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DUCHOVNO AKO OSTROV  *  ŠKOLSTVO A SVETONÁZOR  *  POZITIVITA
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Číslo 4, august 2005 * Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.

Listy Bdelosť
Nadkonfesný časopis pre hľadanie kresťanstva v Duchu a pravde (Jn 4.23,24)
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do je to Kristus? V lidské řeči,
přizpůsobené zkušenostem ze 
smyslového světa, nenajdeme slo-
va, která by to mohla postihnout. 
Slova, jichž používáme, i ta nej-
průzračnější, nejsvětlejší, zůstá-
vají hluboko pod jeho sférou. Jeho 
bytost není možno popsat. Ale je 
aspoň možno vylíčit, co činil, když 
chodil po Palestině, opakovat, co 
sám říkal; a z toho líčení je možno 
vytušit, jaká to je asi bytost, která 
takto jedná a takto mluví. 

Kdo je to Kristus? Na tuto 
otázku chtěl lidstvu budoucích 
věků nějak odpovědět i pisatel Ja-
nova evangelia. Proto napsal své 
evangelium. On, který znal Krista 
tak důvěrně jako nikdo jiný z lidí, 
chtěl sdělit ostatním, co sám po-
znal a prožil, čím byla jeho vlast-
ní duše naplněna až k neunesení. 
I on věděl, že nemůže nic jiného 
než vylíčit jeho skutky a jeho slo-
va. Ale které skutky a která slo-
va? Vzpomínky na jeho mistra 

Kdo je to Kristus
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Pavel Křišťan

K musily být jako obrovský poklad 
třpytivých drahokamů - které 
z nich vybrat? A co asi prožíval, 
jakou bezmeznou odpovědnost cí-
til, když přemítal, jakými větami 
by měl začít své velké vyprávění. 
Co říci, aby ten, kdo bude naslou-
chat, mohl už od začátku vycítit, 
o kom bude řeč? Víme, jak se roz-
hodl. Uvádí nás prvními větami 
daleko, nezměrně daleko do minu-
losti a daleko, nezměrně daleko za 
hranice pozemského světa, do nej-
světějšího centra nebeských sfér; 
a mluví o dvou bytostech, které 
tam přebývají: Bůh-Otec všeho-
míra a Syn-Slovo, tvůrčí slovo ne-
bes, jímž povstalo všechno, co kdy 
povstalo. Obě bytosti jsou ještě 
spojeny v hlubokou jednotu. Nic 
rušivého se nevtírá do jejich lásky-
plného souzvuku. To je to první, 
co se z Janova evangelia dovídáme 
o Kristu. 

Pak evangelista líčí, jak toto 
Slovo z prapočátku se stalo tělem 

v Ježíši Nazaretském a přebývalo 
na Zemi. Líčí, jak Ježíš, nesoucí 
v sobě Krista, učil a uzdravoval, 
líčí soud nad ním, jeho potupnou 
smrt na kříží, jeho zmrtvýchvstá-
ní i působnost Zmrtvýchvstalého. 
Konečně přichází poslední kapi-
tola a v ní poslední, výsledný ob-
raz, tedy výjev, který by se měl ob-
zvlášť vtisknout do paměti tomu, 
kdo se otevřel poselství evangelia. 
Poslední výjev: jím nejsme vede-
ni do nadzemských oblastí, jsme 
v okruhu Země, na břehu jeze-
ra. Je jitro nového dne. Ale opět 
se před námi objevují dvě bytosti. 
Ne už Bůh Otec a Slovo, ne bytos-
ti nebes jako v prapočátku, nýbrž 
zmrtvýchvstalý Kristus, nesou-
cí sám obnovenou, nejryzejší lid-
skou podobu, a - člověk. Taková 
je obětní cesta Kristova: ze spole-
čenství s nebeským Otcem ke spo-
lečenství s člověkem. Když přemí-
táme o této cestě, začínáme tušit,
kdo to je Kristus. 

(z knihy Poselství Vánoc)


