Svatý Jan
Apoštol Jan měl se svým bratrem Jakubem přezdívku Boanerges,
synové hromu (Mk 3,17). Oba měli zřejmě ohnivou
a cholerickou povahu. Neznamenalo to však, že by tito
bouřliváci neměli srdce. Právě naopak. Jana vidíme velmi blízko
Ježíšova srdce, zvláště při poslední večeři. Zdá se, že právě lidé
bouřliví a prudcí často hledají o to více nějaké to spočinutí
v lásce druhých. Přesto nebo právě proto, když čteme Janovy
spisy, je to text nesmírné hloubky a propojení souvislostí Božích
v tomto světě. Byl bouřlivák, ale jeho srdce bylo hluboké
a otevřené. Bouřlivost můžeme vidět i v jeho odchodu za
Kristem, když nechá okamžitě všeho, otce i živnost, a jde za
Ježíšem. U Matouše čteme: „A jak šel odtamtud dál (Ježíš),
uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra
Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě.
A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho“ (Mt
4,2-21).
Evangelium Janovo má znak orla, který se vznáší vysoko nad krajinou a vidí to, co běžné oko člověka
nepostřehne. Vidí propojenosti a souvislosti, které přicházejí až po určitém nadhledu. Je pravda, že Jan nepsal
evangelium hned, ale jeho spis je jedním z posledních spisů Nového zákona sepsaný někdy na konci první
století, měl tak dost času k tomuto pohledu dozrát. Víme však také, že ne každý stařec dospěje až k moudrosti,
ne každý zvládne svou povahu, naopak čím více stáří, tím méně zábran a běda tomu, kdo se nezformoval za
svého mládí. Ne tak bouřlivák Jan, apoštol nesmírné hloubky a znalý Boží lásky.
Pro lidi podobné nátury je Jen příkladem, že ve spojení s Bohem lze zvládnout i bouřlivou povahu a své
hledající srdce zakotvit v nesmírnosti Boha. Snad i legenda o tom, že svatý Jan měl vypít víno otrávené jedem,
který mu však neublížil, je obrazem zvládnutí něčeho nedobrého, které se Boží mocí stává poživatelným,
podobně jako jeho povaha.
Když budeme dnes žehnat vína a večer je s přáteli konzumovat, můžeme říkat: „Pij lásku svatého Jana.“
Přejme si sobě, ať se i naše povahy stanou dobrým vínem vedoucím k radosti těch, kdo jsou s námi.

