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„Na počátku bylo Slovo a to Slovo
bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.“
Začátek Janova evangelia, začátek
nového roku 21. Když jsme u těch
začátků, přemýšlejme i o začátku či
původu nás samých i světa. Na
začátku tolik nejistého roku opět
v pandemii zní evangelium - něco moc dobrého pro nás (to je význam slova evangelium) počátek všeho je v Bohu, jsme jím vysloveni, a proto existujeme. Na počátku všeho je tak Boží
hlas vycházející z jeho srdce. Tam je náš počátek. Jaký se přát lepší?
Když začátek, tak i cíl. Přemýšlejme tedy i o cíli. Cílem života je pak tento Boží hlas zachytit
a odpovědět na něj. Uvést se s Bohem do dialogu srdcí, toho jeho a našeho, dialogu vedoucíhoé
ke sjednocení. Toto evangelium nazývá „narození z Boha“, „nové narození“.
Proč? „Všem kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi,“ zní na počátku Janova evangelia.
Lidé ovšem říkají, že každý, protože je stvořen, je přece Božím dítětem. Proč však evangelium
říká, že ten, kdo uvěřil Ježíši Kristu, kdo ho přijal: „dostat moc, stát se Božím dítětem?“ „Všem,
kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve,
ani vůle těla ani z vůle muže, ale z Boha.“
Je třeba se „znovu narodit“. Za Ježíšem kdysi v noci přišel člen židovské velerady, Nikodém.
Řekl Ježíšovi, že ví, že je od Boha, protože to, co on dělá, to nemůže dělat nikdo. Ježíš mu
však řekl, nestačí jen toto vědět nebo tomu spíš věřit, je třeba se narodit znovu. Tomuto
Nikodém nerozuměl a řekl Ježíšovi, jak se mám znova narodit, jak mám znova vejit do života
své matky? Ježíš ho vsak vede k tomu, že nové narozeni je z vody a Ducha Svatého. Tedy
z Boha. Člověk tuto moc dostane, když ji ve víře zatouží přijmout. Tak se zrodí z Boha a stane
se Božím dítětem. „Všem kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“
Nás původ je v Bohu. On nás vyslovuje a smyslem našeho života je sjednotit se sním v dialogu
lásky, která nás zrodí do stavu Bozích synů a dcer, ne podle těla, ale podle Ducha. Přejme si
tak v tomto roce být nově zrozenými v Duchu Svatém.

