Pátek po 3. neděli adventní
Iz 56,1-3a.6-8
Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má
spravedlnost.“ Blaze člověku, který dělá toto, blaze smrtelníku, který vytrvává v tomto: Zachovává sobotu
bez znesvěcení, zdržuje svou ruku, aby nedělal nic zlého. Ať neříká cizinec, který lne k Hospodinu: „Jistě mě
oddělí Hospodin od svého lidu!“ „Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že
jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na
svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na
oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ Pán, Hospodin, který shromažďuje rozptýlené z Izraele, praví: „Více jich ještě připojím k těm, kteří jsou již shromážděni.“
Jan 5,33-36
Ježíš řekl Židům: „Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od
člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli
radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je
vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal.“
Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny,
kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim
radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se
bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.
„Společenství“, jedno z nejkrásnějších jmen církve
Kéž bychom si mohli stále připomínat, že Kristus je
společenství… Nepřišel na zemi, aby vytvořil další
náboženství, ale aby všem nabídl společenství v Bohu.
Jeho učedníci jsou povoláni, aby byli pokorným kvasem důvěry a pokoje mezi lidmi. Je-li společenství mezi
křesťany skutečně živé, a ne pouhou teorií, vyzařuje
naději. Ba ještě víc: může být oporou pro neodkladné
hledání světového míru.
Společenství je zkušebním kamenem věrohodnosti
církve. V tichu a lásce se rodí nejprve v hloubi srdce
každého křesťana.
bratr Roger z Taizé – Netušená radost, KNA 2006
Buduji společenství v Bohu? Žiji v živém společenství
církve? Buduji dům modlitby pro všechny národy?
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