšlenkami, ale chce nám do nich zasahovat Pán Bůh. Když tomu porozumíme, pochopíme Boží 
plán, a své plány upravíme, budeme Bohu milí, jako Bohu milý byl David.  
 
Pro nás je chrám stavba, která je postavena z nějakého materiálu. Co trvá dlouho, třeba i nějaká 
ruina kláštera, hradu, to má podle našeho chápání trvání. Už v našem čtení ze SZ slyšíme, že nejde o 
pojetí chrámu jen jako stavby, ale jde o živé pojetí. Jde o rodinu vybudovanou společným 
prostorem. Prolíná se tu několik významů s tím, že jen jeden z nich má budoucí platnost. Od 
dynastie k domu jako shromaždišti – až k duchovnímu domu v nás. 
 
Vzdělávejte se v dům Ježíše Krista, v rodinu, která je zároveň duchovním domem, chrámem. Buďte 
kameny živými.   
 
Rodina je ve SZ šifra budoucnosti. Kdo má potomstvo, má budoucnost zde, v tomto světě i v Božím. 
Trvání je dáno tím, kdo po nás – dětech tělesných i duchovních – vstoupí do zápasu, ve kterém jsme 
stáli, a ponese jej dál.  
Budoucnost je Syn Boží, který otevírá a vytváří takové společenství, že v něm budou jednou všichni 
lidé jako jeho děti. Budou duchovní rodinou. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


