3. adventní; „Gaudete = Radujte se!“
AI Dnes vidíme, že lidé mají rádi o sobě vysoké mínění. Považují se za důležitých.
Moudrých. Zkušených. Všechno vědí. Vyznají se v politice i v náboženství. Není jim po
chuti, když někdo jejich mínění o sobě zpochybňuje. Mínění o sobě, není ještě pravdou o
sobě. Mnoho lidí, kteří mají vysoké mínění o sobě, jsou ve skutečnosti na mnohem nižší
úrovni.
Je neděle „gaudete=radujte se“. Nemějme „růžové bríle“ v pohledu na sebe. A jinak si
znovu uvědomujme, že jsme Bohem milovanými dětmi. A zzejména v této době to má
nesmírný význam.
KE Opravdu a zcela pravdivé mínění o sobě měl Jan Křtitel.
DI "Kdo jsi?", ptali se Jana kněží a levité. A začali mu nabízet různé možnosti odpovědí.
Si Mesiáš? Si Eliáš? Si prorok? Všechno to byly lákavé jména a Jan se mohl při nich
učinit v očích veřejnosti větším a důležitějším. Neučinil tak. Řekl pravdu o sobě. Nazval
se "hlasem volajícího na poušti", nazval se nehodným Mesiáši rozvázat řemínky na obuvi.
Jan se nepřeceňoval ani nepodceňoval. Uvěřil a přijal, že Bůh chce od něj, aby
připravil lidi na příchod Ježíše. Byla to mimořádná výsada. A Jan, když ji přijal, tak neměl
ambice dělat ze sebe důležitějšího, jako byl ten, o kterém kázal. Pokud by to byl dělal,
tak by lhal sebe sama a taky zástupy, kterým kázal. Jan však projevil svůj charakter, víru
a pokoru. Právem ho mohl Ježíš později nazvat, že je největším člověkem, který se narodil
ze ženy.
PAR Smyslem celé naší náboženské formace je přijmout místo a poslání, které nám dal
Bůh a mít pravdivý pohled na sebe. Člověk, který se modlí, účastní Eucharistie,
nábožensky se vzdělává a žije tak dynamickým duchovním životem, neměl by žít ve lži
o sobě. Zároveň by měl být odolný vůči různým moderním tlakům, které uměle vytvářejí
z každého "super - člověka". Mnoho lidí si myslí, že jsou skutečně důležití, když se
mohou k něčemu vyjádřit nebo když něčemu rozumět, nebo když mají nějaké zkušenosti,
známosti a postavení. Kolik lidí řekne: kdybych já byl prezidentem; kdybych já byl
papežem; kdybych byl já primátorem ... To jsou velmi "nebezpeční" lidé, kteří si nenašli
pravdivý vztah k sobě samým. Toto si nesou jako kříž, kterým trápí i druhých.
V Božích očích má hodnotu život každého z nás. Pro Boha jsme všichni potřební. Bůh
dal každému tolik darů, aby mohl mít úctu k sobě a ovlivnil prostředí, ve kterém žije. Je
však třeba, abychom to dělali ve zdravé pokoře a ne namyšlenosti a důležitosti. Abychom
pochopili, že všechno nevíme a vše změnit nedokážeme. Sv. Pavel nám dnes řekl, že naše
velikost je především tom, že patříme Kristu Ježíši.
MY I vánoční svaté zpovědi nám mají pomoci, abychom poznali pravdu o sobě. Ptejme
se při zpytování svědomí, zda jsme se často nevychvalovali, zda jsme nedávali druhým
pocit, že my jsme nejmoudřejší, zda jsme jiných nepodceňovali a nezosmiešňovali. Ale
ptejme se i opačně. Nemlčely jsme tehdy, když jsme měli mluvit? Když jsme měli někoho
ubránit? Když jsme měli říct svůj křesťanský názor? Když jsme měli bránit pravdu a
spravedlnost? A dnešní pandemická doba m.j. skloňuje slůvko „vakcína“. Má dnešní svět,
máme my před sebou nutnost spojovat víru s vědou a vložit do této věci vůbec Boha? ...
Přebíjejme to své boží prozřetelnosti a Jeho réžií. Jací máme po tom všem a s tím vším
posléze být?
ADE I nás se někdy lidé ptají: kdo jsi? Evangelista o Janu napsal, že byl svědkem, který
svědčil o světle. Ať i v našich odpovědích slyšet a cítit, že jsme především svědci Ježíše
Krista a jeho evangelia, tedy radostné zvěsti, která se spředmětní o Vánocích. Amen

