2. neděle v mezidobí 2021
Učedníci Jana Křtitele, budoucí
apoštolové Ondřej a Jan, šli za
Ježíšem, na kterého je upozornil
jejich mistr, prorok Jan. Ježíš si jich
všiml, že jdou nesměle za ním a
pozval je na návštěvu. Ta byla
takovým zážitkem, že si, až Jan ještě
po letech při psaní evangelia
vzpomíná i na konkrétní hodinu čtyři odpoledne. A nezůstalo jenom
u jedné návštěvy. Ihned potom
pozvali k Ježovi i své bratry, a tak
i Petr mohl Ježíše poznat.
Mluvili jsme minulou neděli o křtu, o tom, že lepší než někoho „nutit“ ke křtu ze svého
příbuzenstva, je vyprávět jim o Ježíši. Tak jak vyprávěl svůj zážitek z návštěvy budoucí apoštol
Ondřej svému bratru Petrovi, kterého k Ježíšovi přivedl.
Ten příběh je o nás. Tak jako i budoucí apoštolé byli nejdříve učedníky Jana Křtitele, ke
kterému je Pán povolal, aby se od něho učili, a potom plni touhy po Mesiáši šli za Ježíšem, tak
můžeme i je to i s námi.
Kdo nám dnes jakoby ukazuje na Mesiáše, kdo je Janem Křtitelem, který by nás nadchl pro
Ježíše? Kdo je dnes prorokem od Boha, který ukazuje na Ježíše? Řekl bych, že každý, kdo
Ježíše už objevil. Může to být věřící babička, rodič, kamarád, spolupracovník. Mohou to být
díla těchto lidí, dobré knihy, mě dodnes oslovují moderně psané životopisy svatých, nebo filmy
o nich. Mohou to být pořady v křesťanských médiích apod.
Zde se člověk může nadchnout k osobnímu setkání s Ježíšem. To si ovšem musíme už každý
zakusit sám. To nám nedá knihy, film ani křesťanské rádio s televizí, i kdyby tam přenášeli mši
svatou.
Osobní setkání s Ježíšem přichází v modlitbě, zvláště nad Písmem svatým. Proč zvláště nad
Písmem svatým? Protože z něho k nám mluví přímo On. Zatímco v Eucharistii se nás fyzicky
dotýká, v modlitbě nás napadají různé myšlenky, nebo snad někdy cítíme jeho přítomnost, jeho
slovo je psané pouze v Písmu. A to je více, než jen náboženské pocity byť i z Eucharistie, či
modlitby bez Písma.
Chceme zaslechnout slova Pána Ježíše? Tak neotvírejme Bibli na začátku, ale otevřme si přímo
evangelia. Zde se setkáme přímo s osobou Ježíše a jeho přímými slovy. Samozřejmě pro toho,
kdo toto denně dělá, je toto kázání jako učení abecedy prvňáčků.
Proč dnes takový akcent na Písmo svaté? Příští neděli oslavíme jako Neděli Božího slova. Svatý
Jeroným učil: Kdo nezná evangelium, nezná Krista. Prosme ve svých modlitbách, Pane, dej mi
chuť číst tvá evangelia, dej mi chuť setkávat se s tebou ve tvém slově. Probuď mou touhu po
tobě, jako jsi v noci budil Proroka Samuela a on poučen starším knězem řekl: Pane, mluv, tvůj
služebník naslouchá. Pane Ježíši, pomoz nám být učedníky Janů Křtitelů těchto dnů, těch, kteří
nás odkazují k tvému Synu Ježíši. Abychom podnikli cestu k osobnímu setkání s ním a jeho
slovy. Amen.

