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Boží chrám je svätý –
a tým chrámom ste vy. (1 Kor 3,17)

Anjel ma priviedol k bráne Pánovho chrámu a hľa, spod prahu chrámu vyvierala voda
smerom na východ – na východ bolo totiž obrátené chrámové priečelie – a tiekla
popod pravú stranu chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol severnou bránou a
previedol ma okolo k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda prúdila z
pravej strany.
A povedal mi: "Táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arabu a ústi do
mora. A keď sa vleje do mora, jeho vody sa uzdravia. A kamkoľvek sa rieka dostane,
tam bude žiť všetko, čo sa hýbe; bude tam veľmi mnoho rýb, lebo kam dôjde táto
voda, všetko ozdravie, a bude žiť všetko, k čomu sa rieka dostane.
Pri rieke, na oboch jej brehoch, budú rásť všetky ovocné stromy. Ich lístie neuvädne a
nikdy nebudú bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo voda rieky vyteká
zo svätyne. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom."

Bratia a sestry, vy ste Božia stavba. Podľa miery Božej milosti, ktorú som dostal, ja som
ako skúsený staviteľ položil základy; ďalej už stavia iný. Ale nech si každý dáva pozor,
ako stavia! Lebo nikto nemôže položiť iný základ ako ten, čo je už položený – a tým
základom je Ježiš Kristus.
Neviete, že ste chrám Boží a že vo vás býva Duch Boží? Kto by teda Boží chrám zničil,
toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a tým chrámom ste vy.

Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel
predavačov dobytka, oviec a holubov a peňazomencov sedieť pri stoloch. Spravil si z
povrázkov bič a všetkých s ovcami a volmi vyhnal z chrámu, peňazomencom
rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: "Odneste to
odtiaľto, nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"
Jeho učeníci si spomenuli na slová Písma: "Stravuje ma horlivosť za tvoj dom."
Na to mu Židia povedali: "Akým znamením nám dokážeš, že môžeš toto robiť?"
Ježiš im povedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."
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Židia povedali: "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho chceš postaviť za tri
dni?"
On však hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že o tom hovoril; a uverili
Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.

Dnes slávi cirkev vysvätenie najdôležitejšieho chrámu Európy. 9. novembra 324 bola Lateránska
bazilika slávnostne vysvätená pápežom Silvestrom. Ako pápežský chrám nesie čestný názov:
"Matka a hlava všetkých chrámov na zemi". S dnešným sviatkom neslávime však v žiadnom
prípade vysvätenie nejakej umeleckej budovy, jedno či je z kameňa, skla, dreva alebo kovu. Ide tu
skôr o spojenie obidvoch významov slova 'Kirche', ktoré sú vo vzájomnom úzkom prepojení:
"Kirche" označuje tak Boží chrám ako aj spoločenstvo veriacich ľudí t.j. cirkev. Stavebný sloh
tohto chrámu je rozličný, pretože je výrazom vtedajšieho, stále sa meniaceho náboženského
vedomia a citu. Vždy však išlo a stále ide o oslavu a prežitie Boha, ktorý je stále s nami, v našom
centre. Význam cirkevnej budovy nám môže pomôcť pochopiť lepšie podstatu Božieho chrámu
ako cirkevného spoločenstva, jeho úlohu a misiu v dnešnom svete.
 – Boží chrám je otvorený pre všetkých ľudí. Podobnú úlohu má aj cirkevné spoločenstvo t.j. byť
priestorom pozvania uprostred sveta.
– Druhý Vatikánsky koncil nazýva cirkev putujúcim Božím ľudom. Tento ľud sa má stretávať, aby
nikdy nezabudol, čo je jeho poslaním a jeho zdrojom. Keď sa ako cirkevné spoločenstvo často
zhromažďujeme v našich chrámoch, je jedno či tento chrám je katedrála alebo kaplnka, dóm
v meste alebo len nejaký malý kostolík na vidieku, všetky tieto chrámy chcú podporovať naše
hľadanie Boha, umožniť nám predstúpiť s naším každodenným životom, s našimi starosťami
a radosťami pred Božiu tvár.
– Centrálnym miestom v Božom chráme je ambona (katedra Božieho slova) a oltár. Keď chýba
ohlasovanie Božieho slova a slávnosť sv. sviatostí ako zdroj pre život vo viere, stáva sa takáto
budova čisto len pamätihodnosťou. Keď nás úrodu prinášajúca rieka, o ktorej je reč v prvom
čítaní, neoživí, nenaplní našu dušu, ako cirkevné spoločenstvo vyschneme, zostaneme bez života,
mŕtvi. V prekrásnom obraze prameňa, ktorý vyviera v chráme, je popísaná sila Božieho prúdu
života: tento prameň má neobyčajnú schopnosť uzdraviť slanú vodu, a tak dať možnosť vzniku
nového života. Božia prítomnosť zobrazená, vyjadrená v liečivej sile vody daruje Svojmu ľudu,
ktorý prežil dlhý čas v cudzej krajine neočakávanú životnú plnosť v zasľúbenej zemi (Ezechiel
47,1-12). Aj my sme obdarovávaní znova a zas touto životnou plnosťou, keď sa zhromažďujeme
okolo stola Božieho slova a stola Božieho chleba.
– Ďalej Boží chrám je miestom, kde si môžeme pripomínať rôzne zlomy v našom živote, stretnúť
sa s nimi; ako narodenie, smrť, svadba a iné životné rozhodnutia, choroba a nový začiatok... Tu sa
spájajú životné skúsenosti človeka s dôverou v Božiu ochranu a pomoc. Ako spoločenstvo
veriacich je našou úlohou snažiť sa, aby celý život človeka dostal miesto pred Božou tvárou. Keď
nám evanjelium rozpráva o vyčistení chrámu, tak je to práve preto, pretože uctievanie Boha sa
oddelilo od každodenného života. Išlo už iba o formálnosť, ktorá nemala už nič spoločné
s pôvodným hlbším významom. Ježiš chcel svojím prirovnaním vyjadriť to, že tu ide o samotného
človeka (druhé čítanie! – "Neviete azda, že ste chrámom Božím?"), ktorý je volaný žiť s druhými
ľuďmi pred Bohom a to vo svojej celistvosti. Viera nie je len niečo, čo žijeme len počas sviatkov
v chráme, ale má byť všade tam, kde žijeme, kde pracujeme. Boh nechce byť vyčlenený z nášho
každodenného života.
Chrám nemá byť preto nikdy samoúčelným. Posvätenie chrámu nás skôr chce pozvať
k uvedomeniu si vlastného povolania a misie ako kresťana. Je to pozvanie k tomu, aby sme
objavili to, či spôsob nášho stretnutia vytvára priestor nášmu životu, všetkému, čo ho tvorí. Či sme
pripravení prekročiť hranice, opustiť steny chrámu smerom k svetu, aby sme aj tam naším životom
zvestovali všetkým ľuďom posolstvo nádeje.


