Velikonoce 2016
Na počátku bylo Slovo,to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1,1
I řekl Bůh:“Buď světlo!“
Gen 1,3
Milý příteli, sestro a bratře, u Boha je všechno v jednom, současně.
Myšlenka, Slovo a Čin. Vždyť i Ježíš, když uzdravoval, říkal: “Vstaň!
Prohlédni! Odpuštěny jsou ti hříchy! Tvá víra tě uzdravila!“ a člověk byl
zbaven nemoci, bezmoci. I tak je to se mnou, s Tebou, s námi, když
Ježíš k nám promluví. A všimni si, že Hospodin mezi prvními věcmi
stvořil světlo. Aby bylo vidět na Jeho činy. Aby bylo vidět na naše činy.
On k nám přichází v lásce a s láskou. Nabízí nám pomocnou ruku. Jak
odpovíme?
A jak je to s našimi slovy? Jaké myšlenky prozrazujeme svými ústy?
Náš jazyk se mnohdy stává nebezpečnou zbraní. Ubližujeme,
zraňujeme, škodíme. Svou pomluvou, neláskou, zlobou, nenávistí,
závistí. A přitom vyslovené slovo se nedá vzít zpět. Vždyť Ježíš přišel
jako Kristus, aby nás osvobodil od naší nelásky, od našich závislostí,
aby nás osvobodil od strachu - ke svobodě pokoje, lásky a pravdy.
A tak i nyní, když si připomínáme Jeho oběť a Jeho následné
oslavení, je s námi, vedle nás.
Omluv mne, prosím, když při tom všem myslím i na skauty,
především na desátý bod zákona: Skaut/ka je čistý/á v myšlení,
mluvení i činech. Skaut je - je trochu nadnesené a možná i pyšné;
vždyť se totiž především snažím takový být, tak jako křesťan a dobrý
člověk – totiž žít čistě, to znamená ve světle; nestydět se za svoji
snahu a litovat, když selžu. Jde tu především o soulad v životě a pro
život; alespoň malinko být obrazem Božím, tedy být ve svých
myšlenkách, slovech i činech v souladu s pravdou a láskou tak, jak
nám to ukázal Ježíš.
A Ježíšův čin přátelství a lásky k nám je opravdu čin Kristův.
Nezávisle na našich slovech a činech, ba právě navzdory tomu nás
zachránil. Vydal se všanc pro nás. A tak my teď víme, že mu patříme.
A naše víra, naděje a láska dochází své plnosti.
Proto i ten bolestný a tragický začátek Velikonoc má své úžasně
radostné oslavení. Vyvedení Židů z Egypta byl jen Boží příslib zázraku
pro všechny lidi, totiž vyvedení z naší závislosti na sobě samých ke
svobodě lidu Božího. Radujme se proto a oslavujme Boha, že nám to
vše učinil.
Jarek Černý-Ursus

