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MYSTIKA III.

První část

Výklad evangelia svatého Jana

I. Věnování
Milý Jene,
zasedám k tomuto dílu, určenému pro tvůj zralý věk, ve
chvíli, kdy jsou ti tři a půl roku a kdy nemohu lidskými smysly a
rozumem vědět, zda dožiješ zralosti, a stane-li se to, zda
budeš ochoten si přečíst tyto řádky.
Stejně dobře by se však mohlo stát, že bych později z
jakýchkoliv důvodů nemohl napsat tento spis, a ty bys přesto byl
ochoten ode mne získat vhled do náboženského života. Nepřeji si
zkrátka, abych sám zavinil, že můj syn bude jednou žíznit a
nebude mít se z čeho napít.

Můžeš si ovšem říci, jak byl ten tvůj táta domýšlivý, když si
myslel, že nemůžeš čerpat odjinud a z lepších pramenů. Tak
věz, že nešlo o domýšlivost, ale že mne vedla zcela jiná
myšlenka.
Domnívám se totiž, že ani maličkosti se na světě nedějí
náhodně, a tím méně náhodné je, že ses narodil jako můj syn.
A jako věřící člověk, za jakého mne považují lidé, beru na vědomí
nejen tu okolnost, že se u mne zrodilo tělo, které si
přivlastňuješ, ale že ke mně odněkud sestoupila tvá duše, která,
jako všechny ostatní, je na cestě k Bohu. Vychovával-li bych jen
tvé tělo, ani bys za chvíli nevěděl, že máš duši a že žiješ
věčně. Cíle, které bys pojal v tomto svém životě, nesahaly by dál
než několik let kupředu.
Nebudu ti mít nikdy za zlé, budeš-li mít a budeš-li schopen mít
jen takové cíle, které nepřekračují práh tohoto života. I takové
časné cíle jsou stupni, které tě povedou dále, budeš-li chtít. Ale
máš-li chtít, musíš vědět, proč máš chtít a co máš chtít.
Horší a žalostnější by bylo, kdyby ses domníval, že sis
stanovil nějaké vyšší duchovní cíle, ale kdybys nedbal na jejich
plnění, kdyby ti byly méně důležitými než cíle časné. Znám celou
řadu lidí, kteří jsou v tomto postavení. Takoví lidé si nikdy
nemohou ověřit, zda jejich duchovní snažení je správné a účelné.
Jejich duch je tak sláb, že je nikdy nevynese ani na píď nad
vřavu myšlenek a smyslů, a proto nikdy nebudou mít osobního
důkazu, že jsou nesmrtelnou duší, která je jen přechodně závislá
na těle. Podobají se plavci, který plave se zavázanýma očima.
Plave a plave, neví ani kam, a kdyby byl třebas blízko břehu,
netuší jeho blízkost a utone možná před samým cílem.
Důkaz o existenci nesmrtelné a na hmotě nezávislé duše si
musíš sice opatřiti sám, ale bylo by chybou, kdybys musel na
cestě za tímto důkazem sám objevit všechno, co k němu je
zapotřebí, zvláště když podmínky boje o toto vědomí jsou dávno
známy a napsány. Avšak každý věk potřebuje, aby se pro něj
napsaly znovu, protože v každé době se nachází východisko
k důkazu jinde. Důvodem této ustavičné změny východiska je
změna prostředí, ve kterém člověk žije, a to nejen změna
hmotného prostředí, ale též změna převládajícího mínění lidí,
změna technických a společenských zařízení a myšlenkových
komunikací, změna směru celého života lidí a způsobu myšlení.
Budu-li míti kdy a bude-li toho zapotřebí, napíši pro tebe více
než tuto jedinou knihu, ale neslibuji si ani zdaleka od

napsaného vše a doufám, že daleko více ti ještě řeknu ústně. Tato
kniha však se bude týkati jen výkladu evangelia svatého Jana.
Rozumíš asi dobře tomu, že ti předkládám právě výklad
tohoto evangelia. Nejen, že se mi tam zdá být nejlépe vyložen
způsob, jak nalézt Boha, srovnávám-li toto evangelium s ostatními
třemi, ale že ses sám narodil v den svátku tohoto apoštola a
neseš jeho
jméno. Proč bych měl
okamžik tvého zrodu
považovat za náhodný, když na rozdíl od jiných nevysvětlitelných
"náhod", v tomto případě vím, že o náhodu nešlo. Něco z toho ti
budu muset říci ústně, ale napsat se dá aspoň toto:
Usnesli jsme se, tvá matka a já, už dávno před tvým
narozením, protože jsme věděli, že to bude chlapec, že se budeš
jmenovat Jan. Podle všech výpočtů ses však měl narodit již 14 dní
před jménem Jan. Počkal-li sis na den svátku sv. Jana, měli jsme
zase jen o důvod více, abychom věřili nejen, že se tak máš
jmenovat, ale že toto jméno ti má dát program pro tvůj duchovní
život.
Tato kniha je tedy vysvětlením tvého duchovního programu.
Několik jejích opisů věnuji některým svým známým, o nichž
mohu předpokládat, že se s nimi budeš moci setkat, až
dorosteš. Ztratil-li by se během doby výtisk, který je u mne uložen
přímo pro tebe, žádám tyto své přátele už v tomto věnování,
aby tě upozornili, nemohl-li bych to učiniti sám, na existenci
tohoto spisu a dali ti jej přečíst.
Vynasnažím se, abych ti s pomocí Boží vyložil duchovní
cestu co nejsrozumitelněji a přeji ti hodně Božího požehnání.
Ve Zlíně 4. července 1950
Tvůj táta
Ostatním čtenářům
V druhé řadě je toto dílo určeno i pro čtenáře prvních dvou dílů
mého spisu Mystika. Nechť prominou, že tentokráte se nikde
neobracím přímo k nim, nýbrž i uvnitř spisu oslovuji svého syna
tykáním, jemuž byl tento výklad věnován v první řadě. Pokud však
to výslovně nepodotýkám, nikde nevyslovuji poučky jen
individuálně platné pro mého syna, a to je hlavní důvod, proč
mohu tento spis dáti do rukou každému hledajícímu
osvobození z pout hmoty.

II. Jak porozumíš evangeliím
Podíváš-li se kolem sebe a shledáš, kolik je na světě
křesťanských sekt, z nichž každá o sobě prohlašuje, že jen ona
správně chápe evangelia a tedy i poslání Kristovo na zemi, řekneš
si možná, že chyba musí být jednak v těch sektách, jednak v
samotných evangeliích.
Tu si dej ale pozor, při posuzování. Kdybys prostudoval
učení kterékoliv sekty, zjistil bys u každé z nich, že dává
přednost některé části Kristova učení, kdežto jinou jeho část
pomíjí buď zcela nebo aspoň z části. Tak se jí velmi snadno
podaří udělati z Kristova učení něco úplně nového, co se shoduje
s duchem Kristovým jen částečně, a co činí z pravdy Kristovy jen
sektářskou polopravdu nebo dokonce lež. Lež tehdy, když se
taková sekta opovažuje jednou částí Kristova učení bojovat proti
jiné části téhož učení, a to jen proto, že tuto jinou část považuje za
svou zase jiná sekta.
Nuže, nesvaluj vinu na evangelia nebo na evangelisty. Ani
autor nejlépe napsané knihy nemůže za to, že jeho kniha není
chápána po všech stránkách a že je z ní mnoho vypouštěno.
Proč se sekty a s nimi i jednotlivci nechopí celého
Kristova učení? Říkají, že v evangeliích jsou skryta mnohá
tajemství, kterým nelze rozumět, a proto tato tajemná místa je
třeba vypustit. Opět jiní tvrdí, že se do evangelií postupně
dobou dostaly všelijaké přídavky, které nemají nic společného s
původním Kristovým učením, a proto se prý oni musí snažit
rozeznat původní od přidaného a všechno přidané vypustit.
Pravé, avšak nevyslovené důvody, proč se části evangelií
vynechávají a nevykládají, dlužno však hledati jinde. Především
je daleko pohodlnější než se hmožditi s výkladem některých
obtížnějších
částí evangelií,
říci, že
jsou tyto
části
nepochopitelné nebo později přidané a nevykládati je vůbec.
Vždycky i bez výkladu bude celek jakž takž srozumitelný a každý
si jej vyloží po svém. Tím vzniká většina rozdílů ve výkladech.
Každý si vyloží evangelia podle svých schopností. Co nepochopí,

buď bude považovat za tajemné nebo sebe bude považovat
za neschopna výkladu.
Jsou evangelia opravdu tak psána, že jim nelze rozumět nebo
že jim každý může rozumět jinak? Mohu klidně říci, že nejsou,
nýbrž naopak, že jsou velmi lehce srozumitelná pro každého, kdo
je vykládá jako celek a kdo nadto žije vnitřním duchovním
životem. Mohu dokonce dokázat, že výklady takto postupujících
lidí jsou vždy totožné a že rozpory v nich mohou být jen
zdánlivé. Jen je třeba, aby měl každý z těchto vykladačů odvahu
vyložiti celé evangelium beze zbytku, aby nepomíjel některou,
třeba i nepatrnou část celku. Toto opomíjení některé části
evangelií se děje hlavně proto, že tyto části právě zavazují k
tak dalekosáhlým zevním i vnitřním změnám v životě a myšlení
člověka, že jejich existence je pro mnohé jednotlivce, ba i pro
velkou část lidské společnosti velmi nepohodlná. Většina křesťanů
by totiž byla ochotna sledovati Krista potud, dokud On nechce na
nich nějaké odříkání, nějakou újmu na pohodlí a osobním blahu
a samolibosti. My si však nemilosrdně vůči těmto lidem
promluvíme o celém Kristově učení, aspoň pokud je obsaženo
v evangeliu sv. Jana. Přece však to nebude výklad celého
Kristova učení, protože bychom museli ustavičně doplňovat
Janovo
evangelium ostatními evangelii.
Tento nedostatek
nevyplývá však z neochoty vyložit celé učení Kristovo, nýbrž jen
z užšího předsevzatého úkolu. Je totiž i tak dosti náročným
úkolem vyložiti jedno evangelium jako celek.
Především ti musím povědět o výkladu evangelií jako celku.
Co tvoří ten celek? Vytváří jej duch Kristův, ne jen historie jeho
života. Nelze např. prohlásiti o zázracích Kristových, že jsou
smyšlené, že se příčí našim nynějším zkušenostem nebo že
jsou zveličeny, aniž by se zároveň mohlo zabránit i jiným škrtům v
Písmu svatém. Začneme-li jednou prohlašovat o tom neb onom
z evangelií za nemožné a lživé, zničíme autoritu celých
evangelií, protože nikde potom není určena mez, u níž se
máme zastaviti se svým bouráním. Někteří říkají, že tou mezí je
zdravý rozum. Napovídá-li nám zdravý rozum, že zázraky jsou
nemožné, máme jej prý poslechnout. Tentýž zdravý rozum
však každému člověku radí něco jiného. O tom se přesvědčíme,
když dostaneme dohromady třeba jen dva lidi zdravých
rozumů, ale opačného názoru. Neshodnou se. Soudit tedy obsah
evangelií pouze zdravým rozumem, znamená posuzovat jej
rozličnými lidskými míněními, názory a domněnkami, čili jinými
slovy, neponechat nakonec ani jednu větu z evangelií na svém
místě a v původní podobě a významu.

Chceme-li tudíž něco mít z Kristova učení a chceme-li v něm
nalézti bezpečnou oporu, musíme ponechat celé znění Písma
svatého beze změny, a nad to nesmíme při výkladu zapomenout
ani na jednu jedinou jeho část. Jen jako celek nám Písmo svaté
Nového zákona může dát správnou odpověď na otázky: "Jak to
myslel Kristus?" "Co nám on radí?" "Jak se máme podle něho
zařídit?"
Dokáži Ti později, že kdyby ses opřel jen o jednu větu
Kristova učení a ostatní jeho učení pominul a řekl si skromně, že
dosti bude na tom, uskutečníš-li jeden jediný požadavek Kristův,
mohl by ses dříve nebo později ocitnout na scestí a stát se
jednostranným. Chopíš-li se ze skromnosti jen jedné věty
evangelia nebo učiníš-li z některého výroku Kristova vůdčí
myšlenku svého života, nepřehlédni tu skutečnost, že každý text
evangelia má svůj protitext, že se oba navzájem doplňují,
vykládají, a co více, též omezují a uvádějí na pravou míru.
Dovolával-li by ses jednoho textu a nedbal protitextu, stal by ses
nejomezenějším sektářem. Vždyť zde tkví pravá podstata
veškerého sektářství, jak jsem už řekl vpředu. Chopí se jedné
části a zavrhnou druhou nebo ji aspoň opomíjí jako neexistující.
Dej si vždycky práci s tím, abys našel příslušný protitext. Jen
některé výroky této opatrnosti nevyžadují, protože protiváha
nějaké rady je přímo obsažena v téže větě. Tak např. čteš v
evangeliu dvě protichůdné rady v jedné větě: "Buďte prostí jako
holubice a moudří jako hadové." Jindy však musíš jít za
protivýrokem dosti daleko. Někde mluví Kristus o neodpírání
zlému, a opět jinde vyhání kupce z chrámu. Správné pochopení,
jak se zachovat ke zlu, může vyplynout jen ze zladění aspoň
těchto dvou protichůdných výroků a činů. Zladit tyto výroky lze
snadno, protože v nich není rozporu.
Dokážeš-li to, radím ti dobře, abys celé sv. Písmo
považoval za něco tak posvátného, že se na něm nesmí měnit
ani písmenko. Považuj vše, co je tam psáno, za inspirované od
Boha. Dávám ti tuto radu z toho důvodu, že ti přeji, abys směl a
mohl se podíleti na požehnání, které z toho vyplyne. Chtěl bych,
abys těmto mým slovům uvěřil hned od počátku a hned při četbě
této úvodní kapitoly, protože skrze důvěru v celého Krista
snáze a celistvěji jej pochopíš a zpřístupníš si mír a klid duše,
který Kristus slíbil slovy: "Pokoj svůj dávám vám." Tento mír
nepřichází jindy a nikomu jinému než k tomu, kdo uskutečnil celé
učení Kristovo. Proto se apoštolům dostává tohoto požehnání až
po zmrtvýchvstání Krista. Avšak začátky tohoto velkolepého

míru budeš zažívati
už daleko dříve, nebudeš-li
uskutečňovat, co ti Kristus radí.

se bát

Mnozí lidé si dnes myslí, že četné rady Kristovy se hodí jen
pro mnichy a kněze a nikoliv pro lidi, žijící ve světě. Také před
tímto falešným míněním bych tě chtěl varovat. Kristus ani na
jednom místě nemluví k mnichům, nýbrž vždycky ke světským
lidem. Proto se jeho učení týká především nás všech žijících ve
světě, a ne přednostně mnichů a kněží. Tím chci říci, že
nenalezneme-li v Kristu návod ke správnému životu ve světě
mezi lidmi, nepochopili jsme hlavní výzvu Kristovu: "Pojďte ke
mně všichni, kteří obtíženi jste." Kristus nečinil výjimek, nezval
někoho méně a druhého více. Zve stejně tebe jako mne, oba
jsme pozváni na tutéž duchovní hostinu, oba máme obléknouti
svatební roucho a vejít.
Nuže, Kristus podává prostý návrh, jak účelně žít a myslit.
Účelnějšího návodu na život nemáme, neboť žádné jiné učení
nepřihlíží ke všem časným úkolům z hlediska věčnosti.
Avšak neslibuj si od tohoto výkladu zase příliš mnoho. Může tě
nejvýš naučiti, jak rozumět Kristu, jak vědět, co si od tebe žádá.
Kdybys však zůstal u pouhého porozumění Kristu, nikdy by ses
proto nestal jeho učedníkem. Stačí např. porozumět matematice a
jiným předmětům, abys z nich dostal ve škole pěknou známku, ale
při následování Krista porozumět jeho učení znamená učinit jen
první krok na cestě, a to ještě jen krok přípravný. Ani radost bys
z něho neměl mít, kdyby ses jím necítil vázán, nebo kdybys
nebyl dosti silen se podle něho zařídit.
A tu sílu k provedení Kristova učení už nehledej u mne, ani u
jiných lidí, nýbrž zase jen u Krista. Lidé tě mohou na chvíli
potěšit, snad i na chvíli posílit, ale až budeš jejich pomoci
nejvíce potřebovat, marně se budeš ptát, kde jsou. Ale On je
stále s tebou, On tě nikdy neopouští, On je stálá Bdělost, stálá
Láska ke všem tvorům, nikdy nepodléhající náladám, nikdy
nepřetížená prací a vlastními zálibami, vždy připravena pomoci,
vždy připravena podati lék. Pravil o sobě, že přišel léčit
nemocné duše, a proto je ti nejblíže, když se cítíš sláb a
opuštěný od všech tvorů. Tehdy právě přichází k tobě, neboť o
té chvíli slíbil, že v ní přijde. A On nikdy nikoho nezklamal.
A ještě jednou: Evangeliím správně rozumíš, když následuješ
jejich hlasu. Rozuměti Kristu a nenásledovati Ho, znamená
vůbec mu nerozuměti v tom duchovním smyslu, jak mají býti
evangelia pochopena.

Opakuji ještě jednou úkol tohoto výkladu: Snažím se, abych
podal výklad evangelia sv. Jana ve spojitosti s celým duchem
Kristova učení, tj. se všemi evangelii, avšak přece jenom,
kdybych měl vyložit všechny stránky Kristova učení, musel bych
beze zbytku vyložit všechna evangelia, a tento výklad by přestal
být právě výkladem evangelia sv. Jana. Nečiním pokus
evangeliem sv. Jana vyložit celého Krista, nýbrž poskytnout klíč k
takovému pochopení, avšak doufám, že i tak Bůh pomůže
těmito řádky jak tobě, tak i mnoha jiným hledajícím, aby se
přiblížili ke království Božímu.
25. září 1950

Technická poznámka
Pouhé číslice v textu, uzavřené do závorek, jako např. (25),
znamenají odvolání na
poznámky na konci díla. Toto
rozdělení na hlavní výklad a poznámky má dvojí význam:
Především zbavuje hlavní výklad rozvláčnosti, takže výklad může
být ve vší stručnosti čten
i bez poznámek. Výklady
v
poznámkách nemají jen rozšiřující a prohlubující význam. Má se
tam v nejdůležitějších bodech srovnávat křesťanská nauka s
jinými náboženstvími a má se látka výkladu doplnit praktickými
příklady a vzory. Konečně budou poznámky
obsahovat
i
myšlenky jen nepřímo související s vykládaným textem, avšak
doplňující jeho význam.
Text evangelia je citován přesně podle překladu Dr. Pavla
Škrabala, licenciáta Písma svatého. Překlad ten byl vydán r. 1948
Dominikánskou edicí Krystal v Olomouci. Toto vydání Nového
zákona obsahuje také stručný výklad Písma svatého, jehož jsem
se někdy držel, pokud se týče rozdělení látky výkladu do
jednotlivých menších částí. Nadpisy kapitol v mém výkladu
neodpovídají kapitolám, které rovněž uvádím, nýbrž dalšímu
rozdělení vykládaného textu.
Protože část veršů evangelia není symbolická a také
nepotřebuje výkladu, činím k některým veršům jen vzadu
poznámky nebo výjimečně je vůbec nekomentuji, avšak uvádím
vždycky celý text evangelia.

III. Syn ve svém vztahu k Bohu Otci a světu

I. 1. Na počátku bylo Slovo (1) a Slovo bylo u Boha a Bůh byl
Slovo.
2. To bylo na počátku u Boha.
3. Vše povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho,
co povstalo.
4. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí.
5. A světlo svítí ve tmě, a tma je nepojala.
Čteme, že na počátku bylo Slovo. Tím se rozumí, že než
začalo něco existovat, než byl stvořen vesmír, bylo tu již Slovo,
jímž míní apoštol Jan Krista. Kristus byl, nebyl stvořen, byl
věčně. Neměl začátku. Začínal vesmír, začínal život na zemi,
atd., ale Kristus nikdy nezačal. O tom sám Kristus řekl: "Dříve
než Abraham byl, já jsem." Tím už řekl více než sv. Jan na
počátku svého evangelia. Řekl, že u něho neexistuje čas jako věk,
který jej může změnit, způsobovat jeho vzrůst nebo stárnutí a
smrt.
Dále se praví, že Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo. Zde je
srozumitelněji řečeno, že Kristus a Bůh jedno jsou, jak sám
Kristus potvrzuje, řka: "Já a Otec jsme jedno." (Jan X,30) (2).
Dovídáme se dále, že Slovo bylo na počátku u Boha.
Evangelista chce říci jinými slovy, že Bůh na začátku netvořil
světy. Pojem "na začátku" myslí bezčasovou věčnost, oproštěnou
od všeho stvoření a tvoření. Tuto čistou věčnost, nikdy netvořící,
nazývá jednoduše Bohem, kdežto onu tvářnost téže věčnosti,
která tvoří a vytváří světy, nazývá Slovem. Bůh netvořící
a zprostředkující stvoření, ale kdyby se lidskému rozumu
nepředestřely tyto dvě stránky téhož Boha jako dvě různé stránky,
člověk by se neuměl přiblížiti k tomuto obrovskému tajemství, že
Bůh přebývá v míru, klidu a nečinnosti a stejnou měrou je
ustavičně činným a bdělým stvořitelem, stavitelem, udržovatelem
a posléze ničitelem celého vesmíru, všeho, co mělo začátek a co
tudíž logicky musí mít i konec. Řekl-li Kristus, že země a nebe
pominou, ale slova jeho nepominou, poodhalil opět více toto
tajemství. Prozradil, že myšlenka, ba myšlenková podstata všeho
stvořeného, tvůrčí síly, oné myšlenky Boží, je věčná, a nepomíjí,
když pomíjí vesmír. Dá se tedy logicky předpokládat, že ani
nevzniká se vznikem vesmíru, nýbrž je majetkem Božím od
věčnosti, je vetkána do oné tváře Boží, které sv. Jan říká Logos
(3).
Pak se však tato myšlenka prostřednictvím Kristovým začla
pozměňovat v onu podobu, kterou má dnes v projeveném

vesmíru (4). Sv. Jan o této fázi činnosti Boží říká, že všechno
povstalo skrze Slovo a nic nevzniklo bez něho. To je jasná
odpověď na všechny vývojové teorie. Nic se nevyvíjí samo ze
sebe a samo sebou, nýbrž ve všem je činitelem Bůh. A proto,
že se všechno i dnes vyvíjí, je Bůh stále činitelem, je vedle
svého klidu a míru též ustavičným tvůrcem, který ani chvíli ani
dnes ani za tisíce let nepřestane tvořit.
Praví-li dále sv. Jan, že v Kristu byl život a ten život byl
světlem lidí, znamená to, že Kristus byl světlem a zářil všem lidem
už dávno před svým vstupem do lidského těla v
Palestině.(5) Jeho vtělení na svět byla jen malá, přestože
nesmírně důležitá episoda. Není rozdílu mezi dobou před
Kristem a dobou po něm, jak se mylně má za to. Ze žalmů
vidíme, že David rozmlouval s Kristem dávno před jeho
příchodem na zem a o Kristu existujícím věděli všichni
starozákonní proroci. Příchod Kristův nebyl určen pro ty, kdo už
vešli do království nebeského dříve, nýbrž pro ty, kdo by bez
hmotného důkazu a pomoci nikdy neuvěřili, a pro ty, kterým už
dřívější cesty nemohly posloužit, čili pro všechny, kdo měli teprve
dospět ke Světlu.
Mystický výklad k pátému verši by zněl: Soustředí-li se
lidská duše celou svou myslí a srdcem na Boha, obyčejně uzří
jako první a základní projev milosti Boží světlo, které se zrodí
z hluboké temnoty, jež mu předchází.(6)
I. 6. Byl jeden člověk poslaný Bohem. Jeho jméno bylo Jan.(7)
7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o světle, aby všichni
skrze něho uvěřili.
8. On nebyl světlo, měl jen svědčit o světle.
Zde se vysvětluje jednak jaký měl úkol svatý Jan Křtitel (a o
tom bude později řečeno více), jednak jaký je rozdíl mezi
světcem přicházejícím na svět a vtěleným Bohem, vtělujícím se
do lidského těla.(8) Světec je vždycky jen svědkem Boha,
svědkem toho, že existuje Bůh. Jeho hmotná podstata není
Bohem. Proto nejde o nějakou klamnou a nerozumnou pokoru,
když vidíme, že i největší světci se považovali, pokud byli v
těle, za velmi nedokonalé, a v Novém zákoně o nich čteme, že
i svatý hřeší sedmkrát za den. Proto též vidíme s jakou radostí
odkládá světec své tělo, které mu do posledního dechu na tomto
světě zabraňovalo bezvýhradnému vstupu do náruče Boží.(9)
Naproti tomu vtělený Bůh má tělo jen jaksi přídavkem. Toto
tělo by mohlo podlehnout zkáze, mohlo by se stát stejným

svůdcem jako naše tělo. Není zpočátku po zrození rozdílu mezi
ním a naším tělem, avšak má význam jen a jen pro lidstvo,
kdežto ani v nejmenším pro vtěleného Boha. Ono jest jen
ukazatelem a nositelem Božství, aby ostatní snáze pochopili
existenci Boha a nabyli nových důkazů o ní, vhodných pro
změněné poměry na světě. (10) Píše-li se v tomto evangeliu o
sv. Janu Křtiteli, že byl svědkem Světla, je tu zase něco
poodhaleno z vnitřního rozpoložení světcova. On měl vidění
světla, on o něm věděl, nevěřil v ně pouze jako my. Svědek
přece svou výpověď nestaví na víře, nýbrž na vědění. Takový je
stav duchovního poznání každého pravého světce. Tady je
mnoho řečeno o podstatě svatosti, a nemělo by se zapomínat,
že bez těchto svědeckých znaků o Světle neexistuje svatost, jako
stav dosažený, i když jde jinak o hrdinný boj o ni.(11)
Mluví-li se zde o Janu Křtiteli jako o člověku poslaném od
Boha a v předchozích verších o Kristu, v němž je život, můžeme
potom říci o každém člověku, přicházejícím na svět, že je od Boha
poslán, neboť všechno živé musí být od Boha, jenž je přece jen
jediným zdrojem života. Duchovní úkol jednotlivcův může být sice
v určitém časovém období daleko méně důležitý než byl úkol
Janův, avšak konečným cílem každého z nás je spojení s
Bohem na věčnosti, a je těžko myslitelné, že by někdo z nás mohl
k tomuto cíli dospěti, aniž by prospěl i jiným duším. Máme tedy
všichni duchovní poslání od Boha a všichni bychom měli
hledět toto nejvyšší poslání splnit co nejdříve.
I. 9. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházelo
na svět.
Všimni si dobře, že je zde užito přítomného času "světlo,
které osvěcuje", zrovna jako v pátém verši "A světlo svítí ve
tmě." Jinde v okolních větách je jen minulý čas. To znamená, že
světlo (a tímto světlem podle vysvětlení Janova je Kristus) bez
ustání svítí ve tmě (při čemž tma je hmota) a trvale osvěcuje
každého člověka (12), ať tento člověk o tom ví, či neví, ať je
mlád nebo stár, ať je duchovně vyspělý nebo ne. Jan jenom
domýšlí původní myšlenku, že skrze Slovo bylo všechno
učiněno. Je mu samozřejmé, že toto Slovo též všechno
udržuje při životě a v existenci vůbec. Kdyby jeho světlo přestalo
svítit, vyhasl by veškerý život, dokonce by nic dále neexistovalo.
Tento devátý verš je důkazem o Bohu v nás. My nejsme
Bohem, jako sv. Jan Křtitel nebyl Světlem, ale Bůh je v nás.
Toto rozlišení má dalekosáhlý význam pro další pochopení
Kristova učení. Kdybychom byli nějak skutečně odděleni od
Krista, byli bychom zároveň také navždy ztraceni. My však máme

ve své mysli a ve své duši přístup ke Kristu, a jen proto má
vůbec význam zabývat se smyslem evangelií, která ukazují
cestu ke Spasiteli. Kdyby tomu tak nebylo, a kdyby celé
náboženství sloužilo jen k prosbě za pozemský blahobyt a
zdraví, nemělo by vůbec významu se jím obírat. Náboženství a
Bůh by se stali pouhými služkami lidí a nikoli jejich světlem,
nikoliv zárukou věčného života.
I. 10. Na světě byl a svět povstal skrze něho, svět ho však
nepoznal.
11. Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali.
Budeš se asi ptát, jak se mohlo něco tak tragického stát, aby
svět nepřijal a nepoznal vlastního stvořitele. Odpověď je lehká.
Bůh nadal všechny tvory svobodnou vůlí, takže oni mohou
zavrhnout i vlastního otce. "Do vlastního přišel" se vykládá, jako
že se narodil v izraelském národě, v němž bylo dávno
prorokováno jeho zrození. Izraelský národ byl původně veden
přímo Bohem, takže se evangelistovi zdálo, že měl určitá
privilegia před jinými národy.(13) My však můžeme doplnit
význam zmíněných slov stejně správným výkladem, který
vyplývá z verše I,9 a je potvrzen dalšími I,12: My všichni jsme
nositeli Boha (máme ho v sobě), a přesto jej nepoznáváme.
Přichází-li tedy Kristus mezi nás, přichází mezi své, zatím
nevěrné, mezi děti, které se ke Stvořiteli nehlásí.
I. 12. Ale všem, kdo ho přijali, dal moc státi se dětmi Božími,
těm, kdo věří v jeho jméno,
13. kteří se nezrodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle
nýbrž z Boha.

muže,

Tento verš bývá vykládán obvykle epištolou sv. Pavla ke
Galatským III,26-27, kde se praví: "Všichni jste zajisté synové
Boží vírou v Krista Ježíše, neboť všichni, kdo jste byli v Kristu
pokřtěni, Krista jste oblékli."(14)
Je dobře, aby sis uvědomil, že se člověk nestává vědomým
dítkem Božím křtem, jak ho známe dnes. Po tehdejším křtu si
však lidé začínali být vědomi tohoto synovství. Křest, který
prováděl sv. Pavel a ostatní apoštolové, se plně lišil od křtu, jenž
se provádí dnes. Ze Skutků apoštolských víme, že apoštolové
křtili jen dospělé lidi, kteří si byli plně vědomi toho, co činí. Dále
pokřtili jen ty, na něž sestoupil Duch svatý, nebo na něž
současně se křtem přivolali
Ducha svatého, takže sami
apoštolové zřeli svým duchovním zrakem toto působení
Ducha. Jaké bylo působení toho Ducha svatého na uvěřivších,

o tom jasně píše sv. Jan právě v tomto 12. verši. Tito pokřtění
lidé, přestože se narodili právě jako my z muže a ženy, mohli
klidně prohlásiti, že se nenarodili z tělesné matky. Mohli klidně
zvolat s Kristem: "Kdo je má matka?" A nebyli by lhali. Kdo se
vědomě zrodí z Boha, těm, se tento zrod stává skutečnější než
zrod na světě, a zrození v těle na světě už jim nepřipadá jako
skutečné zrození, nýbrž jen jako navlečení tísnivého šatu, jsou
též prosti i těch nejvřelejších a nejtěsnějších pout, na kterých
ostatní lidé tolik lpějí. Uvědomili si a skutečně poznali, že jsou
věční, že nevznikli zrozením na zemi z lůna matčina, nýbrž že
jako duše trvají od věčnosti do věčnosti. Nemohou proto, i při
nejlepší vůli, své zrození na této zemi považovat za skutečné
narození, nýbrž spíše za přijetí nového oděvu, jemuž se říká
lidské tělo, ale s nímž se od té chvíle nikdy neztotožňují. Vědí,
že jejich původ je v Bohu, Bůh, že je jejich pravý otec i matka a
že jím zůstane, ať už se zrodí zde v těle jen jednou nebo
vícekrát. V tom je pochopení, že Kristus dal moc těm, kdo ho
přijali, státi se dětmi Božími. Dítětem někoho se mohu vědomě
stát teprve tehdy, když poznám, kdo je můj otec a kdo je má
matka. Naroditi se z Boha znamená poznati, že Bůh je můj Otec.
Proto ti radím, abys nevěřil nikomu, kdo ti řekne, že
poznává Boha, avšak pozoruješ-li jej, vidíš, že lpí na všem
světském, na všech svých poutech s rodinou, s vlastí a dokonce
i s majetkem. Boha poznává jen ten, kdo se z něho narodil. Ten
pak v ničem a nikdy nezapírá, že je jeho synem. Necítí se již
narozeným z krve, proto se nestrachuje o svůj život v těle jako
jiní, proto se nepovažuje za příslušníka té nebo oné rodiny, toho
nebo onoho národa. Rodný dům, rodina, vlast a majetek jsou mu
jen prostředky, které nutně potřebuje k dosažení onoho poznání
Boha jak on, tak i jeho bližní.(15)
I. 14. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. I patřili
jsme na jeho slávu, slávu, jakou má Jednorozený od Otce,
plný milosti a Pravdy.
Chabě bychom porozuměli vtělení Božímu do hmoty,
kdybychom se domnívali, že nám přišel dokázat, že existuje Bůh
a nic více. Vždyť takový důkaz bychom mohli lehce zavrhnout,
kdybychom věřili, že Ježíš Kristus byl pouhý člověk. Dokonce
apoštolové, kteří spatřili slávu Syna Božího v jeho jednání,
zázracích a proměnění na hoře Tabor, mnohdy, zvláště při
zkouškách, zapochybovali o jeho božství. Je tedy jisto, že sláva,
se kterou se On projevil, bude ještě nejistěji působit na nás, kteří
jsme nebyli jejími svědky. Avšak on byl a je též pln milosti a
Pravdy, a to je více než sláva, která provázela jeho pozemský

život. Milost a pravda Boží se v Kristu projevila způsobem, který
je nade vší pochybnost i pro nás dnes a na věky něčím živým.
Ukázal, k čemu slouží člověku tělo, jaký má účel ve hmotě a
kam nás má dovést.
Správný smysl Božího vtělení do hmoty jest: "Já, Ježíš
Kristus, ti ukazuji, jak máš žít a co máš dělat, abys se mnou žil
vědomě na věky a už nikdy ode mne neodešel."
Kdokoliv z nás i dnes se může zařídit podle rad Kristových, jež
ti dále vysvětlím, přesvědčí se při tom, že Kristus je opravdu
synem Božím a že má i dnes až na věky moc učiniti z nás
vědomé syny Boží.
I. 15. Jan o něm svědčí a volá: "O tomto jsem řekl: Ten, který
přichází po mně, předešel mě, neboť byl dříve než já."
16. My všichni jsme zajisté
milost na milost.

přijali z

jeho plnosti,

a to

17. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda byla
dána skrze Ježíše Krista.
Smysl 15. verše jsme si už vysvětlili. Jan tu podává nový
důkaz o své víře ve věčnost Kristovu. Jan se ještě narodil jako
člověk, ale Kristus se narodil jako vtělený Bůh, který je vědomě
od věčnosti.
Dále svědčí, že my přijímáme z jeho plnosti. Má totiž stále na
mysli, že zde na zemi nikdy není ani naše pravda ani naše
poznání úplné. Obojí je třeba neustále doplňovati, zatím co u
Boha je ustavičná plnost všeho. Sv. Jan tu patrně navazuje na
vlastní zkušenost, kterou se liší každý mystický stav od
obvyklého nemystického, běžného vědomí, jaké máme teď v
tomto světě. Také o Panně Marii se praví, že byla naplněna
Duchem
Svatým a podobně o apoštolech po seslání Ducha svatého.
Avšak tuto plnost duchovní pociťuje mystik už v nižších stavech a
podle ní nejbezpečněji poznává, že se setkal s Bohem. Vždyť
setkati se s Ním znamená vždycky něco ze sebe ztratiti a na místo
ztraceného něčím novým se naplniti, a to často tak a do té míry,
že lidská podstata klesá pod tímto sladkým břemenem. Člověk
poznává plnost Boží a svou prázdnotu a neschopnost obsáhnouti
celou tu plnost.
Ve slovech "milost na milost" je velké zaslíbení. Všichni
přijímáme ustavičně milost od Boha, neboť bez jeho svolení a
milosti bychom nemohli ani žít. Avšak, kdo si uvědomí, že

přijímá skutečně nějakou milost, a je za ni vděčen a hospodaří s
ní dobře, získává z tohoto Božského pramene stále nové milosti.
Pro milost, kterou dostal a jíž nepohrdl, dostane se mu další
milosti, takže může trvale duchovně stoupat, tj. trvale se
přibližovat k Bohu. To je vysvětleno slovy Kristovými, že kdo má,
tomu bude ještě přidáno.
Mojžíšovy příkazy (desatero) jsou opravdu jen strohými
zákony, jimiž se rozkazuje, co má člověk dělat. Kristus však
nepřikazuje, nýbrž jen láskyplně vybízí, jako např.: "Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás
občerstvím," nebo "co je platno člověku, kdyby celý svět získal a
na své duši škodu utrpěl" atd. Zákon není ještě celá pravda,
protože je neživý. Pravda je živá a tímto zdrojem pravdy a života je
právě Kristus. Proto skrze Krista přišla též Pravda.(16)
I. 18. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který je v lůně
Otcově, ten o tom vypověděl.
Apoštol Jan podává několikrát svědectví o tom, že Boha
nikdo nikdy neviděl.(17) Ptáš se, jak je možný takový výrok hned
pár řádek za těmi, v nichž praví, že Bůh je Slovo, tím Slovem je
Kristus, ten vzal na sebe tělo, přebýval mezi lidmi a apoštolové
patřili na jeho slávu. Vždyť tehdejší lidé spatřili vlastně Boha? Zde
máš první případ toho, co jsem nazval ve II. kapitole
protivýrokem. Veršem 18. se přivádí na pravou míru zmíněné
předcházející verše. To, co mystikové nazývají viděním Boha,
není zření nějakého lidského nebo jiného tvaru. Když lidé viděli
vtěleného Krista, zřeli jen tvar těla, které vzal na sebe, nikoliv
jeho samého. Očima nelze totiž Boha spatřit, a to z toho důvodu,
že se Bůh nedá vůbec smysly vnímat, ani čichem, ani chutí,
jenom tím, co je mu v podstatě rovno, a to je duše. Duše pak,
stejně jako Bůh, není zřejmě v oblasti smyslů, tj. ve hmotě,
protože hmota není Bůh. Ve hmotě je patrno jen to, co je svým
způsobem naše
všelijak obměněná hmota.
Považujeme-li
člověka za hmotný nástroj, opatřený hmotnýma očima, můžeme
klidně říci, že nikdo Boha neviděl. Avšak ani mystik, který na sobě
zažívá přímé působení Boží, nemůže s klidným svědomím říci, že
Boha viděl.(18)
On si pouze uvědomuje jeho existenci a je s tímto bytím zajedno.
Říkám sice "pouze", ale jsem si dobře vědom, že bych měl takhle
mluvit spíše o zření a vnímání hmoty. Slovem "pouze" jsem chtěl
vyjádřiti, že smysly odpadají a zůstává vnímání zcela bez pomoci
smyslů. Nemůže být tedy při takovém vnímání ani řeči o
nějakém vidění. Kdo takovým způsobem jednou vnímal Boha,

vrací se nazpět do vnímání smysly už zrozen z Boha, tedy celý
na ruby, všecek změněný. Středem jeho života a veškerého
vnímání nemůže už nikdy být hmotný svět - leda by dokázal
zapomenout na svůj zážitek - nýbrž svět Ducha.(19)
Těchto 18 úvodních veršů nutno míti stále na paměti při
celém výkladu. Dokazují Božství Ježíše Krista a mnoho říkají o
jeho úkolu na zemi.(20)
IV. Křest v Jordáně (I,19 - I,34)
I. 19. A toto je svědectví Janovo, když Židé z Jeruzaléma poslali
k němu kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?"
20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: "Já nejsem Mesiáš."
21. I zeptali se ho: "Co tedy? Jsi Eliáš?" A řekl: "Nejsem."
"Jsi prorok?" A odpověděl: "Ne."
22. Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme odpovědět těm, kteří
nás poslali. Co pravíš sám o sobě?"
23. Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti. Spravte cestu
Páně, jak řekl prorok Eliáš."
Osobnost sv. Jana Křtitele je zahalena stejnou rouškou
tajemství jako mládí Ježíšovo. Je pochopitelné, že kdyby byl
sv. Jan pouze lil v Jordáně lidem vodu na hlavu nebo je ponořoval
do řeky, nebyl by vzbudil takovou pozornost Židů. Z této události
můžeme soudit, že sv. Jan byl významnou osobností, která
dokázala ovlivňovat myšlení mnoha lidí. Jsme-li si vědomi toho, co
se dělo s Ježíšem při křtu v Jordánu a později lidem,
pokřtěným od apoštolů, můžeme předpokládat, že něco stejně
nebo aspoň téměř tak dokonalého a dalekosáhlého se dělo také s
lidmi pokřtěnými od sv. Jana. Nemáme důvodů, proč bychom
pochybovali, že od Janova křtu odcházeli zcela proměnění a
rozhodnutí sloužiti Bohu. Takoví lidé potom nemohli dopřáti
pokoje tehdejším, duchovně lhostejným židovským kněžím a
farizeům, ale za to pečlivě se starajícím o svůj prestiž, s jehož
úpadkem by mohly upadnout i jejich příjmy. Tito kněží byli aspoň
obeznámeni s hlasem proroků, a když sv. Jan hlásal příchod
Spasitelův, vzpomínali si také na všechny výroky Starého zákona
o příchodu hrozného dne Hospodinova. Z toho totiž měli velký
strach, neboť nežili spravedlivě. Prorok Malachiáš praví ve
jménu Božím: "A já vám pošlu Eliáše proroka, prve než přijde
den Hospodinův veliký a hrozný." (Mal.IV,5) Z dotazu kněží bylo
vidět, že předpokládali nové narození Eliáše v lidském těle,
nikoliv nějaké jeho sestoupení s nebe. Jestli nevěřili ve
znovuvtělování všeobecně, tedy aspoň je nevylučovali v tomto

případě. Sv. Jan však vyvrátil jejich domněnky a tvrdil dokonce,
že není ani prorokem, nýbrž hlasem volajícího na poušti, aby se
spravila cesta Páně. Tato věta je vzata z Izaiáše kap. 40, verš 3.
V této kapitole se mluví mimo jiné o hlavních znacích
odpoutanosti od světa, tedy o správném poznávání Boha.
Spraviti cestu Páně není tudíž nic jiného než naučiti lidi
rozeznávat dobro od zla, rozlišovat, co slouží k poznávání
Boha a co nikoliv, a snažit se je přimět, aby splnili toto poznání.
Nuže sv. Jan neřekl o sobě nic více a nic méně než, že je
duchovním učitelem, duchovním vůdcem, který má zvláštní
poslání od Boha jako předchůdce Páně. Správně rozeznávat
dobro a zlo a učit je sledovat nemůže dokázat nikdo jiný než
duchovní vůdce předáváním duchovní síly a poznání.
Chtěl bych, aby sis tohle dobře zapamatoval: Sv. Jan nebyl
obyčejným, duchovně nevědomým člověkem. Dozvíš se dále, že
měl své duchovní žáky, z nichž dva se potom přidali k Ježíši
Kristu. Jedním z těch dvou byl sv. Jan Evangelista, zřejmě muž
duchovně už tehdy velmi vyspělý.
Chci, aby sis byl vědom této skutečnosti, že sv. Jan uměl
předávat jak duchovní sílu, tak schopnost aspoň poznávat
věčnou skutečnost, která je podkladem odvozené existence
tohoto světa a těl. Stejným způsobem, ale ve větším měřítku, si
počínal Ježíš Kristus a po něm
jeho apoštolové. Tak
vypadalo vyučování křesťanství v prvních jeho dobách a tak
mělo vypadat dodnes, mělo-li být zachováno neporušeně
čisté, hluboké a člověka přerozující. (21)
I. 24. A ti vyslaní byli z farizeů.
25. A tázali se ho takto: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani
Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?"
26. Jan jim dal tuto odpověď: "Já křtím vodou. Ale mezi námi
stojí někdo, koho vy neznáte,
27. ten totiž, který přichází po mně, kterému nejsem hoden
rozvázat řemének u opánku."
28. To se stalo v Bethanii za Jordánem, kde Jan křtil.
Křest Janův neznamenal ještě všechno. Přinesl určitý obrat v
životě pokřtěného, ale přece jen nedokázal přivésti člověka na
konec duchovního vývoje. Vnitřně duchovně připravenému
přiváděl do vědomí jeho věčný život, ale jen na chvíli. Takový
zážitek je velmi silný a nezapomenutelný, takže není velké
nebezpečí, že by nezpůsobil změnu v lidském životě a že by se v
něm potom trvale nezračil. Jím potom začíná pravá duchovní

cesta. Jak jsem však vysvětlil v I. dílu Mystiky, je od tohoto
zážitku ještě dlouhá cesta k duchovní dokonalosti, stejná cesta,
jakou prodělal Ježíš Kristus od křtu v Jordánu přes smrt Syna
člověka na kříži až po zmrtvýchvstání a seslání Ducha svatého.
Tuto symboliku Kristova života v tomto díle vysvětlím později
podrobně znovu.
Sv. Jan, jako každý duchovní vůdce, sám je jen
zprostředkovatelem Boží síly a milosti, není touto milostí, nýbrž
ona je v něm. Ví dobře, že ona nenáleží lidskému tělu, i když jde o
tělo světcovo. Proto se Sv. Jan považuje za nic před Bohem, aby
dal jasně najevo, že ví, že tělo nic neprospívá, ale Duch
oživuje k věčnému životu. (22)
I. 29. Druhého dne vidí Ježíše, jak k němu přichází a praví:
"Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa!"
Na tomto místě ti musím připomenout základní poučku, kterou
o sobě zanechal Ježíš Kristus. Řekl o sobě: "Já jsem cesta."
Chtěl tím říci - kromě jiného - že podle jeho života a výroků se dá
žít tak, aby se došlo k Bohu. Nenaskýtá se zde otázka, proč
neřekl prostě: "Čiňte totéž, co jsem činil já." Když při poslední
večeři lámal chléb a dával jej jísti apoštolům, řekl jasně: "To čiňte
na mou památku!" Mluvil-li však obrazně, jako v tomto případě,
chtěl říci více, než co se dá vyjádřiti konkrétním významem
slova. Cesta zůstává cestou, Bůh Bohem. Člověk člověkem.
Kristus však na jiném místě vysvětlil, co myslí cestou. Mluví tam o
cestě strmé, úzké a trnité, která vede ke spáse, a potom o
cestě široké a pohodlné, jež vede k zatracení.(23) Kristus o
sobě říká nejen, že je hlasatelem oné příkré cesty, jíž se na
Východě říká přímá stezka, ale že je sám tou cestou. Neříká, že
jen jeho příkazy ukazují cestu, nýbrž že On je cesta. Nezbývá nám
tedy nic jiného, než se dívati na celý jeho život, na celé jeho
působení, nejen na jeho poučky jako na cestu, kterou se máme
dát poučit a kterou máme napodobovat. Zvolíš-li tento způsob
nazírání na Krista, nebudeš si stěžovati jako tak mnozí lidé, že
nám Ježíš řekl pramálo o tom, co máme dělat.(24) Ježíš Kristus
ti bude všestrannou cestou, která tě povede jak ve vnějším
světském, tak i ve vnitřním, duchovním životě. Hlubší význam
slov "Já jsem cesta" ti dokonaleji vysvětlím později - a kdybych k
tomu neměl příležitost, pročti si čtvrtý díl tohoto spisu - ale už
nyní můžeš se mnou hledat ve všem, co se dělo s Kristem,
předobraz toho, co se má díti vnitřně, mysticky s člověkem.
Přistupujeme nyní k první takové události ze života
Kristova, která nám napovídá, jací máme být, abychom mohli

dosáhnouti tohoto způsobu
poznávání Boha, jakého
dosahoval Kristus. On nepotřeboval prodělati duchovní vývoj a
strašné utrpení na kříži pro sebe, nýbrž chtěl kromě jiného na
věky ukázat, jakou cestou se má ubírat každý křesťan k
osobnímu mystickému zmrtvýchvstání, nanebevstoupení nebo k
přijetí Ducha svatého. Kristus svým životem učí jednak jaké
předpoklady musí mít člověk pro dosažení těchto vrcholů
náboženského života, jednak jaká je podstata takových
duchovních stavů.
Praví-li sv. Jan Křtitel o přicházejícím Kristu "Ejhle beránek
Boží, který snímá hřích světa," ukazuje nám, jakou přípravu
musí mít člověk za sebou, aby mohl být mysticky pokřtěn. Obvyklý
výklad tohoto verše je: "Kristus je spasitel, který svým utrpením
dokázal smýti hřích světa. Hříchem světa se myslí dědičný
hřích, který vznikl přestoupením Božího příkazu v ráji, po němž
následovalo vyhnání z ráje do stavu rození a zmírání, radosti a
utrpení, v jakém žijeme dosud. Kdyby nebylo spasitelného
prolití Kristovy krve na kříži, nemohli bychom být spaseni."
Ten výklad však je jen zčásti správný. Kristus je
Spasitelem, ale jeho spasitelský úkol nespočívá v tom, že by nás
zbavil povinnosti bojovat, tím že by za nás napřed vybojoval
celou bitvu o spásu sám. Tuto bitvu, tento tvrdý boj proti své
nevědomosti a připoutanosti ke hříchu a ke světu místo k Bohu,
musíme si vybojovat sami za jeho pomoci. Kristus nám však
ukazuje, jak máme bojovat o svou spásu a spásu celého lidstva
a slibuje nám pomoc v tom zápase. Touto pomocí je především
jeho milost, která působí neztenčeně i dnes. Samozřejmě, že
první milostí bylo, že kvůli nám přišel na svět, hlásal vůli Boží a za
nás umřel na kříži. Zase by bylo chybné, kdybychom si mysleli, že
těmito fakty začínala nebo končila Kristova milost, nebo že dnes,
když za nás Ježíš Kristus neumírá na kříži, je proud jeho milosti
menší. Před takovými myšlenkami tě upřímně varuji. Ježíš Kristus
není nic minulého, je stále přítomen svým životem, svým utrpením,
celou svou cestou. Znovu přichází na svět tím, že se rodí v našem
nitru, znovu nás tam poučuje, jako poučoval apoštoly, znovu tam
umírá na kříži a znovu tam povstává z mrtvých. Stojí dodnes a
bude stát na věky za každou svou radou a za každým svým
počinem a za všemi, kteří jej následují. V tom tak tkví hlavní
podstata Kristova Spasitelství. On stále vede ke spasení, on je
stále cestou, která vede k vědomé nesmrtelnosti. Úloha
Kristova je věčná, je delší než stvoření samo. Proto mohl o
něm napsati evangelista Jan: "Na počátku bylo Slovo" a
"Světlo svítí" a můžeme dodat, že svítí věčně.(25)

Sv. Jan Křtitel svým zvoláním "Ejhle, Beránek" nás
upozorňuje, že Kristus, který k nám přicházel, byl tak pokorný,
jak jen může kdo být. Kristus nepotřeboval být pokřtěn člověkem,
Kristus ukázal celému světu, že duchovnímu učitelství, ke kterému
se právě chystal, není nikdo připraven dříve, než mu přestane
záležet na tom, aby jej lidé považovali za něco víc, než jsou oni.
Kristus, kdykoliv toho bylo třeba, dosvědčil, že je Synem Božím,
ale nebyla v tom ani špetka hrdosti, nýbrž byl to pouhý projev
věčné pravdy. Pokora nikdy nelže, nezastírá pravdu a nikdy ji
nezkresluje. Neřekl-li někdy Kristus pravdu naplno, tedy jen
proto, aby nikoho nezmátl.
Napsal-li sv. Jan Evangelista slova sv. Jana Křtitele do
svého evangelia, považoval je za vodítko pro následovníky
Kristovy, neboť on psal evangelium jen jako vodítko, nikoliv jako
historii nebo chlubivé líčení zázraků. Křesťané dobře pochopili, že
pokora je základní křesťanskou ctností, ale pokoru mnohdy
přeháněli a považovali často za nutné ji pěstit samoúčelně pro
pokoru samu. Opravdu pokorným je jen ten, kdo do ní doroste
vývojem, ne ten, kdo chce být pokorným. Pravá pokora vyplývá
z duchovní potřeby a vyspělosti a ne z nutnosti. Přesně tak, jak
nám ji ukázal Kristus. On nemusel přijít ke sv. Janovi, ale
přišel a sklonil před ním hlavu.
Verš pokračuje slovy "který snímá hřích světa". Všimni si,
prosím, že sv. Jan neříká ani "sňal" ani "který sejme" - Kristus
totiž ustavičně snímá hřích světa. Už z této maličkosti poznáváš,
jak je chybný výklad, že Kristus sňal hříchy světa svou smrtí na
kříži. Ne, svou smrtí na kříži jen pokračoval v ustavičném nesení
břemene lidských provinění. Tahle právě vykládaná věta
mnoho napovídá o správnosti názoru, že Bůh nejen stvořil svět,
ale ustavičně jej udržuje, ustavičně o něj pečuje. Kdyby Kristus
jen na chvíli přestal vysílat proud své milosti a lásky všemu
stvoření, celé by se zhroutilo a vzájemně zničilo zlem,
omezeností a nevědomostí.
Máme-li si vysvětlit, co se má rozumět snímáním hříchu
světa a nechceme-li začít od Adama, můžeme krátce říci toto:
Hříchů je mnoho, ale všechny mají společný kořen v lidském
pocitu oddělenosti od Boha. Chceme-li tedy všechny hříchy
nazvat jedním hříchem, jako se děje na tomto místě evangelia,
můžeme tento hřích definovat jako odklon od Boha. Tento
odklon od Boha má potom za následek celou řadu přerůzných
poklesků, stejně jako náhlé oslepnutí má za následek celou
řadu pádů, popálení, poranění, nárazů a podobně, je-li
oslepnuvší ponechán sám sobě. Sejmouti znamená odstraniti

lehce svrchu, tady zřejmě odpustiti a omilostniti. Setká-li se někdo
s Kristem, první, co pocítí, je, že Kristus vzal velkou část jeho
břemene na sebe. Poznáme-li totiž aspoň z části takovou
skutečnost jakou je Bůh, nemůžeme se už dále ztotožňovati s
celým tím rancem maličkostí a malicherností, s nimiž jsme se
trmáceli před takovým poznáním. Prohlédneme chybnost svého
počínání a učiníme středem svého života Krista. Tím odpadne
ono křečovité chytání se třísek, střepů, hraček a tretek, a do
všeho našeho počínání neslyšně vstoupí On se svou věčnou
jistotou a klidem. Věčnost pohlíží i na nepatrné záležitosti našeho
života a my si toho začneme být vědomi. Tak dostane i
nejmenší náš skutek a myšlenka nový punc a vyšší posvěcení.
(27)
I. 30. O tomto jsem řekl: Po mně přichází muž, který mě předešel,
neboť byl dříve než já.
Nepozastavím-li se nad tímto veršem, možná, že se nad ním
pozastavíš ty a zeptáš se: "Věřil snad sv. Jan Křtitel, že
existence lidská začíná narozením na této zemi a že duše je
věčná do budoucnosti a nikoliv do minulosti?" První dojem z
tohoto verše svádí k takovému výkladu. Věčnost má však jednu
jedinou vlastnost, pro níž je právě věčností: Není vázána na čas,
nemůže tedy mít ani začátku ani konce. Věčnost, která začíná,
není věčností, a je jisté, že co začíná, musí pro podmíněnost
časem zůstati závislé na něm. Pravá věčnost musí být odevždy.
O tom jsem už jednou psal. Ale zde jde o to, jak potom vyložit
verš I, 30.
My všichni jsme svou duší věční, po této stránce nemáme ani
začátku ani konce, ale tuto svou věčnost si neuvědomujeme.
Naopak, zapomínáme i na to, co jsme dělali v čase. Jedna
vlastnost spasení člověka, nebo poznání Boha nebo spojení
s Bohem, jak se tomu říká jindy a jinde, spočívá v tom, že si
člověk uvědomuje tuto svou věčnost aspoň právě tak dobře, jako
si nyní my všichni uvědomujeme svou existenci na světě. Pak se
nám samozřejmě život ve světě jeví jako přechodný stav, nikoliv
jako nějaké věčnost na pokračování, kdežto ono vědomé
přebývání v Bohu se nám jeví jako věčnost, která nikdy nezačla,
jako bytí samo. Ze stanoviska těchto duchovních zasvěcenců,
ten kdo nevešel do tohoto stavu, kdy si uvědomuje svou
věčnost, vlastně vůbec není, ještě vůbec nežije. Kristus v tomto
smyslu mluvil o mrtvých, kteří mají pochovávati mrtvé. Býti a žíti
znamená v duchovní řeči Kristově existovati vědomě od
věčnosti do věčnosti. V řeči sv. Jana Křtitele to nemůže
znamenati nic jiného. Potom můžeme říci tímto způsobem např.,

že Mojžíš byl dříve než ty, protože Mojžíš si dříve uvědomil toto
své věčné bytí, než si je uvědomíš ty, když jsi do něho nedospěl
ani dnes a on už k němu došel před několika tisíciletími. Kristus o
sobě řekl: "Dříve než Abraham byl, já jsem." Tím chtěl říci, že
nikdy nezačal a nepřestal vědomě žít a existovat a že vždycky
vědomě žil a existoval. V tom smyslu předešel všechny lidi, tedy i
sv. Jana Křtitele, a sv. Jan může o něm potom říci, že jej
předešel, neboť byl dříve než on, aniž by tím tvrdil, že duše
lidská je stvořena při lidském narození nebo že netrvá stejně
věčně jako duše Kristova.(28)
I. 31. A já jsem ho neznal, ale, aby byl zjeven Izraeli, proto
jsem já přišel křtít vodou."
Sv. Jan Křtitel jistě znal osobně Ježíše jako svého
blízkého příbuzného. Praví-li "a já jsem ho neznal", má na mysli
jinou znalost než lidskou. Nevěděl, že Ježíš je vtělený Bůh.(29)
Když se o tom dověděl, dostal duchovní úkol křtíti v Jordánu, a
evangelia nám říkají, že ve křtu pokračoval i po pokřtění
Ježíše Krista. Říká-li, že přišel křtít vodou, aby byl Kristus zjeven
Izraeli, prohlašuje pouze, že ostatní pokřtění neměli ani zdaleka
tak velký úkol jako Spasitel, ačkoliv byli mezi nimi i někteří
pozdější apoštolové a učedníci Kristovi. Nechce snižovati svůj
vliv na ostatní pokřtěné, ale před tváří Ježíše Krista vidí, jak
nepatrná je jeho úloha. Rozebíraný verš prozrazuje, že jeho
křest měl moc otevřít lidem duchovní zrak, aby poznávali v Ježíši
svého Spasitele.
I. 32. A Jan vydal svědectví, řka: "Viděl jsem Ducha sestupovati
jako holubici z nebe, a zůstával na něm.
33. A já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou,
mi řekl: Na koho uvidíš sestupovati Ducha a zůstávati na
něm, ten křtí Duchem svatý.
34. I viděl jsem a vydal jsem svědectví, že toto je Syn Boží.
Kdo jiný mohl sv. Janu Křtiteli říci ta slova, kdo jiný ho mohl
poslat křtít, než Bůh. Ten ho také poučil, že pokřtění Ježíšovo
bude mít jiné následky než pokřtění ostatních lidí.
Křtem v Jordánu začíná veřejné vystoupení Krista. Je to
tedy mezník nadmíru významný, jehož dosah se budeme
snažit pochopit co nejdokonaleji. Promluvme napřed všeobecně o
křtu.
Zvláště ze Skutků apoštolských vidíme, že apoštolové
vkládáním rukou udělovali Ducha svatého a že toto přenášení
Ducha svatého těsně souviselo se křtem. Byl pokřtěn jen ten, na

koho sestoupil Duch svatý.(30)
Křest potvrzoval duchovní
připravenost k dalšímu
vyššímu poznání.
Nebyl koncem
duchovního vývoje, ale byl začátkem spojení s Bohem.
O křtu, který konal sv. Jan, se dovídáme z Písma: "Já vás sice
křtím vodou k pokání, ten však, který přichází po mně, je
mocnější než já, a nejsem hoden nositi mu opánky." (Mat III,11)
(31)
Křest Janův měl poněkud menší dosah než křest prováděný
apoštoly, ale jistě nebyl pouhým formálním potvrzením, že
pokřtěný nastoupil pokání. O jeho účincích máme sice jen jedinou
zprávu (viz pozn. 31), ale i z té je vidět, že měl stálé účinky. Náš
křest, bohužel, ty účinky nemá. Z toho poznáváš, že takový křest
teprve máš prodělat.(32) Není zapotřebí, abys znovu vstoupil
do vody a znovu na tebe lili vodu. Tím by ses nezměnil. Je však
třeba, abys přijal od Boha opravdové posvěcení.(33) Podstata
každého duchovního posvěcení je více či méně dokonalé
poznání věčné skutečnosti. Takový druh posvěcení je tím
nejlepším příspěvkem a pomocí duchovnímu pokroku. Od
chvíle takového posvěcení totiž člověk ví, že se snaží o něco
skutečného, nejen smyšleného. Ono posvěcení poskytuje
člověku zkušenost, že je věčný a že jeho úkolem je, aby byl
trvale vědomě nesmrtelný, neboť jen potom přestane trpět, bude
svoboden a bude umět tutéž zkušenost zprostředkovat jiným.
Teprve pak se stane opravdovým křesťanem.(34) Od této chvíle
ti nebude zatěžko činiti především všechno, co tě zbavuje
světské
nedokonalosti, budeš mít opravdovou touhu žít
ctnostně, ale nikoliv pro ctnost samu, pro samotné zalíbení ve
ctnostech, nýbrž, že budeš poznávat, jak ctnost tě přibližuje k
Bohu a o toto přiblížení budeš od chvíle oné zkušenosti stát
více než o cokoliv jiného. Podstatná změna, způsobená křtem
je, že člověk více dbá věcí božských a svého věčného původu,
než věcí časných. Nezanedbává věci světské, ale podřizuje je
cílům věčným. A nejde jen o chvilkové zanícení způsobené
vzepětím vznešeného citu, nýbrž o trvalou změnu,
způsobenou novou, nikdy před tím nepoznanou zkušeností, že
nejsme tělem, ale nesmrtelnou duší.
Nyní se přiblížíme k pochopení křtu Kristovu. Tu však si se
mnou krátce a pozorně opakuj, co k takovému pochopení
potřebuješ. Při vysvětlování verše I,29 jsme si řekli, že podstata
hříchu světa je odklon od Boha a z něho plynoucí pocit
oddělenosti od Něho. Z tohoto pocitu oddělenosti pramení
všechny ostatní hříchy. Všelijaké ty hříchy můžeme nazvat různě
silnými pouty, která nás připoutávají ke světu tím způsobem, že

nám nedovolují přiblížiti se k Bohu. Pokání má potom ten
význam, že si člověk především uvědomí, co ho vzdaluje od
Boha a pak se snaží, aby se zbavil těchto závor mezi sebou a
Bohem. Sv. Jan Křtitel kázal křest pokání, kterým způsoboval v
lidských duších přesvědčení, že se mají zbavit hříchů, aby
mohly
přijmout Messiáše (Boha). Apoštolové
křtili
na
odpuštění hříchů (viz Sk II,38 - v pozn. č. 31). Bez tohoto
odpuštění hříchů není možno setkati se s Bohem, protože jediné,
co nás drží v pocitu oddělenosti od Něho, je naše připoutanost
ke světu. Bez tohoto odpuštění hříchů není rovněž možno se
zbavit utrpení, jak je dobře vidno z Mat IX, 1-8. (35) Bez tohoto
odpuštění není dále trvale možno rozeznávati, co je dobré a
co špatné, co vede k Bohu a co od něho odvádí. Můžeme tedy
krátce říci, že se křesťanům dostávalo v tomto křtu této
schopnosti rozeznávací. Schopnost rozeznávati, co je správné a
co máme dělat, nám však ještě nezaručuje, že se vždycky
zařídíme podle této zkušenosti. K tomu je třeba dalšího
sáhodlouhého a krušného
duchovního vývoje. Schopnost
rozeznávací je začátek podstatné části duchovního vzestupu
člověka. My všichni se domníváme, že správně rozeznáváme,
co je dobré a co zlé, ale klameme se. Kdyby zlo bylo tak snadno
rozeznatelné od dobra, jak si myslíme, kdyby se nedovedlo tak
výborně zamaskovat do zdání dobra, kdyby často nepracovalo
ze zákulisí, do kterého běžný člověk vůbec nevidí, mohlo by se
říci, že všichni lidé bez zvláštního osvícení mohou správně
rozeznávat. Ve skutečnosti však může správně rozeznávat
dobro od zla jen ten, kdo zná vůli Boží.(36) A tuto vůli zná
zase jen ten, pro koho je nebe otevřeno, tj. kdo má styk s
Universální pravdou, kterou je Bůh.
Křtem v Jordánu ukázal Ježíš Kristus na podstatu onoho
duchovního vývoje, při němž Duch svatý sestupuje s nebe a
zůstává na člověku. Nebe sice nezůstává stále otevřeno, ale
zato pomoc Ducha svatého je od té chvíle neustále zjevna jak
člověku samému, tak i každému, kdo sám už přijal tohoto Ducha.
Odborně mysticky se tento vývojový stupeň nazývá cestou
osvěcovací (via illuminativa). Evangelista Jan pomíjí celou první
část duchovního vzestupu - cestu očišťovací (via purgativa),
protože ve svém evangeliu nelíčí narození a mládí Ježíšovo. Tyto
části jeho života totiž symbolisují první část duchovního vývoje a
tam je nám ukazováno všechno, co potřebujeme znáti při očistě.
Po očistě musí přijít nové odpuštění, tj. křest, a s tím spojené
osvícení.(37)

Sv. Jan Křtitel dosvědčuje, co viděl při křtu Ježíšovu v
Jordáně. Viděl sestupovati Ducha jako holubici z nebe na
Ježíše.
Především bych byl rád, kdyby sis uvědomil, že sv. Jan tu
popisuje svůj vnitřní duchovní stav, který se odehrával v oblasti
Ducha, kam měl sv. Jan přístup. Navenek jiným lidem nebylo nic
patrno.(38) To neznamená, že by nebylo šlo o skutečnou
událost. Ježíš se přibližoval k Janovi a Jan měl vidění holubice,
která sestupuje z nebe. Protože však šlo o stav, který se
odehrával v duši Janově, je prostorové určení "z nebe" jen
vyjádřením původu tohoto stavu a celého zjevu. Nebe je spíše
klasifikací, spíše označením toho stavu než místem. Nebe je
stav dokonalého poznávání Boha lidskou duší. To znamená, že v
té chvíli byl ve spojení s Bohem nejen Ježíš, ale i sv. Jan.(39)
Také holubice není žádným výlučným tvarem Ducha svatého,
Duch svatý stejně dobře také nemá tvaru. Každý mystický stav,
jako např. tento, se odehrává v oblasti, kde není tvaru, prostoru a
času, avšak může mít, jako v tomto případě, dozvuky ve
smyslech nebo v povrchovém lidském vědomí. Mají-li smysly uspořádané pro vnímání prostorových skutečností - vůbec
vnímati něco z beztvarých a bezprostorových skutečností, musí
se pro ně vnitřní stav přeměnit na prostorový, zvukový nebo
hmatový vjem. A protože si Bůh přál, aby se vnitřní Janův stav
dal spoutati do konkrétních pojmů a mohl být uchován jako
svědectví o jeho vnitřním poznání a o smyslu křtu Ježíšova,
projevil se ve smyslech Janových jako holubice sestupující z
nebe. Kdybych se směl o této přeměně lidsky vyjádřit, řekl bych,
že byla provedena velmi duchaplně. Holubice, sestupující z
nebe, jedinečně vystihuje úkol Ducha svatého. Ježíš je tu
symbolem jedince, který se normálně cítí oddělenou bytostí.
Prostorem nebe
vnímáme celý vesmír nebo aspoň jeho
nekonečnou velikost. Nuže, tato nekonečnost se spojuje s
konečným a odděleným jedincem, zdůrazňuje tak, co se v něm
děje, že mizí jeho pocit oddělenosti od Boha, pocit oddělenosti
částice bytí od celé existence. Smazání tohoto rozdílu je
znázorněno letem holubice. To znamená, že jde o milost od
Boha, nikoliv o moc lidskou. Je ve vůli Boží, aby se člověk
spojil s Bohem, jak se ještě později dočteme z evangelia sv.
Jana. Jediným odpůrcem tohoto spojení je právě jen oddělené
lidské já.(40) Člověk si na tomto stupni vývoje uvědomuje, že
vždycky byl sám jedinou příčinou, proč nepoznával Boha a proč
se od něho cítil opuštěn, a proto se s vývojem ducha stává
pokorný.

Sv. Jan dále říká, že Duch zůstával na Ježíši, a to byla
známka, kterou se Ježíš lišil od ostatních pokřtěných. Zase velmi
poučná věta.
Mystický žák zažívá otevřené nebe, které je na tomto stupni
symbolisováno křtem Ježíšovým v Jordánu - a nemusí vidět
holubici sestupující z nebe - avšak toto nebe se zase zavírá.
Jinými slovy: Na tomto stupni začíná období extasí, přímých to
vhledů do podstaty a vůle Boží, ale po nichž se vrací normální
vědomí tohoto světa s tísnivým pocitem oddělenosti. Pravím, že
tísnivým, protože před tím byl pocit tělesnosti samozřejmý, nyní
však může být srovnán se stavem duše v extasi, a proto
vzbuzuje v extatikovi dojem, že jeho tělo je vězením, které mu
brání v rozletu.(41)
Pro Ježíše Krista však zůstalo nebe ustavičně otevřeno, a
to nejen proto, že byl vtělený Bůh a ne člověk, ale též proto, že
měl dvojí úkol. Především provždycky ukázal svým životem
duchovní cestu k Bohu, a potom obracel na víru své současníky.
Všude při výkladu evangelia musíme mít na zřeteli tento věčný
a časný úkol Kristův. Jen tak můžeme rozlišit, co má sloužit k
našemu poučení a co bylo určeno pro tehdejší lidi. A tu si
můžeme hned říci, že např. zázraky, které konal, byly převážně
určeny jen pro přesvědčování apoštolů, učedníků a současníků
vůbec. Symbolická jednání a podobenství jsou především pro
nás a pro věky budoucí. Proto se příliš nesnažil, aby jeho
současníci všemu rozuměli, pro ty byl určen jiný způsob
přesvědčování.
Jak při křtu Ježíšovu v Jordánu rozlišíš, co je příkladem pro
nás, a co mělo sloužit Ježíšovu tehdejšímu místnímu úkolu?
Intuice je nejlepším pomocníkem, ale můžeš si pomoci i
úsudkem. Nepředpokládám u tebe nic výjimečného a podám ti
podrobný výklad úsudkem. Všiml sis, že ve verši
I,33 je
zdůrazněno, že na Ježíši má zůstávat Duch. Toto vytknutí dává
tušit, že šlo o výjimku, že při křtu jiných lidí rovněž sestupoval na
ně Duch svatý, ale nezůstával na nich. Toto tušení se stane
jistotou, když si všimneš z hojných citátů o křtu, který prováděli
apoštolové (viz příslušné poznámky), že Duch sestupoval při té
příležitosti na pokřtěné nebo na ty, jež měli být pokřtěni, ale z
dopisů sv. Pavla se dovídáš, že bylo třeba, aby neustále
napomínal pokřtěné ke ctnostnému životu. Z toho je patrno, že
Duch svatý neustále neosvěcoval cesty pokřtěných. Můžeme
tedy lehce usoudit, co z Kristova křtu je určeno pro naše
poučení, a co pro úkol Ježíše Krista za jeho pozemského života.

Dále je jisto, že pokřtěním nebyl křesťan ještě dostatečně
vyzbrojen pro úkol náboženského učitele a nemohl si hrát na
náboženského vůdce. O tom se dozvíš ještě z dalšího více.
Co nám tedy Kristus chce říci svým křtem: V duchovním
vývoji je především nutno, aby se člověk neztotožňoval s tělem.
Považuji-li se za tělo, podléhám tomu nejhrubšímu omylu. Mohli
bychom dojíti sebeanalýsou k názoru, že naší pravou podstatou
není tělo (42), avšak daleko jistější je, přesvědčíme-li se o tom
přijetím Ducha svatého mystickým křtem. Pak máme jistotu, že
jsme duchem, že můžeme existovati bez ohledu na existenci
těla, a proto nejsme už tolik vázáni na službu tělu. Tělo a
starost o ně přestane být středem našeho zájmu a naše
individualita získá nový střed zájmu, a tím je nesmrtelná část
člověka, duše, která úzce souvisí s Duchem svatým. Někteří
evropští mystikové tuto změnu výrazně nazvali smrtí zvířete.
Nejde však o faktickou smrt těla,
přestože
mystický
symbolismus o ní často mluví. Jde o přemístění středu života z
těla do Ducha, což se podobá zajisté smrti. Tělo však funguje dál
a může být ještě zmítáno velkými žádostmi a chtíči. Rozdíl je v
tom, že lidská duše začne považovati tělo za něco, co jí bylo na
čas půjčeno, co však není její podstatou. Duše se stává
pozorovatelem a soudcem. Boj je daleko snazší než před tím,
pokud jsme neměli jistotu o své nesmrtelné podstatě.
Tohle všechno jsem ti musel říci, abys nezaměňoval pravou
podstatu mystického křtu za něco nepodstatného, co jím buď
vůbec není, nebo co se mění podle poučení, jež člověk přijal
nikoliv vnitřním vývojem, nýbrž z knih a z náboženské tradice.
(43) Podstatou každého duchovního pokroku a mystického stavu
je nové a další poznání pravdy, prohloubení lásky k Bohu a
další přiblížení se k věčné podstatě člověka, k Bohu. Kdybys
považoval něco jiného za stejně důležité, ocitl by ses na scestí,
přestal bys hledat Boha a začal bys hledat sebe, uspokojení
své nižší smrtelné podstaty, jejích citů, potřeb a zálib.
Poslední otázka, kterou mi můžeš dát při této příležitosti, zní:
"A jak dosáhnouti takového mystického poznání?"
Při výkladu evangelia sv. Jana přijdeme ještě na větu,
podle níž je patrno, že si Kristus přeje, abychom znali jeho Otce
tak, jako On jej zná. Pomoc Boží a jeho milost při hledání Boha
máme tedy zaručenou. A nyní, co máme dělat ze své strany.
Křesťanskými prostředky jsou: modlitba, mravný život a
rozjímání. Mezi doporučenými prostředky nenacházíš soustředění
na Boha, poněvadž ono působí jen tam, kde je už člověk vnitřně

hodně připraven, kde je velká a trvalá touha po Bohu, a ta na
cestě očistné (44) byla vzbuzována většinou jen citem, který
časem zase mizí. Nebývá způsobena poznáním a vnitřním
přesvědčením. Proto mnozí lidé při soustředění brzy zemdlívají
nebo, mají-li silnou vůli, která jim pomůže, aby vytrvali, často celá
léta si předstírají, že se soustřeďují na Boha, ale zatím nic
takového nedělají.(45) Jejich soustřeďování je na úrovni
rozjímání, aniž to vědí, nemá hloubku, kterou katolíci nazývají
nazíráním. Toto nazírání na pravdu Boží nebo na podstatu Boží
samu už není jen záležitostí lidské vůle, nýbrž především milosti
Boží, ke které se můžeme jedině připravit, ale kterou si nemůžeme
zasloužit. Ve IV. dílu Mystiky potom promluvím o této přípravě.
Tento výklad mi k tomu nedává příležitost, odbočoval bych příliš
od vytčeného úkolu, jímž zůstává pouhý výklad.
V. Učedníci Kristovi
I. 35. Druhého dne opět tam stál Jan a dva z jeho učedníků.
36. I spočinul pohledem na Ježíšovi, jak kráčí kolem, a řekne:
"Hle, beránek Boží."
Také tato charakteristika osobnosti Ježíšovy je pro nás
velmi poučná. Ukazuje nám stav mysli toho, kdo prožil mystický
křest vodou. Jeho mysl je poslušna nejvyššího Pastýře, je ochotna
kdykoliv vyslechnouti Jeho hlas, je připravena zaříditi se podle
Jeho vůle. Vnucuje se nám obraz: ovce, i když se pase, slyší hlas
svého pastýře. Mysl člověka, který už jednou nalezl v sobě věčnou
podstatu, je už navždy připravena ji poslechnouti.(46)
I. 37. Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem.
Dovedeš si představit, s jakou úctou mluvil sv. Jan Křtitel o
Ježíšovi a jak výstižné připadalo jeho učedníkům označení
Ježíše za beránka Božího, když po takovém prohlášení ihned šli
za Ježíšem.
Zase si při tom uvědom, že by nebylo právě nejvýstižnější,
kdyby ses spokojil s pohledem na apoštoly jako na pouhé lidi.
Uvědom si, že nejen všechno, co činil Ježíš Kristus, je cesta,
kterou máme nastoupiti, nýbrž že také všichni lidé, s nimiž se
stýká, jsou buď kladnými nebo zápornými ukazateli na této cestě.
Apoštolé, které si Ježíš vybírá, jsou dvojího původu. Dva ze
dvanácti, a to Jan, Miláček Páně a Ondřej, jsou už před
pronásledováním Ježíše žáky sv. Jana Křtitele, kdežto ostatní
jsou vytrženi zprostředka světského života.(47) Budeš-li
považovati apoštoly za představitele vlastností nebo lidských
schopností a ctností, nebo za lidi, kteří prožívají skutečné první

obrácení k Bohu (viz o tom pojednání ve IV. dílu Mystiky), dojdeš
k podivuhodným závěrům. Dva žáci, přicházející už od sv. Jana
Křtitele, představují
zduchovnělé vlastnosti nebo duchem
částečně obrozené lidi. Pomáhají Bohu (Kristu) vydatně a jsou
klíčem k nejhlubšímu pochopení Boží podstaty, jak je patrno i
z evangelia jednoho z těchto apoštolů, sv. Jana, Miláčka Páně, z
evangelia, které ti právě vykládám. Není však třeba, aby tyto
vlastnosti při díle spásy převažovaly. Většina práce, i když snad
méně vyspělé, závisí od schopností světských. Ty je třeba
především zapřáhnouti do duchovního díla. Z toho plyne základní
poučka: Vlastnosti sloužící člověku v jeho světské činnosti
nesmíme hledět zničit, nýbrž obrátit jejich sílu a směr na
duchovní stránku
života. Odtud prohlášení
Ježíšovo k
učedníkům, kteří se živili rybářstvím, že od té doby nebudou lovit
ryby, ale lidi. Schopnost loviti ryby má být ponechána, ale
využita pro duchovní úkoly. Rovněž všechny ostatní schopnosti a
vášně mají se zachovat a sloužit Bohu. Bez nich by člověk nebyl
celý a stal by se bezduchou loutkou, zbavenou vůle, rozumu a
citů.
Přihlédněme k vlastnostem, které Kristus staví do čela
cesty ke spáse. Petr, řecky skála, znamená pevnost ducha,
neutuchající horlivost, vytrvalost, s jakou máme sledovati
duchovní cíl, Krista. Této vlastnosti si Kristus nejvíce cení, a
proto ji staví do čela své církve. Chce říci, že člověk musí mít na
cestě jasný řád hodnot. První a nade vše mu musí být Bůh. Tomu
především a ve všem má člověk sloužiti. V Bibli je tato vlastnost
Petrova krásně ukázána. Když se Ježíš táže svých apoštolů:
"Zdali i vy chcete odejíti," tu odpovídá Petr za všechny: "Pane,
ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života, a my jsme
uvěřili a poznali, že ty jsi Svatý Boží." Bylo by málo, kdybychom se
dali dojmouti touto oddaností Petrovou. Měli bychom ji umět
následovat za všech okolností. Ke komu máme jíti ve svých
radostech a souženích, ve své práci i v odpočinku, než ke Kristu,
ve kterého věříme jako ve své jediné světlo Pravdy. S Petrem
musíme umět říci: "Pane, s tebou jsem hotov jíti do vězení i na
smrt." Kristus sice nechce od každého z nás náš hmotný život, ale
za to chce život naší duše, aby jej mohl uchovat vědomě
přebývající v sobě na věky. Na životě Petrově nám evangelium
ukazuje vlastnost správného hodnocení
Petrova ve dvou
vývojových fásích, před sesláním Ducha svatého a po něm.(48)
Dobrá vlastnost v člověku duchovně zcela ještě nepřerozeném
neuchrání před zakolísáním a hlavně před sebeláskou. Petr
totiž, když zapřel Krista před jeho smrtí, nečinil tak z nevíry, ale
ze strachu o svůj život. Láska k sobě mu dala na chvíli

zapomenout na všechna předsevzetí a zaplašila sílu jeho víry a
dokonce velikost jeho zkušeností. Avšak po seslání Ducha
svatého se tato chvilková slabost už nikdy neopakovala. Petr
posléze končí na kříži jako jeho Mistr.
Řekněme si hned, že na apoštoly máme hledět též jako na
individuálně pojatou duchovní cestu, jak ji se všeobecnou
platností ukázal Kristus. Takový pohled na počínání apoštolů je
velmi poučný. Především nám připomíná, že je třeba zapřáhnouti
do díla převládající dobrou stránku člověka a dovést aspoň tu
k absolutní dokonalosti.(49) Kdybychom k takové dokonalosti
chtěli přivést všechny své vlastnosti najednou, neuspěli bychom
a utratili bychom všechny své síly v sebenápravném procesu a
tak arci překonali jen první fási celkové trojdílné cesty.(50)
Vcelku lze říci, že cesta, označená jednotlivými
individualitami apoštolů, nám ukazuje, že stačí nalézti ve své
povaze jedinou vedoucí vlastnost, tu vypěstovati k dokonalosti.
Ostatní vlastnosti se ocitnou jednak ve vleku této jedné
dokonalosti, jednak samovolně se zlepší vnitřním přerozením,
které nastane, když se dotyčná vlastnost předloží, abych tak
řekl, před tvář Boží. Zůstaňme zatím u oné převládající dobré
vlastnosti Petrovy. S tou potom mnozí křesťané šli vstříc
mučednické smrti. Tato vlastnost způsobila, že nepociťovali
utrpení těla (51), dokázali milovat Boha více než všechen svůj
majetek a než sebe sama (52), dovedli skálopevně upříti svou
mysl na Krista (53) a podstupovali mučení bez ohledu na to,
zda zůstanou na živu či nikoliv. (54) Jejich stav lze shrnout,
souhrnně vyjádřit takto: Jejich převládající dobrá vlastnost
sloužila zprvu jen konkrétním úkolům, ubírala se určitým směrem
za určitým konkrétním cílem. Používali ji sice neustále ke službě
Bohu, ale tato služba stála jaksi na pozadí jejich činů a
myšlenek. V rozhodném okamžiku však, kdy je tato vlastnost měla
osvoboditi z pout hmoty a přivést navždy do náruče Boží,
přistupovali pomocí této vlastnosti k oběti celého člověka Bohu.
Tento fakt by se snad dal vysvětlit ještě takto: Bůh není nic
konkrétního, a proto zůstává nepoznán, dokud naše vlastnosti,
třebas dobré, slouží konkrétním cílům. Použijeme-li příkladu
lásky, můžeme říci, že dokud milujeme toho nebo onoho člověka,
tu neb onu věc, tu nebo onu myšlenku, ubírá se naše láska k
těmto určitým lidem,
věcem nebo myšlenkám,
čili není
všeobecná, není dosti silná, aby se dovedla ubírati najednou ke
všem lidem, věcem a myšlenkám. Když ale duchovně vzrostla,
nestačí jí, aby patřila jen určitému člověku, věci nebo myšlence,
nýbrž chce náležeti stále většímu počtu lidí atd. Nakonec se

necítí uspokojena ani tímto rozmnožováním předmětů lásky.
Tuší, že jedině tehdy by mohla být uspokojena, kdyby mohla
vtéci do Boha. Člověk se napřed pokouší milovati Boha tak
konkrétně, jako milujeme lidi, ale zatím co se od lidí za jeho lásku
vracela k němu zpět v nejlepším případě stejná láska k jeho
osobě, od Boha se k němu vrací milost a poznání nekonečna,
abstraktní skutečnosti bez hranic. Vrací se mu více, než co dal, a
něco jiného než co znal. Jeho láska je tím ovlivněna, dostává
novou podobu, vedle níž konkrétní láska je jen obdobná. Člověk
posléze zatouží milovati Boha tak, jako On miluje jej. Obětuje Boží
lásce nejen svou celou lásku, ale i dosavadní její způsob, čili vzdá
se konkrétního milování Boha. Odváží-li se v té chvíli vzhlédnouti
k Bohu, musí ztratiti sebe celého, protože vedle lásky, kterou
si dosud cenil jako jedinou svou lepší vlastnost, nezná nic, co
by se mohlo postavit před tvář Boží jako hodná oběť. Láska
jeho sama sice se ukázala býti neschopnou správně a dokonale
se přimknouti k Bohu, sama však už přesáhla meze konkrétní
lásky, takže bylo jen zapotřebí jakéhosi uvolnění duševního
napětí, a tím je také vzdání, aby se mohla přelíti celá do Boha.
A protože tvoří nedílný celek s ostatními vlastnostmi a se zevním
vědomím člověka, musí s sebou strhnout celého člověka.
Jakmile byl jednou naší vlastností, např. láskou, nalezen směr k
Bohu nebo způsob, jak pomocí ní lze k Němu dospěti, je
nalezena cesta i pro ostatní vlastnosti, jak mohou přejíti z
konkrétních drah do Boha, neboť tato přeměna je obdobná a
duševní schopnosti jsou ve vědomí pevně skloubeny.
Velká láska k Bohu např. vede k extasi. To znamená, že s
sebou strhuje lidské vědomí a odvádí je aspoň na chvíli k Bohu. U
Boha se člověk naplní jeho velikostí a milostí, a po návratu do
zevního vědomí již nemůže zůstat starým člověkem. Také
ostatní jeho vlastnosti, paměť, rozum, cit, vášně, přejaly
něco z velikosti a milosti Boží. Jejich tvář zůstává dlouho užasle
obrácena k Bohu a je korunována poznáním, jak znovu vstoupiti
do přítomnosti Boží.
Dominující vlastnosti apoštolů jsou tudíž ukazateli cest,
kterými jednotlivé ctnosti mohou přivésti člověka k Bohu. Je tu
vlastně vyslovena pravda, že dokonalost Boží je možno rozložiti
na jednotlivé dokonalé ctnosti a schopnosti, jejichž odleskem
jsou ctnosti a schopnosti lidské. Každá vlastnost Boží však je
nerozlučně spjata s ostatními Božími vlastnostmi a s celou Boží
podstatou. Dokážeme-li za pomoci Boží jednu lidskou vlastnost
dovést k dokonalosti, dotkneme se v tomto bodě dokonalosti
Boží, a protože je tu spojitost mezi touto dokonalostí a

ostatními dokonalostmi Božími a dokonce mezi ní a celou Jeho
podstatou, dospějeme tak ke spojení s celým Bohem.
Podobný příklad, jaký nám skýtá povaha sv. Petra, může nám
poskytnouti např. převažující vlastnost sv. Jana evangelisty,
Miláčka Páně. Praví se o něm, že se stále zdržoval v blízkosti
Spasitelově, jediného jeho také spatřujeme pod křížem
Trpitelovým. A při tom sv. Jan je pravým pokračovatelem
starozákonní mystiky. O starozákonních prorocích čteme, že
chodili před tváří Hospodinovou. Bůh byl neustále přítomen v
jejich mysli, byli ustavičně s Bohem vědomě spojeni.
Převažující vlastností Janovou byla láska k Ježíši Kristu. Ta mu
za života Ježíšova nedovolovala, aby se od Něho vzdaloval. Jaký
je to příklad pro naši cestu k Bohu. Máme svou myslí a svými činy
neustále dlíti u Boha. Nemáme se od něho vzdalovati za
žádných okolností. To je jedna z neomylných cest ke spojení s
Bohem. Je to jediná z cest, která vede k naprosté přeměně
člověka bez převratných změn. Postupuje se na ní ponenáhlu,
přirozeně. Všimněme si v této spojitosti, že ze všech apoštolů
jediný sv. Jan nezemřel násilnou mučednickou smrtí.(55)
O postavení, povaze a cestě Jidášově, Pavlově a Tomášově
promluvím na příslušných místech.
I. 38. Když se Ježíš obrátil a spatřil, že jdou za ním, řekne
jim: "Co hledáte?" I odpověděli mu: "Rabbi" - což znamená
učiteli - "kde bydlíš?"
39. Praví jim: "Pojďte a uvidíte." Šli tedy a viděli, kde
bydlí, a ten den zůstali u něho. Bylo kolem desáté hodiny.
Ježíš se ptá: "Co hledáte?" Otázka, kterou by si měl klást
každý člověk při každém svém rozhodování. Touto otázkou by
měl rozsuzovat, zda jedná z hlediska věčnosti nebo jen z
povrchních, pomíjivých zájmů. Kdyby tě Ježíš překvapil v
kterémkoliv okamžiku tvého života, při kterémkoliv činu nebo
myšlence a zeptal se tě: "Co hledáš?" nebo "Koho hledáš?" měl
bys mít to štěstí, abys mohl odpovědět: "Tebe, můj mistře." Jak
šťasten by byl, kdybys na kterékoliv cestě života mohl
odpověděti na otázku "Kam jdeš" slovy: "Jdu k Tobě, Ježíši
Kriste."
Tady máš také odpověď, kdo z lidí se může stát učedníkem
Kristovým a koho Kristus beze všeho přijme. Toho, kdo v něm
hledá svého duchovního učitele, mistra, kdo se chce dát jím
vést ve

všem. Chce-li mít někdo mistry dva, jednoho pozemského a
druhého nebeského, není Krista hoden. Zde je řeč o dvou
učednících sv. Jana Křtitele, velkého duchovního mistra. Tito
dva učedníci opouštějí sv. Jana, protože poznali ještě větší
světlo v Ježíši. Takovou nekompromisní volbu chce na nás
Kristus. Zde na zemi může mít Kristus jen svého zástupce, ale
zástupcovo vedení musí jasně ukazovat na vedení Kristem. Kdo
se odvažuje zde na zemi vést duše k Bohu, musí mít jasné
pověření a posvěcení od Krista, a to nejen posvěcení formální,
nýbrž skutečně vědomě zažité právě tak, jak ho zažili apoštolové,
když se s nimi Ježíš Kristus loučil. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl
by Kristus mohl říci, že nikdo nepřijde k Otci než skrze Něho.(56)
Dále si tam všimni, že Ježíš zde mluví o svém bydlišti,
ačkoliv jinde říká, že ptáci mají svá hnízda a lišky svá doupata,
avšak Syn člověka nemá, kde by hlavy sklonil. Tohle je krásný
příklad protivýroků, o jejichž významu jsem psal v úvodu k tomuto
dílu. Jakou krásnou a vznešenou harmonii tvoří tyto dva zdánlivě
si odporující výroky. Ježíš měl hmotné bydliště, ale to
nepovažoval za svůj domov. Vždyť jeho království, jeho pravý
domov, není z tohoto světa. A protože toto jeho království není
zde, nemá zde stání, cítí se tu bez domova, i když tu má hmotný
byt a svou rodinu, široké příbuzenstvo, rodné město a svůj národ.
Jak důsledně nás Kristus poučuje. Zde duchovní člověk není
domovem a zde se musí cítit vyvrženým, nebo si připadat při
nejlepším jen hostem.
Posléze je jisté, když svatý Jan uvádí přesně hodinu, kdy se
ty věci staly, že byl jejich svědkem a jedním ze dvou
apoštolů, kteří byli napřed žáky sv. Jana Křtitele.
I. 40. Jeden ze dvou učedníků, kteří to slyšeli od Jana
a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
41. Ten vyhledá nejprve svého bratra Šimona a oznámí mu:
"Nalezli jsme Mesiáše," což znamená Pomazaný.
42. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš se na něho zadíval a řekl:
"Ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kefas," což
znamená Petr - Skála.
Tady máš pěkný příklad, jak Ježíš znal už napřed všechny,
kteří mu měli pomáhat. Znal dokonce Petrovu povahu a jeho
úkol, proto jej nazval skalou. Přejmenování na Petra dále
znamená, že Petr už nenáleží těm, kdo mu dali jméno Šimon,
nýbrž, že je od té chvíle Kristův. S novým jménem je zároveň
spojen a vyřčen Petrův úkol.(57)

I. 43. Nazítří se rozhodl odejíti do Galileje, a nalezne Filipa.
Ježíš mu řekne: "Pojď za mnou!"
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44. Filip pak byl z Bethsaidy, města Ondřejova a Petrova.
45. Filip vyhledá Nathanaela a oznámí mu: "Nalezli jsme toho,
o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna
Josefova z Nazareta."
46. I řekl mu Nathanael: "Z Nazareta může být něco dobrého?"
Filip mu řekne: "Pojď a uvidíš."
Hleď si představit, jakým mocným vlivem musel prozařovat
Duch Boží tělem Ježíšovým, když Ježíš duchovně připravenému
mohl říci "Pojď za mnou" a on ihned bez váhání uposlechl. Že
může přičíst toto rozhodné uposlechnutí jedině neodolatelnému
osobnímu vlivu vnitřně svobodného Ježíše, je patrno nejlépe z
případu Nathanaelova. Ten se ještě nesetkal s Ježíšem a proto
váhal. Malý bezvýznamný Nazaret a rodina tesařova se mu také
nezdály být vhodným místem pro zrození Spasitele. Filip však
řekl: "Pojď a uvidíš!" Filip byl přesvědčen, že setkání s mistrem
na něho nemůže působit, než jak sám zažil. Mohl se mýlit,
neboť jen vnitřně připravený člověk vidí, že má před sebou nádrž
duchovního života, cítí přetékat jeho sílu do sebe a je jí naplněn.
Výsledek takového setkání je pro něho viditelným znamením
toho, s kým se vlastně setkal. Chodí potom už stále s mistrem, i
když je od něho vzdálen. Je jím i nadále veden a inspirován,
kdykoliv si toho přeje nebo toho potřebuje. Otevírá se mu
duchovní zrak a rozumí věcem, kterým dříve nerozuměl. A to
všechno se stává, aniž by mistr promluvil třeba jen jediné slovo.
Je to zkrátka posílení svazku vnitřní podstatou a navázání
trvalejšího spojení s ní.
I. 47. Ježíš spatřil Nathanaela, jak k němu přichází a praví o
něm: "Hle, pravý Izraelita, ve kterém není lsti."
48. Nathanael mu řekne: "Odkud mě znáš?" Ježíš
odpověděl
a řekl mu: "Dříve než tě zavolal Filip, když jsi byl
pod
fíkovníkem, viděl jsem tě."
49. Nathanael mu na to řekne: "Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi
král izraelský."
50. Ježíš mu odpověděl: "Že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod
fíkovníkem, věříš? Uvidíš větší věci než toto." 51. A praví mu:
"Vpravdě, vpravdě pravím vám: Uvidíte nebe
otevřené a
anděly Boží vystupovati a sestupovati na Syna
člověka."
Zase svědectví přesné vědomosti Ježíšovy i o tom, co
Nathanael (Bartoloměj) činil, i co si myslil. Nathanael

nepochybně pod fíkovníkem prožíval, že se mu blíží Mesiáš a
jeho vnitřní zážitek se náhle splnil. Synem Božím se nazýval
každý izraelský král, protože původně se nestal nikdo králem,
kdo v sobě neprožil toto synovství, tj. byl jím jen pravý
zasvěcenec.
"Uvidíš větší věci než toto," praví Ježíš a ty bys čekal, že
bude mluvit o zázracích, které učiní. Ale Ježíš nestavěl příliš
vysoko divotvorství. Hodnotil více možnost styku s vyššími světy.
Především usiloval o to, aby si apoštolové uvědomovali, že On
přichází od Otce a k Němu jde a že On a Otec jedno jsou. Avšak
tuto jednotu obou Božských osob nemohli apoštolé zřít, protože se
smysly nedá vnímat. Nemohl jim proto slíbit, že uvidí jednotu Boha
Otce se Synem, ačkoliv znaky její zažil v sobě při křtu Ježíšovu v
Jordánu i sv. Jan Křtitel. Sv. Jan však byl duchovně vyspělým
člověkem, apoštolové se jimi měli stát až po seslání Ducha sv.
Proto si zjistíš, že Ježíš až do své smrti na kříži musel
učedníky přesvědčovat, že On a Otec jsou jedno, avšak anděly
sestupující mohli viděti, neboť jsou to bytosti stvořené,
nacházející se ve stejné široké oblasti stvořeného jako naše
těla. Jejich podstata je však daleko jemnější než naše a proto
obyčejným okem nikdo z nás anděly nevidí. Tyto bytosti patří do
rajské úrovně, se které jsme dávno sestoupili a do níž se
apoštolové už za života Ježíšova museli zase dostat, když jsme si
jisti, že Ježíš nelhal. Tímto výrokem je také prozrazen stupeň
vývoje učedníků až do smrti Ježíšovy a stupeň vývoje lidí až po
mystickou smrt člověka (všeho lidského) na kříži. O tom ti řeknu
později.
Sestupující a vystupující andělé na Syna člověka jsou
znamením onoho Ježíšova vnitřního tajného a ustavičného
spojení s Bohem Otcem. Vždyť andělé jsou prostředníky mezi
lidmi a Bohem v té době, kdy lidé ještě nejsou tak duchovně
vyspělí, aby se mohli stýkat přímo s Bohem. Ježíš, jako ukazatel
cesty k Bohu, nám tu jasně říká, že toto prostředečné vědomé
spojení s Bohem můžeme nabýti před vědomým spojením s
Bohem. Protože však neslibuje apoštolům, že i k nim budou
sestupovat andělé, můžeme mít za to, že tento článek vývoje není
nezbytně nutný, a my také víme, že většina křesťanských duší se
obešla při svém duchovním vývoji bez tohoto vědomého spojení s
anděly. Netvrdíme však, že by toto spojení už nyní neexistovalo u
tebe a u všech lidí pro lidské smysly skrytě, avšak neposloužilo by
nám, kdybychom si jej byli vědomi.
Neučinil-li Ježíš apoštolům více slibů, než tento, že uvidí
anděly sestupující a vystupující, prozradil zároveň, jak jsem už

naznačil, že učedníci až do smrti Ježíšovy na kříži neměli jako
celek dospěti dále než do toho stupně duchovního vývoje, v
němž tato vidění jsou možna. Když si rozdělíme celý vývoj duše
na část očistnou, osvěcovací a spojovací, pak vidíme, že
apoštolové nedospěli za života Ježíšova na zemi až ke spojení s
Bohem, nýbrž jen k částečnému osvícení. Odtud pramenily
všechny ty různé chyby, jichž se dopouštěli a o nichž bude ještě
zmínka.
Ty však si vezmi z tohoto faktu praktické poučení:
Apoštolové lpěli na Bohu jako na lidsky se projevujícím Ježíšovi,
jak na osobě zdánlivě stejně oddělené od ostatních bytostí jako
oni, nebo jako na výjimečné bytosti, která však není spojena se
všemi bytostmi a veškerým stvořením, nýbrž především s nimi,
neboť oni jeho přítomnost pociťovali smyslově a byli svědky jeho
osobní existence. Takový druh připoutanosti nemůže vést dále
než na nejzazší okraj osvícení, nikoliv však ke spojení s
Bohem, které je cílem lidského života.
Budu ti tento fakt připomínati, abys pochopil jeden z důvodů, pro
něž musel Ježíš umříti na kříži a proč musel apoštolům seslati
Ducha svatého. Ukazoval prostě, kam vede cesta člověka za
Bohem dále, když se překoná osobní pojímání Boha. Abys mi
rozuměl: Nejsem proti osobnímu pojetí Boha, protože Ježíš proti
němu nebyl a ukázal právě v těchto posledních verších
kapitoly I., že uctívání a následování takového Boha může
vývojově vésti dosti daleko. Ale sebelepší prostředek, který
původně sloužil k vývoji, později by další vývoj brzdil. Musí být
zaměněn za prostředek nový a vyšší, a všechny prostředky jsou
nakonec opuštěny. Už tady můžeš zhruba pochopit, proč také zlo
a utrpení musí dosti dlouho sloužit jako výchovný prostředek a
nesmí být, podobně jako koukol na poli, vytrháno dříve než po
žních - při likvidaci dobra - aby se nezničila rovnováha ve vývoji,
nebo dokonce celý projevený vesmír. Proto nebudeš chtít nikdy
fanaticky obrátit na víru celý svět nebo celé své okolí.
Prozrazoval bys nepatrnou znalost duchovních zákonů.
Mluvil-li jsem o neosobním pojetí Boha, myslel jsem jen, že
nastanou doby, kdy jakýkoliv tvar Boží nám bude připadat jen jako
prostředek, kterého už nepotřebujeme. Tehdy už přestaneme
být učedníky a začneme přebývat u Boha svou myslí a celou svou
duší. Kristus pak nebude žít jen mimo nás, nýbrž v nás na věky.
(4. července 1951)
VI. První Ježíšův zázrak (II,1 -II,12)

II. 1. A třetího dne byla svatba v Káni Galilejské, a byla tam
matka Ježíšova.
2. Na svatbu byl pozván i Ježíš a jeho učedníci.
3. A když se nedostávalo vína, matka Ježíšova mu praví:
"Nemají vína."
4. A Ježíš jí řekne: "Proč mi to říkáš, ženo? Má hodina ještě
nepřišla."
5. Jeho matka dí služebníkům: "Cokoliv vám řekne, učiňte!"
6. Bylo tam pak šest velkých kamenných džbánků k očišťování
podle židovského obyčeje, z nichž každý měl po dvou až
třech mírách.
7. Ježíš jim řekne: "Naplňte džbány vodou!" I naplnili je až
dovrchu.
8. I řekne jim: "Nyní naberte a doneste vrchnímu svatby!"
oni donesli.

A

9. Když vrchní svatby okusil vody, proměněné ve víno, a
nevěděl, odkud jest, služebníci však, kteří čerpali vodu, to věděli,
zavolal ženicha
10. a praví mu: "Každý člověk nejprve podává dobré víno, a až
se podnapijí, potom špatnější. Ty jsi však zachoval dobré víno až
dosud."
11. Tím učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek zázraků a
zjevil svou slávu, a uvěřili v něho jeho učedníci.
12. Potom sestoupil do Kafarnaa on a jeho matka i jeho bratři
a jeho učedníci. A tam zůstali nemnoho dní.
Výklad prvního zázraku Ježíšova musí začínati všeobecným
pojednáním o smyslu a významu Ježíšových zázraků.(58)
Při tomto výkladu si můžeme snadno pomoci významným a
na první pohled patrným faktem, že v evangeliu sv. Jana se
setkáváme s popisem daleko menšího počtu zázraků než v
ostatních evangeliích. Bylo-li by správné mínění, že zázraky, jež
činil Ježíš, byly zveličeny časem, odporuje tomuto názoru
skutečnost, že právě
v Janově evangeliu,
které vzniklo
nejpozději, je jich popisováno nejméně. To je nezvratný důkaz,
že se opravdu staly zázraky vypsané v evangeliích, ale že
měly větší význam pro současníky, než pro pozdější křesťany.
Toho mínění musel být i sv. Jan, který znal ostatní už napsaná
evangelia, a proto své evangelium napsal tak, aby doplnil jejich
výklad spíše po stránce filosofické než historické.

Nešlo-li sv. Janovi o vypsání historie Ježíšova života,
dostatečně vylíčené v ostatních evangeliích, šlo mu tím více o
to, aby ukázal na duchovní zákulisí a pravou povahu této
historie. Proto také líčí jen ty zázraky, které mají význam širší,
než aby jen přesvědčovaly o pravosti poslání Ježíšova. Můžeme
se spolehnout na to, že každý zázrak, o němž se zmiňuje,
vysvětluje některou část Kristova učení, část duchovní cesty,
kterou doporučuje nebo smysl života a jeho nejvyšší cíl. Budu si
všímat zázraků především pro tento jejich význam, protože mám
za to, že pro nás nemohou být důkazem podporujícím víru, jakým
byly pro učedníky Ježíšovy nebo pro ty, kdo je viděli. Sv. Jan
mohl napsati, že "uvěřili v něho jeho učedníci", když viděli první
zázrak. My však nemůžeme od nikoho chtít, aby uvěřil v Božství
Ježíšovo z popisů zázraků, kterým ani nerozumí, ani jich neviděl.
Proto však se nesmíme dopouštěti té chyby, že bychom tyto
zázraky popřeli jako něco zcela nepodstatného nebo
nepravděpodobného.
(59)
Jak k nim mohlo dojít a co je jejich podstatou?
Obyčejně se říká, že zázraky jsou zcela nadpřirozené zásahy
Boží do přirozeného dění, tedy něco zcela výjimečného. Ježíš
však jistě nemínil ukazovat něco výjimečného, nýbrž něco, co je u
Boha samozřejmé a úplně přirozené. A tak musíme hledět
také na zázraky. Jsou něčím, co vyvěrá z Božské podstaty úplně
samovolně a co se dá u Boha předpokládat. Protože pak člověk
míří svým vývojem k Bohu, mohl Ježíš říci svým apoštolům, že
budou činiti větší divy než on. Myslel arci těmi divy především
schopnost apoštolů obraceti lidi a změniti sama sebe, ale
nechtěl je omezovati v činění zázraků, jak víme z ostatních
evangelií. Posílal je přece už za svého života, aby kázali jeho
slovo a činili zázraky.
Konání zázraků není tedy
něco
výjimečného ani u člověka, který hledá Boha a řídí se jeho
příkazy. Můžeme jen říci, že člověk při způsobu jakým žije,
využívá velmi málo svých duševních sil a málokterých dovede
použíti. Dělati zázraky znamená použít těch sil, které obyčejný
člověk vůbec neobjevil. Nejsou to síly výjimečné, ale všeobecně
neznámé nebo používané v tak malé míře, že nemohou vyvolat
tak převratné dění jako je zázrak. Hlavní z takových sil je
soustředění
mysli a představivost.
Dovedeme-li
se
soustřeďovat v malé míře, nemůžeme způsobit např. změnu
ve hmotě. Naši vědci se také staletí soustřeďují na hmotu, a
je proto samozřejmé, že se postupně naučili ji ovládat, převracet

její vývoj, přivádět ji k revoluci, k náhlé nebo urychlené přeměně,
např. při atomovém výbuchu, k přeměně, jaké nejsme svědky v
normálním, samovolném vývoji hmoty. Přesto však bychom jejich
činnost nepovažovali za zázračnou, protože jde o působení
zevními, chemicky, fysicky nebo matematicky vyjádřitelnými a
pochopitelnými prostředky. Při zázraku jde o totéž působení jako
je působení chemika na přeměnu hmoty, jenže místo aby se
duševními schopnostmi vynalezl zevní prostředek, jenž by
působil takovou přeměnu, použije se k této přeměně přímo
duševních sil.(60)
Celá nepochopitelnost zázraku potom spočívá v tom, že
neznáme tuto přímo působící duševní sílu. I když víme, že jde v
podstatě o soustředění a představivost, nevíme, jak jich bylo
použito.
Jinak většina Ježíšových zázraků, neurčených jen pro
posílení víry tehdejších lidí, měla též svůj vnitřní smysl. A
právě tyto zázraky vybírá sv. Jan a staví je tak ve svém
evangeliu do nového světla. Mluvím-li o vnitřním smyslu, myslím
tím, že samotný zázrak byl jen posledním nebo prostředním
viditelným článkem v řadě příčin. Např. uzdravení nemocného
Ježíšem můžeme nazvat tělem zázraku, jeho duší a pravou
podstatou odpuštění hříchu nemocnému a jeho obrácení na
cestu dobra. U každého zázraku nelze tak snadno mluvit o
těchto
dvou podstatách. Vždyť také různým zázrakům lze
přikládati různý smysl a povahu. Proto je třeba každý zázrak
vysvětlovati zvlášť a nehledati jedinou šablonu pro všechny.
Nyní přikročme k výkladu prvního Ježíšova zázraku: Není bez
zajímavosti, že se stal při svatbě, která znamená spojení
mužského a ženského principu, a že také při něm jediném
vedle Ježíše zasáhla osobně žena - jeho matka. Ježíš tam
oslovuje svou matku slovem "ženo" snad právě proto, aby
vynikla tato
dvojpolárnost vůle a působení.(61) Chce tímto oslovením také
dokázat, že neposlouchá matky více než kterékoliv ženy, že miluje
stejně všechny lidi. Poslouchá toho příkazu, který přichází včas a
na pravém místě. A tu slyšíme, že jeho hodina ještě nepřišla.
Tento verš se mylně vykládá, jako že Ježíš na přímluvu matčinu
svolil, aby začal dělat dříve zázraky, než měl. Avšak hodina,
která měla přijít, není začátek zázraků, nýbrž smrt na kříži a
smrt a zmrtvýchvstání (hodina oslavení).
Ježíš má za nepodstatné dělání zázraků, nemůže být jimi
patřičně oslaven a za pravou svou hodinu považuje důkaz o své

nesmrtelnosti. Svoluje však, protože naše neučené duše potřebují
také důkazů nižších, ne až konečného důkazu, na který by
musely čekat bez světla milosti a zaslíbení. Ježíš svoluje k
tomuto zázraku, aby ukázal na velkou vnitřní proměnu, ke které
on vede člověka.
V tomto zázraku není ukázáno vše, co potřebuje člověk věděti
o svém duchovním znovuzrození, ale dáme-li dohromady
všechny ostatní divy, které učinil, získáme jasný obraz o svém
duchovním cíli.
Představuje-li Panna Maria duši, která touží po spojení s
Bohem, pak si všimni, jak její touhu Ježíš vyslyší, i když ještě
nepřišel čas, pokud tato touha přispívá ke konečnému
osvobození.(62)
Sv. Jan nám vždycky pomáhá kabbalistickým významem
čísel, abychom snáze pochopili skrytý význam události. Zde mluví
o šesti nádobách,
jež
připravili.
Šest
znamená
kabbalisticky člověka.(63) Člověk má být připraven k proměně.
Voda v něm, lidské vlastnosti duše nebo lidská mysl, mají být
čisté. Také různá míra nádob je různě veliký obsah jednotlivých
individualit, různý počet hřiven, jenž byl dán jednotlivcům. Na
této míře nezáleží, pro všechny je připravena vnitřní proměna
duše.
Konečně se nám tu praví, že nejzávažnější svůj skutek
předvídá ve svém prvním zázraku až na konec svého působení
na zemi, jak už bylo řečeno. Tento symbolický význam by však
nebyl úplný, kdybychom neuznali, že tato událost se opravdu
stala, že Ježíš byl pozván na svatbu se svými učedníky i s
matkou. My víme, že takových pozvání na místa, kde se lidé
veselili a dobře měli, přijal Ježíš více. Mohl proto říci svým
apoštolům: "Zda-li vám něco scházelo, dokud jste chodili se
mnou." Víme také, že Ježíš svým apoštolům během těch tří let,
co s nimi chodili, nenařizoval půst a vyslovil se, že teprve po jeho
odchodu je čeká strádání, že tedy není třeba, aby si činili újmy už
teď.
To je velká rána všem, kdo zaměnili náboženství za
abstinentství nebo vegetářství. Nic takového Ježíš nehlásal a byl
toho názoru, že neposkvrňuje člověka, co do něho vchází, nýbrž
co z úst vychází. Tím se
postavil proti formě tehdejšího
židovského náboženství, z něhož vnitřní obsah dávno vyprchal,
za to v něm zůstaly předpisy, co se má kdy jíst a pít, a těchto
předpisů nebylo málo. Zachovávání takových předpisů nemůže
zastoupit náboženský život. To měl Ježíš na mysli, když

nedoporučoval pravidelné půsty nebo jezení jen určitých jídel.
Podstatou náboženského života je modlitba a mravný život.
Kdykoliv se náboženství dá na jiné koleje, přestane jím být a
přestane lidi osvobozovat.
Kristus znal cenu půstu a odříkání, ale jen jako něco
výjimečného, co se má dělat jen za určitých okolností. Jinak měl
rád okolo sebe lidi, kteří byli veselí a nestrádali hladem a
žízní. Proto také nakrmil zástupy, jež ho poslouchaly.
Čím menší důraz klade Kristus na odříkání se pokrmu nebo
nápoje, tím větší váhu přikládá odříkání vnitřnímu. Srdce člověka
nesmí náležet tomu, co pije a co jí nebo zevním radovánkám.
Člověk má jíst a pít i radovat se, ale má si být vědom toho, že
cílem života není dobře se najíst, napít a poradovat se. Někdy
však se člověk může stát otrokem své vášně nebo náklonnosti
právě tím, že se jí zříká za každou cenu. Odříkání ho potom
cele zaměstnává a vysiluje, neboť je spojeno s příliš velkým
bojem. Nakonec se člověku nedostává sil k jeho prvnímu cíli, k
vlastnímu hledání Boha. Zápolení s očistným prostředkem dává
zapomenouti na náboženský cíl člověka, a potom takový
bojovník
ještě trpí výčitkami svědomí, že nedostál svým
duchovním povinnostem.
To je duch tohoto prvního zázraku, učiněného na svatbě.
Ježíš znal cenu radosti a jeho náboženství má být náboženstvím
radosti a nikoliv uzavřené, smutné samoty. Osamocení je nutné při
některých druzích modlitby a soustředění, ale neodpovídá duchu
křesťanství, když se tato samota rozšíří na celý život.(64)
Mnišské řády jsou vhodné
jedince.

jen pro výjimečně založené

(31. července 1951 - Plzeň)
VII. Vyhnání prodavačů z chrámu (II, 13 - II, 22)
II. 13. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš šel vzhůru do
Jeruzaléma.
14. I nalezl v chrámovém prostranství ty, kteří prodávali
býčky, ovce a holuby, a sedící penězoměnce.
15. Tu si udělal z provazů důtky, vyhnal všechny z chrámu,
i ovce a býčky, penězoměncům pak rozházel drobné peníze a
stoly zpřevracel,
16. a prodavačům holubů řekl: "Odneste to odtud, nečiňte
z domu mého Otce dům obchodní!"

17. Vzpomněli si jeho učedníci, že je psáno: Horlivost pro
tvůj dům mě stravuje.
18. Židé se ho proto tázali: "Jaké znamení nám ukážeš, že to
můžeš činit?"
19. Ježíš jim na to řekl: "Zbořte tento chrám, a ve třech
dnech jej postavím."
20. Židé tedy řekli: "Šestačtyřicet let se budoval tento
chrám, a ty jej ve třech dnech postavíš?"
21. On však mluvil o chrámu svého těla.
22. Když pak vstal z mrtvých, rozpomněli se jeho učedníci, že
to pravil, a uvěřili Písmu a slovu, které Ježíš řekl.
Tuto událost líčí ostatní evangelisté až u konce Ježíšovy
činnosti. A tu se nám vnucuje myšlenka, že sv. Jan úmyslně
přesunul tuto příhodu na začátek hned za první zázrak v Káni
Galilejské. Tam
se nám Ježíš projevuje
jako ochránce
svatebního veselí, zde jako ochránce posvátného místa chrámu.
Apoštol Jan považoval za potřebné předejít domněnkám, že
Ježíš se staral jen o radost a veselí. Snaží se, abychom pochopili,
že byl ochráncem všech pravých hodnot a Ježíš nemínil je kazit,
nýbrž podporovat. Chrám a jeho okolí je místem modlitby a
ztišení mysli. Ježíš nemíní trpět porušování tohoto řádu. Chce,
aby se všude dělo, co kam patří. Zná sílu protiváhy. Je
ochráncem dualistického řádu, bez něhož by nebylo možno dojít k
osvobození.
Vidíš, že u sv. Jana si musíme všímat i pořadí událostí a
mnohých jiných maličkostí, neboť sv. Jan své evangelium nepsal
jako pouhou historii, nýbrž jako dokonalé poučení i z historie i z
výroků Ježíšových. Všechno seskupil tak, abychom snáze
pronikli ducha Ježíšova učení a nezůstali u pouhých faktů. Fakta
a události jsou pro Jana služebníky Ježíšovými a jeho
komentátory. Podobně nám mají události dnešního našeho
života vysvětlovat vůli Boží a smysl duchovního, věčného
života. Takovému pohledu na okolní dění nás chce naučit sv. Jan.
(65)
Pak tě upozorňuji na důležitý fakt, který je vysvětlen na tomto
jediném místě. Ježíš mluví o svém zmrtvýchvstání po
třídenním pohřbení v hrobě. Nestará se o to, že Židé nechápou
jeho symbolickou mluvu a odpovídá Židům dokonce tak, že
musí vzbuzovat dojem, že chce za tři dni postavit chrám a
nikoliv vzkřísit své tělo. Kdyby nám výklad jeho řeči nepodal sám
svatý Jan, těžko bychom pochopili, co vlastně mínil Ježíš

zbudováním chrámu ve třech dnech. Svatý Jan už nečiní takový
pomocný výklad při dalších Ježíšových výrocích, nýbrž toto
vysvětlení klade na počátek svého evangelia jako klíč k ostatní
symbolické mluvě Ježíšově. Prosím,
abys mne proto
nepodezříval, že hledám symbolismus v dalších výrocích a
činech Ježíšových za každou cenu. Ten symbol tam skutečně
je a sv. Jan má pro něj zvláštní pochopení, nikdy neopomene
několika slovy, číslicemi nebo vylíčením zdánlivě zbytečné
podrobnosti přispěti k takovému chápání.
Mluvil-li Ježíš o chrámu, myslel jím své tělo, vyháněl-li z
chrámu penězoměnce, myslel chrámem nikoliv své tělo, nýbrž tělo
naše. To je snadno vysvětlitelné, neboť o sobě řekl, že je cesta,
tedy cesta pro nás. Naše tělo je chrámem Božím, jak řekl sv.
Pavel, a proto má býti nástrojem ke styku s Bohem, má být
místem, kde se s ním nejsnáze stýkáme. Nemá býti
předmětem spekulace a obchodu nebo dokonce ne pelechem
lotrovským, jak se o něm mluví jinde.(66)
Vidíš, že sv. Jan určitým vlastním seřazením událostí a
výroků ze života Ježíšova nám postupně osvětluje cestu k Bohu.
Napřed stanovil základní pojmy, naznačil úkol Ježíšův a nyní
ukazuje úkoly člověka. Zázrak v Káni a vyhnání kupců z chrámu
nám objasňuje povahu a úkol těla. Tělo má býti čisté, v něm
čistá voda (mysl). Nemáme si myslet, že můžeme beztrestně
zaměniti myšlenku na Boha za myšlenku na mamon a na světský
užitek. I když se nám zdá, že tato záměna je dnes u lidí téměř
všeobecná, není stav světa správný a nepřináší lidstvu Boží
požehnání.(67)
Nemysli si však, že napřed musíš dosáhnout úplné očisty
svého těla a mysli, než budeš směti nastoupit přímou a
vědomou cestu k Bohu. Nedočkal by ses toho okamžiku. Ježíš
ukazuje, co můžeme učinit my, a co učiní potom oplátkou on. My
můžeme vyhánět ze své mysli, jejímž nositelem je tělo, myšlenky
na zisk v tomto světě. Nemáme si přáti odměny od lidí za dobro,
které konáme. Nemáme také ze svého náboženského smýšlení a
vědění dělat pramen výdělku. (68) Máme však své tělo naplnit
čistou vodou myšlenky na Boha, máme se v těle soustřeďovat na
Boha. Ježíš pak promění naši vodu ve víno, jež pochází z
vinného kmene, jímž nazval sám sebe (viz pozdější výklad), tj.
způsobí, že naše mysl zakotví v Bohu natrvalo a z něho bude
brát přímo a vědomě sílu. Ježíš nám tu napovídá zatím jen v
náznaku,
abychom hledali
království Boží napřed těmi
nedokonalými prostředky, jež
máme po ruce, a konečná

dokonalost i taková míra čistoty, kterou potřebujeme, bude nám
přidána.
"Odneste to odtud!" je zvolání, kterému potom máme rozumět
jako projev vůle Boží, abychom vyčistili svůj chrám také silou
Boží, nejen silou lidskou, která je často chabá a nestálá. Proto,
svírá-li tě pokušení a nevíš si s ním rady, máš volati k Ježíši:
"Odstraň toto pokušení!" "Pomoz vymést můj chrám!" "Vymeť
ho nemilosrdně!" "Přeměň mou mysl jako vodu ve víno nebo jako
chrám plný nepravostí v chrám ticha a klidného spočinutí v Bohu!"
Půjde-li při tom o projev opravdové touhy přiblížiti se k
Bohu, budeš vyslyšen a nadán silou z milosti Boží odolati všem
náporům zla. Nespoléhej se jen na svou sílu, avšak také ji nenech
trčet ladem.
Nuže, co ti tu Ježíš v podání Janově radí: Neskládati
pasivně ruce v klín. Připravit své tělo pro vnitřní proměnu mysli už
tím, že vyprázdníš své tělo aspoň na chvíli od všeho a naplníš je
čistou myšlenkou na Boha. Proměnu lidské myšlenky na Boha
(proměnu čisté vody) v Božskou myšlenku (víno) provede už
potom milost Boží. Očistu od tělesných tužeb a postranních
zištných myšlenek, které objevíš na své cestě k Bohu, neprováděj
jen svými silami, protože by sis nikdy nemohl být jist, žes ji
provedl dobře a dokonale. Povolej na pomoc vůli Boží, která si
přeje, abys byl čist a sloužil jen Bohu.(69)
Tvou největší nadějí budiž, že co by lidé budovali velmi
dlouho (šestačtyřicet let), to může Bůh učiniti velmi brzo (tři dny,
za něž Ježíš chce zbudovati nový chrám). Začátek cesty k
Bohu pak je pojmouti čistý úmysl obětovati bez postranních
zištných myšlenek své tělo a svou mysl Bohu, udělat ze sebe
chrám Boží.(70)
(2. srpna 1951 - Plzeň)
VIII. Znovuzrození (II,23 - III,21)
II. 23. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí
uvěřili v něho, když viděli zázraky, které činil.
24. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, neboť znal všechny
25. a nepotřeboval od nikoho osvědčení o člověku. Sám totiž
věděl, co je v člověku.
Zde nacházíš zřetelné potvrzení výkladu o zázracích. Ježíš
činil zázraky před těmi, jimž jinak nesvěřoval své učení. V jeho
očích činiti zázraky znamenalo méně než učiti duchovní nauce. Z

tohoto hlediska musíš též chápat prohlášení Ježíšovo, že
apoštolové budou činiti větší divy, než jaké činil On. Vždyť za
svého života získal pro své učení nepatrný počet lidí ve srovnání s
nepoměrně větším počtem duší, jež získali po jeho smrti
apoštolové. O důvodu se dozvíš později.
Dále tu máš potvrzení, že se Ježíš se svým učením svěřoval
jen těm, o nichž věděl, že je přijmou. Tak nás nejlépe poučil, koho
třeba učiti a kdo má právo učiti náboženství. Pravý náboženský
učitel ví o míře vnitřní připravenosti všech lidí nebo aspoň svých
žáků a poučuje jen toho, kdo je připraven přijmout a praktikovat
poznané. Proto nemá nikdy mnoho učedníků, avšak za to jeho
žáky jsou lidé pro duchovní vzrůst připravení.(71)
Opravdový náboženský učitel otevírá u svých žáků
připravené vnitřní poklady. Slovní poučení je potom jen jeden z
prostředků, jež užívá k takovému otevření nitra žákova.
Kdo však slyšel poučky Ježíšovy, porozuměl jim a nepřijal je
- jako např. farizeové - odsuzoval se.(72) A tak vlastně Ježíš byl
milosrdnější vůči těm, které nepoučil, když věděl, že jeho učení
beztak nepřijmou, než kdyby je byl poučil, když věděl, že
zapomenou na svá dobrá předsevzetí. Osobně sdělené
náboženské poučení zavazuje jako přijatá hřivna. Zavazuje, aby s
ní člověk hospodařil a rozmnožil přijatý počet.
III. 1. Mezi farizeji byl jeden člověk jménem Nikodém,
židovský předák.
2. Ten přišel k němu v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi
přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže činiti taková
znamení, jako činíš ty, není-li s ním Bůh." 3. Ježíš mu odpověděl:
"Vpravdě, vpravdě ti pravím: Nenarodí-li se kdo znova, nemůže
viděti království Boží."
4. Praví mu Nikodém: "Jak se může člověk narodit, když je
stařec? Což může podruhé vejíti do matčina lůna a naroditi se?"
5. Ježíš odpověděl: "Vpravdě, vpravdě ti pravím: Nenarodíli se kdo z vody a ducha, nemůže vejíti do království Božího.
duch.

6. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je

7. Nediv se, že jsem ti řekl: "Je třeba, abyste se znovu
narodili."
8. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš odkud
přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha."
9. Nikodém se to otázal: "Jak se to může stát?"

to?"

10. Ježíš mu odpověděl: "Ty jsi učitel v Izraeli, a neznáš

11. Vpravdě, vpravdě ti pravím: Co víme, o tom mluvíme, a
co jsme viděli, o tom svědčíme, ale naše svědectví nepřijímáte.
12. Jestliže jsem vám řekl pozemské věci, a nevěříte, jak
uvěříte, až vám budu mluvit o nebeských?
13. A nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil
z nebe, totiž Syn člověka."
14. "A jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být
vyzdvižen Syn člověka,
15. aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život."
16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal jednorozeného Syna,
aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.
17. Vždyť Bůh neposlal Syna na svět, aby soudil, nýbrž aby
svět skrze něho byl spasen.
18. Kdo věří v něho není souzen, kdo však nevěří, už je
odsouzen, poněvadž nevěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího.
19. Toto je pak soud: světlo přišlo na svět a lidé více
milovali tmu než světlo, neboť jejich skutky byly zlé.
20. Každý totiž, kdo činí zlé, nenávidí světlo a nepřichází
ke světlu, aby se neprokázalo, co jsou jeho skutky.
21. Kdo však jedná podle pravdy, přichází ke světlu, aby se
ukázaly jeho skutky, že byly učiněny v Bohu.
Pojem znovuzrození, jak se dochoval v židovské víře,
obsahoval jen část toho, co jím mínil Ježíš. Rabíni mluvili o novém
stvoření čili znovuzrození člověka při jeho očištění od neřesti a
hříchů.(73) Něco takového však Ježíš nemohl považovat za pravé
a celé znovuzrození. Proto stanovil pojem znovu, jak jej už znal
Starý zákon (Ezechiel 36,25-26 - Joel 2,28-29). Z toho důvodu
musíme považovat církevní výklad znovuzrození za ještě
neúplnější, než byl výklad židovský. Tento církevní výklad podává
dr. Škrabal (op. cit. str. 132, poznámka k verši III,15) takto: "Slova
Kristova se mají vykládat o křtu sv., který působí znovuzrození.
Voda a Duch jsou dva činitelé, kteří je působí zároveň. Teprve
křtem se stává člověk členem království Božího a účastníkem jeho
duchovních dober."
Tento výklad by byl správný, kdyby se děl stejným
způsobem a za stejných okolností jako za dob Kristových. O tom

jsem už mluvil vpředu. Dovedeš si představit, že Ježíš nedal
pokřtít každého, kdo se k němu hlásil, tím méně novorozeňata,
když nesděloval své učení ani tolika lidem, před nimiž dělal
zázraky. Věděl, co je v člověku, a podle toho se zařídil. Zázrak byl
méně než sdělené slovo, a poučení bylo zase méně než křest.
Správnost hierarchie tohoto řádu vystihuje jednak výklad veršů
II,24-25, jednak přijetí Nikodéma a jeho poučování. Ježíš poučoval
Nikodéma, a to bylo více, než kdyby byl před ním učinil zázrak.
Nikodem si byl toho také dobře vědom, a proto přišel v noci, aby
nikdo neviděl, že chce od Ježíše více než zázrak. Jich mohl být
snadno svědkem během dne. Nikodém však nebyl Ježíšem
pokřtěn. Křest přicházel po dokončeném a zažitém náboženském
poučení. Ježíš se nespoléhal, že při křtu sestoupí Duch svatý na
toho, kdo není k jeho přijetí vnitřně připraven. Proto dal křtít jen
připravené. Může být řeči o této přípravě u novorozeněte? Je
dostatečná i dnešní příprava dospělého člověka? Jestli ne, pak
dnešní křest nám může být jen symbolem našeho celoživotního
závazku, že k Bohu půjdeme a tak se na konec staneme členy
království Božího a účastníky jeho duchovních dober. Jsme,
bohužel, svědky toho, že se nejen pokřtění nechovají jako členi
království Božího, nýbrž že jsou pravým opakem křesťanů. Za dob
Ježíšových křesťan byl duchovně vyspělý člověk, který mravně i
náboženským poznáním převyšoval své okolí.
Znovuzrození však nemůžeme zaměňovati ani za křest z
dob Ježíšových. Ježíš si byl dobře vědom toho, že kdyby byl kladl
stejný důraz na křest, jako na vnitřní původ, o němž zde mluví,
mohlo by se stát, že by se křest stal pouhou formou bez vnitřního
přerodu, a lidé by se dokonce ještě domnívali, že učinili dost pro
svůj duchovní pokrok, když splnili formu. V řádu hodnot je
znovuzrození zase více než křest. To plyne přímo ze smyslu
slova, jak bylo vysvětleno už při verši I,13.
Provedu důkaz ještě jednou. Existovalo-li pro člověka něco
před jeho zrozením sem na zem, je to pro něho všechno
smazáno, jako by to neexistovalo, jakmile se zrodí na svět. Slova
znovuzrození se užívá právě proto, že ono vystihuje dokonale stav
novorozence, tj. přináší s sebou odsunutí všeho starého, jako by
to neexistovalo, a nejen pouhou očistu. Člověk po znovuzrození
nepatří už tomu, co bylo středem jeho života dříve. Tímto středem
před znovuzrozením byl život ve světě pro světské cíle.
Znovuzrozením získává člověk nový střed života v Bohu, čili
stejným způsobem, jakým byl před tím soustředěn na svět a jeho
cíle, nyní je soustředěn na Boha a jeho vůli. Není-li tomu tak,
nemůže být u něho řeči o znovuzrození: "I dám vám nové srdce a

vložím vám do nitra nového ducha." Staré srdce patřilo tomuto
světu, nové srdce po znovuzrození patří Bohu, čili člověk miluje
především a nade vše Boha, jak si to přál Ježíš, když mluvil o
prvním přikázání.(74)
Znovuzrození se neděje najednou, do úplného znovuzrození
se dorůstá postupně. Ježíš ukázal od křtu v Jordánu až po
zmrtvýchvstání, jak takové znovuzrození probíhá. Již zrozením na
svět předobrazil pozdější své vzkříšení a ukázal, že znovuzrození
není nic jiného než vzkříšení mrtvých. Mluvil o mrtvých, aby
pochovávali mrtvé. Na druhé straně mluví o lidech, v Lukáši, kap.
XX, verš 34-36: "I řekl jim Ježíš: Lidé tohoto světa se žení a
vdávají. Ale ti, kdo byli uznáni za hodny onoho věku a vzkříšení z
mrtvých, nežení se ani nevdávají, vždyť ani není možné, aby ještě
zemřeli, neboť jsou jako andělé a jsou syny Božími, poněvadž
zažili vzkříšení.")
Tady Ježíš dost zřetelně řekl, že nehlásá nějaké
zmrtvýchvstání na konci tohoto světa při posledním soudu. Onen
poslední soud a onen konec světa nastává pro každého
znovuzrodivšího se již za tohoto života. Takový už neumírá jako
druzí, tj. neztrácí vědomí při smrti (75), nýbrž během života
přechází se svým vědomím do věčnosti, a po té stránce se
podobá andělům, kteří se vědomě stýkají s Bohem.
Někteří křesťanští mystikové, poučeni příkladem Ježíšovým,
rozeznávají tři fáse znovuzrození: 1) Znovuzrození z vody čili křest
vodou, jak jej naznačil Ježíš svým křtem v Jordánu. 2)
Znovuzrození z krve, neboli křest krví, jak jej ukázal Ježíš smrtí na
kříži a 3) znovuzrození z Ducha, jak jej ukázal zmrtvýchvstáním a
u apoštolů sesláním Ducha svatého.
Ježíš mluví v právě citovaných verších jen o začátku a konci
tohoto přetvořovacího procesu slovy "nenarodí-li se kdo z vody a
Ducha, nemůže vejíti do království Božího." Má několik důvodů
pro toto zjednodušení. Začátek a konec dosti jasně vymezují celý
vývoj. Křest krví na kříži nemohl Ježíš tak zřetelně oznamovat jako
ostatní dva, protože by se byli nalezli v budoucnosti lidé, kteří by si
nedovedli vykládat správně symbolismus jeho řeči, a ti by
schválně dávali svá těla ukřižovat v domnění, že následují Krista.
(76)
Vynechal-li Ježíš tuto prostřední část znovuzrození, dal
najevo, že nemá na mysli hmotnou stránku, nýbrž duchovní
stránku smrti a vzkříšení. Neexistuje jiné zmrtvýchvstání než onen
přechod z vědomí tohoto světa, v němž si připadáme, že žijeme,
ale jsme duchovně mrtví, do vědomí Božího. Přitom je však

pravda, že toto znovuzrození a vzkříšení se v něčem podobá
zmrtvýchvstání v těle. V těle je člověk oddělenou individualitou, při
vzkříšení rovněž zůstává individualitou, nesmaže se jeho osobní
vědomí, nýbrž jen se spojí dokonale s vědomím Božím.(77)
Ježíš dává dále
znovuzrozením nemíní
(reinkarnaci).

zřetelně najevo ve verši 6, že
hinduistický pojem znovuvtělování

Verš 8 říká jinými slovy toto: "Schopnostmi vědomí hmoty
nemůžete chápat pravých příčin toho, co se tu s vámi děje. Jste
svědky následků a jejich dalších účinků. O původních příčinách se
můžete jen dohadovat. Člověk znovuzrozený z Ducha pak vůbec
nepodléhá zákonu příčin a následků (kausalitě), jemuž říkáte
osud. Je jako vítr, který se obyčejnému a nezkušenému
pozorovateli jeví jako nevypočitatelný fakt."
Ještě hlubší význam tohoto verše pochopíš teprve
duchovním vývojem. Jeho vysvětlování by vyžadovalo mnoho
zbytečné námahy.
Ve verši 10 a 12 Ježíš dosvědčuje, že neučí ničemu, co sám
nezažil, nýbrž jen to, o čem se přesvědčil. Nejhlubší pravdy
nevyslovuje naplno, protože by se jim tíže věřilo než zázrakům a
symbolům. Tuto pravdu by si měli uvědomit všichni filosofové, kteří
by si přáli, aby se byl Ježíš vyjadřoval jen filosoficky. Sám každý z
nich by takové řeči rozuměl jinak, protože slova žádného jazyka
nemohou naznačit pravdu tak jasně, aby nebylo možné ji chápati z
různých hledisek. Za slovem musí stát bezprostředně duchovní
význam, který se však ztratí, je-li tatáž myšlenka třeba stejnými
slovy vyslovena někým jiným, kdo není zasvěcen. Proto je
zapotřebí, aby slovo Boží nebylo jen beze změny reprodukováno a
vykládáno, nýbrž aby bylo hlásáno zase opravdovými apoštoly, na
něž sestoupil Duch svatý. Jinak ztratí svůj význam a vede k
sektářství podle různého způsobu pochopení.
Verš 13 zdá se vyvraceti možnost, kterou jinde Ježíš nazývá
jistotou - že by člověk mohl vejíti do nebe, tj. do stavu duchovní
svobody, ničím neomezené. Musíme se však vždycky říditi
duchem Kristova učení a ne doslovným otrockým zněním. Nelze
také vytrhnouti jeden verš z celého znění Bible. Ježíš praví v
Janovi X,27-28: "Moje ovce slyší můj hlas. I znám je a jdou za
mnou, a já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a nikdo mi
je nevyrve z ruky." A tuto myšlenku často opakuje, neboť přišel
svět spasit a spása je život věčný. Proto řekl: "Otec, který mne
poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co mluviti. A vím, že jeho
příkaz je věčný život." (Jan XII,49-50) Jinde pak slibuje apoštolům:

"Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem
já. A kam já jdu, cestu znáte." (Jan XIV,3-4)
Řekl-li Ježíš, že nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který
sestoupil s nebe, totiž Syn člověka, pak vyslovil věčnou pravdu, že
v nebi nemůže být nic smrtelného, tedy ani lidské tělo, a že do
nebe vystupujeme tím, že jsme v sobě živi už ne my - tělo a
omezené vědomí - nýbrž Kristus, který představuje
znovuzrozenou duši, spojenou navždy s Bohem. Lidská duše,
právě jako Kristus, od Boha pochází a k Bohu jde, kdežto tělo
hyne, jakmile dosloužilo jako prostředek, nutný k uskutečnění
vývoje.
Verš 14 nás přesvědčuje, že ve Starém zákoně se dělo
mnohé, co vysvětlovalo příchod a život Ježíšův a co se zase
naopak dá dobře vysvětlit Ježíšovým příkladem a vysvětlením.
Ježíš vrhá na Starý zákon nové světlo a dává mu hlubší smysl.
(78) Je důležité, že se Ježíš přirovnává právě k hadu, kterého
vztyčil Mojžíš na poušti (ukřižoval jej). Ježíšova lidská podstata
musí umříti na kříži, nebo zkrátka nějak viditelně, aby se nám
dokázalo, že též naše lidská podstata musí mysticky umřít. A tato
lidská podstata v nás je založena na existenci těla. Tělo máme
společně s ostatními tvory, se zvířaty. Proto mohl Ježíš zevní
lidskou podstatu přirovnávati např. k hadu. Je to přirovnání velmi
výstižné.(79)
Verš 15 a 16 mluví, že kdo věří v Krista, má věčný život.
Tyto verše daly také podnět k mnoha náboženským bojům a
falešným výkladům. Vytrhnou-li se z celého textu Bible, může se
jimi potřít ostatní učení Ježíšovo, a tak se s nimi také zachází, a to
často v nejlepší snaze usnadnit člověku spásu plněním jen části
Kristova učení.(80) Tak např. některé sekty se snaží přiměti své
příslušníky, aby uznali některá fakta ze života Ježíšova, nebo
třeba spasitelnou sílu jeho krve, a jakmile takový člověk tohle
uzná, prohlásí ho za věřícího, a setrvá-li v této formě víry, také za
spaseného, zcela podle slov Kristových: "Kdo uvěří má život
věčný." Tu se ale ptáme, když bylo zapotřebí té víry, jak si ji
představují zmínění sektáři, proč Ježíš řekl a přikázal tolik jiných
věcí, láskou k Bohu a bližnímu začínajíc, přes znovuzrození
vodou, opuštění všeho pozemského, sebezápor a znovuzrozením
z Ducha končíc? Odpověď je snadná. Protože v tom všem tkví
výklad celého rozsahu pravé víry. Víra na sebe postupně bere
všechny zmíněné znaky a závazky, víra zavazuje nejen k
mravnému životu, ale též ke stálému prohlubování vnitřního života
a ke styku s Bohem.

Neuvěřil ten, kdo se dal přemluviti k tomu, že Ježíš Kristus
žil, dělal zázraky a spasil nás svou krví vylitou na kříži. To je jen
chvilkové přesvědčení, které je možno hned dnes nebo zítra
zaměniti za přesvědčení jiné, podle toho, k čemu jinému bude
člověk přemluven. A co hlavního, takové přesvědčení nepředělává
člověka tak, jako jej přetváří opravdová víra. Představ si, jaký vliv
měla víra v Ježíše na apoštoly. Jakmile je Ježíš povolal, odcházejí
od svých rodin, od svého řemesla (viz: "Petře, ode dneška
nebudeš lovit ryby, ale lidi.") a putují s Ježíšem po celé Palestině.
Zkrátka nenáleží nadále světu, ale Bohu. Jejich víra má však
celou řadu jiných znaků. Sv. Marek o nich píše slovy Ježíšovými
na konci svého evangelia: "Ty pak, kteří uvěří, budou provázeti
tato znamení: V mém jménu budou vymítat zlé duchy, novými
jazyky budou mluvit, hady budou bráti a vypijí-li co smrtonosného,
neuškodí jim to, na nemocné budou vkládat ruce a budou
uzdravováni."(XV,17-18) I když můžeme brát všechny tyto znaky
symbolicky (81), přece jen jsou tato znamení závažnou
připomínkou, abychom nesoudili o víře lehkomyslně. Pravá víra je
něco neobvyklého, křesťané říkají nadpřirozeného, co se
nevyskytuje na každém kroku a co každého svědka takové víry
přesvědčuje o moci Boží působící ve věřícím.
Nejzávažnějším dokladem o tom, z čeho pramenila víra v
Krista, je způsob, jakým si Ježíš vybral a zvolil učedníky.
Můžeme říci, že je vytrhl z jejich prostředí a že v nich způsobil
jedinečný převrat. My mu budeme ve čtvrtém dílu tohoto spisu
říkat první obrácení a věnujeme mu patřičnou pozornost. Takový
vnitřní převrat nemá nic společného s přemlouváním k víře nebo s
přesvědčováním o důležitosti víry. Apoštolové zažili nepochybně
zdánlivě nepochopitelnou proměnu v myšlení. Napřed hodnotili
svůj rodinný život jako správný a bohulibý, ale potom najednou se
v nich objevila zčista jasna při setkání s Ježíšem myšlenka, že
jejich prvním úkolem je věnovati všechny své síly Kristovi. Tato
myšlenka zatlačila do pozadí všechna jejich ostatní přání,
můžeme říci, že převrátila a na ruby obrátila dosavadní jejich
způsob hodnocení. A tak můžeme říci, že člověk věřící vždycky
hodnotí všechno podle hlasu své víry, která mu velí především
sloužiti Bohu. Kdo takto nehodnotí, ten nemá opravdové víry. Z
toho vidíš, že víra není pouhé přesvědčení, nýbrž zažití pravdy,
která nevyvěrá z učenosti nebo z nějakého rozumového
zkoumání, nýbrž ovládá naše srdce tak, aby nepatřilo ničemu více
než Bohu, kterého miluje nade vše. Živá víra je nerozlučně spjata
s láskou k Bohu, jinak je neplodná a nemá onu sílu, kterou jí
připisuje Ježíš, čili nevede ke spasení.(82) Pravá víra také vede k

poslušnosti Boha, ale ne k poslušnosti ze strachu nebo z nutnosti,
nýbrž k poslušnosti z radosti a z lásky. Takové znaky vidíme u víry
apoštolů, jdoucích do světa kázati Krista. Kdo má takové znaky,
ten uvěřil a ten má život věčný. Nikdo jiný.
V 16. verši je důležitá zmínka o lásce Boží ke světu. Podle
ní vztah Boží ke světu nekončil jeho stvořením. Bůh se pořád
stará o svět a vysílá do něho svého Syna, aby tvorstvo přivedl k
Bohu.(83)
Verš 17 ukazuje, že Ježíš Kristus je cesta, po níž se má jít
ke spáse.
Verš 18 opakuje, že soud, o němž se mluví v Bibli, nemá
nastat někdy na konci světa, neboť kdo věří v Krista už teď není
souzen, kdežto, kdo nevěří, už nyní je odsouzen. Je odsouzen k
smrti v těle, aniž by poznal Boha, nikoliv však k věčnému
zatracení. Takový výklad by byl mylný, neboť smrt těla není
posledním mezníkem ve vývoji.
Ostatně v dalších dvou verších III,20-21 Jan dosti jasně
vysvětluje pravý smysl soudu. Kdo nejedná správně (verš 20), ten
se nedostává k Bohu (ke světlu) nejen proto, že jeho skutky tomu
neodpovídají, ale že by musel být zavržen. Jeho skutky se
nemohou ukázati před tváří Boží, člověk s nimi nemůže vědomě
předstoupiti před Boha, nýbrž musí se i po smrti dále očišťovat.
(84) Podstata takového soudu není v zažívání nějakého věčného
pekla nebo zavržení, nýbrž v tom, že se hatí pravý cíl lidského
pozemského života, jímž je spojení s Bohem. Vždyť přijíti ke
světlu, aby se ukázaly skutky, nemůže znamenati nic jiného než
právě splnění tohoto nejvyššího cíle. Jan ponechává velké místo
pro láskyplné působení Páně. Nehrozí věčnými tresty, jen
nemožností předstoupiti se špatnostmi před Boha. Jemu se víra
kryje se správným jednáním.
Zde musím vložiti jednu poznámku o soudu podle katolické
věrouky. Podle ní se věří ve dva druhy soudu. Jeden hned po
smrti a druhý při skonání světa. Máš dojem, že tento článek víry
popírám. Není tomu tak. Až vyložím všechny fáse lidského života
od věčnosti do věčnosti, k čemuž mi nedává tento výklad
evangelia příležitosti, budu moci potvrdit, že rozeznávám i já tyto
dva soudy. Jen ten poslední soud nechápu tak materialisticky, jak
jej chápali už staří Židé. Konec světa je mi konec přebývání v
času, a ten pro každého začíná jindy. My budeme mít příležitost
promluvit o tomto tématu jak v tomto dílu, tak i v následujícím.
Také o věčném zatracení bude zmínka. My o něm čteme v jiném
evangeliu toto: "Potom řekne těm po levici: Odejděte ode mne,

zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho
andělům." (Mat XXIV,41). Tady zase chápu, že oheň ten může být
a je věčný, ale pobyt v něm věčný není. Rozlišuji mezi oblastí a
pobytem v ní. Důvody vždy udávám.
Z posledních čtyř veršů vidíme (III,18-21), že se považuje za
samozřejmé, že kdo věří v Krista, jedná správně. Z toho vidíš, že
víra, jak si ji Jan představuje, musí mít nejenom účinek očišťovací,
ale i osvěcovací, aby člověk věděl, co má dělat, a co je správné a
dobré, a posléze účinek spojovací, tj. přináší konečnou a věčnou
spásu. Pak se ale z počtu těch, kdo dnes o sobě říkají, že věří,
musí ubrat hodně velká část těch, kteří si jen nalhávají svou víru.
Ještě bych se chtěl zastavit nad posledními slovy verše
III,21: ".....aby se ukázaly jeho skutky, že byly učiněny v Bohu."
My máme jen jedno vědomí, že totiž své skutky činíme ve
světě a pro svět a nikoliv pro Boha a v Bohu. Člověk věřící umí
všechny své skutky obětovat Bohu, umí jimi sloužit Bohu. Tuto
schopnost mu dodává osvěcovací síla víry. Věřící člověk rozumí
vůli Boží aspoň do té míry, že ví, co slouží Bohu a co nikoliv.
Všeobecně pak lze říci, že Bohu slouží to, co člověka vede k
němu, neboť Bůh nepotřebuje naší služby v běžném slova smyslu.
Chce však, abychom se k němu vrátili a patřili mu ve všech
skutcích i myšlenkách. Tím se k němu vracíme, kdežto jinak se
mu vzdalujeme.(85)
(8. srpna 1951 - Plzeň)
IX. Svědectví sv. Jana Křtitele (III,22 - 36)
III. 22. Potom přišel Ježíš a jeho učedníci do země Judské a tam
s nimi zůstával a křtil.
23. Ale i Jan křtil v Ainonu a Salimu, protože tam bylo
mnoho vody (86) a lidé přicházeli a dávali se křtít.
24. Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.
25. Tu povstala mezi učedníky Janovými a jedním Židem
hádka o očišťování.
26. I přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten, který byl s tebou
za Jordánem a o kterém jsi svědčil, hle on křtí a všichni chodí k
němu."
27. Jan odpověděl: "Člověk si nemůže nic vzít, není-li mu
dáno z nebe."

28. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš,
ale jsem poslán před ním."
29. Kdo má nevěstu, je ženich a přítel ženichův, který je při
něm a slyší ho, velmi se raduje z hlasu ženichova.
30. Tato moje radost se tedy naplnila. On musí růsti, já pak
menšiti se.
31. Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země,
patří zemi a mluví po zemsku.
32. Kdo přichází z nebe, je nade všechny, co viděl a slyšel,
o tom svědčí, a nikdo nepřijímá jeho svědectví.
33. Kdo přijímá jeho svědectví, stvrdil, že Bůh je pravdivý.
34. Neboť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží, vždyť
nedává Ducha odměřeně.
35. Otec miluje Syna a vše mu dal do ruky.
36. Kdo věří v Syna, má život věčný, kdo však nevěří v Syna,
neuvidí života, ale hněv Boží trvá na něm."
Z verše III,25 vidíš, že křest v očích Židů měl smysl očisty.
Toto pojetí zcela odpovídá zde uvedenému výkladu. Rozdělí-li se
cesta k Bohu na část očistnou, osvěcovací a spojovací, uzavírá a
dokončuje křest vodou část očistnou. Ovšem jen tehdy, když nejde
o formální pokřtění, nýbrž o vnitřní zážitek.
III,26: Ježíšovi učedníci křtili daleko více lidí než sv. Jan
Křtitel, ale jen proto, že jim ke křtu vnitřně připravoval lidi a je
odhaloval sám Ježíš.
III,27: "Člověk si nemůže nic vzít, není-li mu dáno z nebe."
Na tomto a podobných výrocích je založeno církevní učení o
působení milosti Boží. Podle tohoto učení, aby působila normální
milost Boží, jež se vylévá na všechny tvory, je nutno se o ni
přičiniti mravným a nábožným životem. Toto přičinění samo by
však nestačilo, aby si člověk milost zasloužil, neboť Bůh dává
člověku vždycky více, než si zaslouží.
Je však vyšší druh milostí mystických, jako např. nesení ran
Kristových nebo extase. Tyto vyšší milosti se v theologii odborně
jmenují charismata, a člověk jich vůbec není hoden, nejsou-li mu
dány. Přicházejí někdy u člověka nepřipraveného a dokonce
nezvyšují jeho mravnost. Až potud učení církve katolické.(87)
Nepřijímá-li Církev učení o převtělování, aby nezpůsobila
zvlažnění beztak vlažných křesťanů, těžko potom vysvětluje
obstojně působení milosti Boží. Stává se, že člověk nijak se

nepřičiňující o vyšší náboženský život, ba ani se nestarající o to,
zda existuje duše a Bůh, je najednou vyrušen ze svého
vegetativního způsobu života tak prudkým zásahem Božím, že
začne skálopevně věřit a mění způsob jednání podle nabyté víry.
Stává se též, že nevěřící lidé upadnou do extase nebo se u nich
dostavují jiná charismata. Podle povahy těchto charismat buď se
mění celá povaha člověka, nebo se člověk dříve či později zase
vrací k původnímu světskému způsobu života, ale s velkou jizvou
(nespokojeností), která se nikdy už nezahojí. Z takových případů
Církev soudí, že jde o milost nezaslouženou a nevyzpytatelně
tajemnou. Nevěří totiž, že by duše lidská měla za sebou
nekonečně dlouhou minulost, právě jako má před sebou
nekonečně dlouhou budoucnost. Věří naopak, že duše je věčná
jen jednosměrně, do budoucnosti, nikoliv do minulosti.(88) Nemá
smyslu příti se o převtělování, jsme-li dosti pokorní a spokojíme-li
se s uznáním mnoha tajemství, která by jinak jimi mohla přestat
být. Mnoho duší šlo před námi touto cestou pokory a došly
úspěšně. Dnešní člověk však daleko neochotněji se smiřuje s
tajemstvími než člověk ve středověku nebo v raném pravěku. Je
také jisto, že rozum jej může doprovodit po určitý úsek cesty.
Uvažuje logičtěji a více filosoficky než dřívější lidé. A tak i já věřím,
že duše je věčná časově na obě strany, protože jinak by vůbec
nebyla věčná. Při tom mi vůbec nezáleží na tom, jakou formu na
sebe vzala, zda měla více těl, nebo zda se odívala něčím jiným,
zda můžeme mluvit o převtělování či nikoliv. Rozhodné je, že v
tomto životě něco splácí, co nezaplatila v minulosti, protože každá
splácí jinou měrou. Vidím také, že všechno, co má začátek, jak
víme ze zkušenosti, má také svůj konec. Předpokládám tedy
minulost a minulé zkušenosti duše, o nichž naše lidské vědomí
neví. Stává se, že když tyto zkušenosti - třeba i mravně
negativního rázu - se všemi ostatními neznámými kladnými
zkušenostmi dostoupí určitého stupně vývoje, prorazí dveře
neznámé zásobárny vnitřního života a světa a něco z nitra se
vylije na povrch. Asi tak, jako když tlak v kotli dostoupí určité výše,
otevře se pojistná záklopka, která se zase uzavře, když se tlak
zmenší. Tak se může stát, že vnitřní připravenost dovede
některého člověka až na okraj tzv. vyšší a přímé náboženské
zkušenosti.(89) Je-li tu potom opravdu někde připravena neznámá
minulá zkušenost duše, nemusíme vysvětlovat působení milosti
(myslím mimořádné milosti) jako něco tajného a nemusíme
rozeznávat milost obyčejnou, z jaké žijeme všichni a milost
mimořádnou, protože obojí je buď stejně tajemné, nebo stejně
jasné. Tím nechci popřít milost vůbec, právě naopak. Milost, ze
které žijeme a kterou si vůbec neuvědomujeme jako takovou, je

nejnižší stupeň téže milosti, která se jeví v mimořádných darech v
podobě extase a vidění. Člověk si na počátku není vůbec vědom,
že je závislý na milosti Boží ustavičně, protože mu nebývá nikdy
odnímána, právě pro nekonečnou milost Boží. Z této milosti žije a
jedná. Má dojem, že jedná sám bez pomoci Boží. Je tomu asi tak,
jako kdyby člověk ze středověku se ocitl před automobilem a viděl,
jak se pohybuje, bez koní bez lidské pomoci, vlastní silou. Nevěděl
by o benzinu a důmyslném stroji. Podobně nerozumní jsou
nevěřící lidé. Vidí lidský stroj se pohybovati a netuší, kdo mu vnukl
tu sílu k jednání. Člověk si může jíti kam chce, udělati co chce,
pomysliti na co chce, ale přece jen život, ten benzin jeho lidského
stroje, není od něho, je mu propůjčen, a ne k vegetování, nýbrž k
vývoji do věčného života. S nepostihnutelnou mírností a trpělivostí
vede Bůh každého člověka pomalu a jistě k sobě. Dává člověku
právo tisíckráte uniknout vpravo i vlevo od přímé cesty, nezazlívá
mu to, ale vytváří jemnou protiváhu k odstředivé síle lidské
nevědomosti. To je Boží milost. Všechna tato milost se přetváří
vůlí a světskými sklony člověkovými v nesčetné množství
připoutaností, později v touhu po vyšších mravních, uměleckých,
estetických a náboženských hodnotách, a činí z nás nakonec
tvory toužící po vyšším poznání a po vyšší formě života.
Jak potom rozumět výroku, že člověk si nemůže nic vzít,
není-li mu dáno z nebe. (III,27) Naší zevní podstatě, tj. člověku,
jak jej známe, nenáleží nic z toho, co máme a zdánlivě vlastníme.
Bylo by nejhorším nepochopením smyslu života, kdybychom svou
lidskou podstatu považovali za střed života, k němuž se všechno
ostatní sbíhá a připíná. Tomuto zevnímu člověku bylo všechno
dáno z nebe. On je zcela závislý na tom, co mu bylo dáno, neboť
všechno, o čem si myslí, že má, je nejen stvořeno Bohem, ale též
jím ustavičně udržováno. On zdánlivě může např. nabývati
majetku do nekonečna, ale takové počínání se podobá pochůzce
po zahradě, z níž nelze vyjíti, podobá se sbírání zahradních plodů
na jednu hromadu. Zahrada však je uzavřena, nic nelze přidati k
této hromadě odjinud, nic nelze odtamtud vynést. Všechno lze jen
přemísťovat z místa na místo. V tom smyslu panuje tu svoboda.
(90) Přece však toto značné omezení svobody zevního člověka je
dáno jen proto, aby se člověk mohl vrátit do svého duchovního
domova, odkud přišel. Toto omezení tu není proto, aby se člověk
stal trvale nesvobodný, nýbrž aby se mohl stát trvale svobodným.
Podstata lidské svobody a svobodné vůle je taková, že je
omezena značně tím směrem, kterým by se člověk ubíral k ještě
větší nesvobodě, a je neomezena v tom smyslu, že člověk může
získati spojení s Bohem, avšak ne ze svých omezených sil, nýbrž
z milosti Boží, která však je ustavičně připravena nám pomoci.

Toto zařízení má nás uchránit od strašného pádu, jehož podstatou
by bylo osamocení naší bytosti, věčná smutná samota.
Cesta k pravé svobodě je označena jedinečně dalším
výrokem sv. Jana Křtitele (III,29): "On musí růsti, já pak menšiti
se." Co není věčné, nemá právo stát na prvním místě, neboť na
něm stojí lidské jen z naší nevědomosti a jeho vláda nám přináší
všechna možná omezení, utrpení a bolest. Sv. Jan je sice
světcem, ale také člověkem. Má být ukázáno, že člověk není
středem světa, nýbrž že je jím Bůh. Jen do té míry, do které se
lidské v nás zmenší, do té může v nás narůsti Božství. Kdo nesleví
ze svého lidského, nemá naději, že se přiblíží k Bohu.
V citované větě je vyjádřena jedním slovem celá podstata
vyšší náboženské cesty, jak ji ukázal svým životem Ježíš Kristus.
Při ní už nejde o ničení vášní (zničení zvířete), nýbrž o nelpění na
ničem, co vytváří zevní lidskou osobnost, i když jsou to osobní
přednosti. Lidskou osobnost však v první řadě tvoří omezené a
ohraničené vědomí se stejně vyhraněným pocitem jáství. Ono je
jednak zdrojem nesvobody a neshod s okolním světem, jednak
pramenem nevědomosti, podle níž nejsem obsažen ani v jiných
tvorech, ani v Bohu.
"Já pak se menšiti", znamená potom, že také tato základní
nevědomost se musí zmenšovat s mírou narůstajícího duchovního
poznání. V tomto smyslu řekl svatý Jak Křtitel asi toto: "Má-li Bůh
(Ježíš Kristus) větší vliv než já a větší moc než já, je mým
největším přáním, aby se tak dělo i ve mně. Mé já není pravým
Bohem (ženichem), a mé zevní vědomí není pravou podstatou
duše (nevěstou). Mé já je pouze do té míry poznávající, jak se
přimklo k Bohu a jak hledá v něm záštitu a potěšení (je přítelem
ženichovým).
K verši III,31 stačí říci, že oddělená lidská individualita se
vytvořila, aby se stala prostředním spojovacím článkem mezi
hmotou a Bohem, právě jako svatý Jan se stal spojovacím
článkem mezi Kristem a lidstvem. Život a působení svatého Jana
Křtitele velmi jasně ukazují na smysl našeho lidství. Sv. Jan je
vzor člověka, kráčejícího vědomě k Bohu. Je ukazatelem jedné z
mnoha cest k Bohu. Sv. Jan připravuje cestu Páně tak dlouho, až
k němu přichází Ježíš (Bůh). Bůh vchází do jeho vědomí, ale
nezůstává s ním neustále (není pořád v jeho vědomí). Ukazuje mu
však jasně, kdo je v něm Synem Božím ("Tento je Syn můj
milý....."). Je to nejradostnější poselství, jakého se kdy člověku
dostalo. Jan ví, že je vnitřně Synem Božím, protože v něm sídlí
Bůh. Avšak jeho život naznačuje ještě více. Člověk musí být sťat,

musí zemříti, právě jako Ježíš zemřel na kříži. Teprve po smrti
člověka může Syn Boží žíti na místě lidském na věky. Jan
předchází Ježíše Krista svou smrtí, aby ukázal, že šel stejnou
cestou jako On, a že i my máme následovati jejich příkladu.
Verš III,31 a následující potvrzují jen, jak přesně rozlišoval
sv. Jan lidské od Božského. Je vzorem správného rozlišení, které
je jedním ze dvou hlavních požadavků duchovní cesty.(91) Lidská
podstata a oddělená individualita pochází ze země, a jedná
pozemsky, protože mluví a jedná jako bytost oddělená od lidí i od
Boha, kdežto Ježíš jednal jako bytost spojená jednak s Otcem ("Já
a Otec jedno jsme"), jednak se všemi bytostmi ("Já ve vás.....")
nebo ("Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratří mých, mně jste
učinili."). Hlas, který mluví jako oddělený od Boha, není hlasem
Božím. Ježíš Kristus přichází z nebe, znamená, že jeho minulost
není nedokonalá jako naše.(92)
Lidé mohou předávati Ducha a duchovní moc odměřeně,
protože pokud jsou v těle, nemohou ji sami míti všechnu. Ježíš
Kristus, jako Bůh, ji však má všechnu, nikomu ji neodměřuje.
Ostatní verše jsou jasné. Stačí se pozastaviti až u
posledního III,36. K poznání Boha se člověk musí dostati přes víru
v projeveného Boha, Syna Božího, protože člověk musí napřed
poznati v sobě projevené Božství a jeho milost. Jen slova "hněv
Boží trvá na něm" třeba vysvětlit. Bůh se nemůže hněvat, neboť
není člověkem, který se dopouští tak těžkých hříchů. Proto,
vysvětluje-li sv. Jan nějaký stav člověka jako trvání ve hněvu
Božím, máme v takovém vyjádření spatřovat symbol. Ke
správnému porozumění tohoto symbolu poslouží nám sloveso
"trvá". Ze smyslu verše potom vidíme, že lidé, kteří nevidí věčný
život (nežijí vědomě ve věčnosti), a to je téměř celé lidstvo, trvají
už teď ve hněvu Božím, tj. jsou duchovně nevědomí. O tomto
hněvu poprvé čteme ve Starém zákoně, při vyhnání Adama a Evy
z ráje. Tam začíná stav úplného nepoznání, které lze výstižně
nazvati z lidského hlediska přebýváním ve hněvu Božím, protože
jsme-li v něm, připadá nám, jako by se na nás Bůh hněval, když s
námi vůbec nemluví, a když naopak mluvil s lidmi v ráji. Náš stav
duchovní nevědomosti o existenci Boha se podobá dále hněvu
Božímu v tom, že se nám zdá, že se o nás Bůh nestará, protože si
přeje, abychom se snažili jej poznávat, zatím co my se o to
nestaráme. Nejde však o hněv Boží, ale o vývojovou fási lidské
duše. Tato fáse se jeví jako dlouhé období temna a nemilosti,
během něhož duše sbírá zkušenosti v zevním světě k duchovnímu
poznání.

Celý tento výklad by mohl vést k mylnému dojmu, že se v
něm předvídá úplné smazání a rozplynutí lidské osobnosti v životě
věčném. Jde však jen o zničení omezené lidské zevní osobnosti i
s jejím pocitem oddělenosti. Tento pojem potom budeme si musit
ještě důkladně propracovat ve čtvrtém dílu, tam, kde budeme
mluvit o zevní duši. Naproti tomu vnitřní nesmrtelná duše zůstane
na věky svědkem Božím. Mluvíme-li tedy o zničení lidského,
myslíme tím zničení lidské omezenosti, která stojí v cestě spojení
a poznání Boha.
Bylo by snad dobré, kdybychom si ve světle tohoto výkladu
objasnili též zevní stránku události, popisované v těchto verších.
Sv. Jan Křtitel pokřtil Ježíše, ale křtil potom dále a nechodil s ním.
Měl od Boha dosti milosti, aby tak mohl učinit. Je to vidno z jeho
slov, že člověk nemůže nic vzít, není-li mu dáno z nebe. Moc,
kterou křtil, měl z nebe. Věděl o tom vnitřně. Byl svědkem mnoha
zdánlivě zázračných obrácení u těch, které křtil. Posléze byl
svědkem proměnění Páně v Jordánu mocí, jejíž byl
prostředníkem. To všechno zvyšovalo jeho jistotu, že co má, a co
předává lidem, nemá od nich, nýbrž od Boha. Proto se Židé marně
snažili způsobiti nesvár mezi Janem a Ježíšem. Nemohli k tomu
přimět ani Jana, ani Ježíše. Oba stavěli na vnitřní zkušenosti,
která všem těm pletichářům chyběla. Protože Jan poznal Ježíše
jako vtěleného Boha a sebe jako pouhého světce, věděl, kdo z
nich se musí menšit, čí úkol je dočasný a čí úkol je věčný. Světec
svůj úkol ve světě dokončuje v podstatě za délku svého života na
zemi. Pak sice působí neustále, nebere však už na sebe osobní
zodpovědnost. Tu na věky přijímá za všechny duše Ježíš Kristus.
Otázka očišťování, o níž se přeli učedníci s Židem, nebyla v
tomto výkladu uspokojivě vyřešena, protože jí bude věnována
podstatná část IV. dílu tohoto spisu.
(10. srpna 1951 - Plzeň)

X. O živé vodě a plnění vůle Boží (IV,1 - IV,42)
IV. 1. Když tedy Pán poznal, že farizeové uslyšeli, jak Ježíšovi
přibývá více učedníků a jak křtí více než Jan
2. ačkoliv Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci
3. opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
Tu by ses mohl tázat, proč Ježíš nekřtil. Ukáži ti, jak v
takové drobnosti se zračí veliká moudrost Boží a celé poslání

Ježíšovo. Ukázal jsem ti už, jak se Ježíš snažil, aby jeho zázraky
nezastřely pravé jeho poslání. Stejný důvod jej vedl k tomu, aby
nekřtil. Křest nepřinášel člověku celé bohatství Ducha, jak
můžeme pochopiti z narážky sv. Jana Křtitele, že Syn Boží nedává
Ducha odměřeně (II,34). Z toho se dá soudit, a víme o tom dobře,
že je tomu tak, že lidé dávají Ducha odměřeně, nebo že ho dával
odměřeně sv. Jan Křtitel, když křtil. Úkolem Ježíšovým bylo dát
Ducha celého, tj. dovést své učedníky až na konec možného
duchovního vývoje. Úkol Janův byl omezený, jen uvésti učedníky
do oblasti Ducha. Vysvětlil jsem už dříve, že křest měl význam
extase, duchovního vytržení, v němž se člověku poskytuje
zkušenost, že existuje Bůh. Kdyby byl Ježíš křtil, mohlo by se mít
za to, že také jen uvádí do duchovního života, nebo že křtem či
extasí končí celý duchovní vývoj člověka.
Můžeme předpokládat, že ve křtu působí sice milost Boží,
ale jen počáteční její základ. Kristus však nepřišel jen proto, aby
nám poskytl základy k duchovnímu životu, nýbrž aby nám předal i
další větší míru milosti. Kdo si nežádá od Krista více, než aby jej
udržel ve křestní nevinnosti, nepochopil, proč Kristus přišel. Kdo
se snaží žít jen čistým životem, pohrdá vlastně onou vznešenou
mocí, kterou mu Kristus nabízí a nejen nechápe smysl Kristovy
oběti na kříži, ale dobrovolně se zříká míti na ní podíl, tj.
následovat Krista až na kříž. Už z těchto několika veršů vidíme, co
je to následování Krista. Za života Ježíšova na zemi to mnozí
pochopili. Dokonce žák sv. Jana Křtitele, Miláček Páně, odešel od
svého původního učitele za Ježíšem. Dovídáme se, že Ježíšovi
stále přibývalo učedníků. Být učedníkem Kristovým neznamenalo
jen pokání a ctnostný život, jak navrhoval sv. Jan Křtitel jako
pouhou přípravu na příchod Mesiáše. Být učedníkem Kristovým
znamenalo napodobovat Krista i ve vyšším náboženském životě,
který pozůstává ze stále většího a vědomějšího spojování s
Bohem.
Mnozí to pochopili, šli za Kristem, hledali u něho více, než co mohl
nabídnout sv. Jan Křtitel nebo kterýkoliv člověk. A Kristus zve
dodnes k sobě neustále všechny, kdo pociťují tíži života,
občerstvuje je a skutečně jim dává vědomý věčný život.
IV. 4. Musel však projíti Samařskem
5. Přijde tedy k samařskému městu, které se nazývá Sychar,
blízko pole, které dal Jakub svému synu Josefovi. Tam byl
pramen Jakubův.
6. Ježíš tedy unaven cestou se prostě posadil u pramene.
Bylo kolem šesti hodin.

7. Přijde samařská žena načerpat vody. Ježíš jí praví: "Dej
mi napít!"
8. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit pokrmů.
9. Samaritánka mu tedy dí: "Jak to, že ty, ač jsi Žid, žádáš
píti ode mne, Samaritánky?" - Židé se totiž nestýkají se
Samaritány.(93)
10. Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala dar Boží a věděla, kdo
ti to říká: Dej mi píti, spíše bys prosila ty jeho, a dal by ti vodu
živou."
11. Žena mu praví: "Pane, ani nemáš nádobu, a studna je
hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu?
12. Což ty jsi větší než náš otec Jakub, který nám dal studnu
a pil z ní sám i jeho synové a jeho dobytek?"
13. Ježíš jí na to řekl: "Každý, kdo pije z této vody, bude
zase žíznit.
14. Kdo se však napije z vody, kterou mu dám já, stane se v
něm pramenem vody vytryskající do života věčného."
15. Žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych nežíznila a
nemusela sem chodit čerpat."
16. Řekne jí: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!"
17. Žena mu odvětila: "Nemám muže."
Řekne jí Ježíš: "Dobře jsi pravila: Nemám muže,
18. neboť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není
tvůj muž, to jsi pověděla pravdu."
19. Dí mu žena: "Pane, vidím, že jsi prorok."
20. Naši otcové se klaněli na této hoře a vy říkáte, že v
Jeruzalémě je místo, kde se náleží klanět."
21. Řekne jí Ježíš: "Ženo, věř mi, přichází hodina, kdy se
nebudete klaněti Otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě.
22. Vy se klaníte tomu, co neznáte, my se klaníme tomu, co
známe, poněvadž spása je ze Židů.
23. Ale přichází hodina, a je už zde, kdy se praví ctitelé
budou klaněti Otci v duchu a v pravdě. Neboť i Otec hledá ty, kteří
by se mu takto klaněli.
24. Bůh je duch, a ti kdo se mu klanějí, mají to činiti v duchu
a v pravdě."

25. Žena mu praví: "Vím, že přijde Mesiáš, který se nazývá
Pomazaný. Až on přijde, oznámí nám všechno."
26. Řekne jí Ježíš: "Jsem to já, který s tebou mluví."
27. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že mluvil se ženou.
Nikdo však neřekl: "Co se ptáš?" nebo "proč s ní mluvíš?"
28. Žena tam zatím nechala svou nádobu, odešla do města
a pověděla lidem:
29. "Pojďte a uvidíte člověka, který mi řekl vše, co jsem
učinila! Není to snad Mesiáš?"
30. Vyšli tedy z města a dali se na cestu k němu.
31. Mezitím ho učedníci prosili: "Mistře, pojez!"
32. On jim však řekl: "Já mám k jídlu pokrm, o kterém vy
nevíte."
33. Učedníci si tedy pravili mezi sebou: "Což mu někdo
přinesl jídlo?"
34. Ježíš jim řekne: "Můj pokrm je činit vůli toho, který mě
poslal, a dokonati jeho dílo.
35. Což neříkáte: "Ještě čtyři měsíce a nastane žeň? Hle,
pravím vám: Zdvihněte oči a pohleďte na pole, že se už bělají ke
žni.
36. A ten, kdo žne, dostává odplatu a shromažďuje užitek k
věčnému životu, aby se radoval zároveň jak rozsévač, tak žnec.
žne.

37. V tom je zajisté pravdivé přísloví: Jiný rozsévá a jiný

38. Já jsem vás poslal žnouti to, o čem jste nepracovali. Jiní
pracovali, a vy jste nastoupili do jejich práce."
39. Z onoho města pak mnoho Samaritánů v něj uvěřilo pro
to, co svědčila ta žena svým slovem: "Řekl mi vše, co jsem
učinila."
40. Když tedy k němu přišli Samaritáni, zvali ho, aby u nich
zůstal. I zůstal tam dva dny.
41. A mnohem více jich uvěřilo pro jeho řeč.
42. Ženě pak pravili: "Již nevěříme pro tvé vyprávění, neboť
jsme sami slyšeli a víme, že je to jistě Spasitel světa."
Spasitel spočinul unaven prací pro spásu duší sám u
historické studně. Byla to jedna z nejstarších studní, kam chodila
pro vodu postupně mnohá pokolení Izraele. Dodnes má velmi

dobrou vodu.(94) Může nám být symbolem hmotného zdroje síly
židovského národa. A Bůh se posadil právě k takovému
hmotnému prameni lidských sil na znamení, že z jeho vůle vznikly
všechny zdroje naší síly. On však oslovuje ženu: "Dej mi píti!" Toto
vybídnutí nás hluboce poučuje o správném poměru k Bohu při
zacházení s hmotnými statky, s jídlem a pitím. Při takových
úkonech obvykle myslíme jen na sebe, na ukojení hladu nebo
žízně, nebo dokonce na pochutnání, ale málokdy si vzpomínáme
na dárce těchto darů. A ON nás prosí: "Dej mi najíst!" "Dej mi
napít!" Bůh v nás žízní a hladoví, protože se o něj nestaráme. On
sice žíznit ani hladovět nemůže, ale vysychá a zaniká srdečný
poměr k Bohu, a proto jej máme obnovovat za všech okolností a
při každé příležitosti. Staří národové obětovali Bohům z každého
jídla i pití dříve, než se najedli a napili. Takové jednání nám snad
připadá prostoduché, neboť Bůh nepotřebuje od nás ničeho,
avšak my potřebujeme se přiblížiti k Bohu a nemáme zanedbati k
tomu žádnou příležitost. Jíme a pijeme pravidelně, a proto jídlo a
pití se nám může stát zárukou soustavné vzpomínky na Pána
Boha. Bůh žízní jiným způsobem než my. On touží po spáse naší
duše, a proto žádá, abychom mu dali napít, abychom si k němu
udělali přirozenější a trvalejší poměr. Je vůbec naděje, že někdy
budeme s Kristem žít, když jsme se dosud ani nenaučili na něj
vzpomínat? Pokud na něj ani nevzpomeneme, jsme teprve v
situaci marnotratného syna, který odešel z otcovského domu, ale
zatím si nevzpomíná na svého Otce. Neopomeňme tedy nikdy při
jídle a pití si říci něco takového jako např.: "Pane můj, z Tvé ruky
beru všecko, co mám. Tys můj ustavičný hostitel. Tobě patří
všechno, čím mě neustále hostíš. Tobě patří můj dík za všechno,
čím mě obdarováváš."(95) Obecněji řečeno: Bůh nás často k sobě
zve tehdy, když to nejméně očekáváme, a když někdy některý svůj
stav neprohlédáme jako zvaní Boží. Setkáváme se s ním, kde to
nejméně tušíme. Na tato nečekaná setkání máme být duševně
připraveni, abychom nebyli překvapeni ani uprostřed jídla ani
uprostřed jiné světské činnosti.
Ale to jsme teprve u začátku výkladu. Pohleďme, ke komu
Ježíš říká "Dej mi napít." Je to Samaritánka. Samaritáni měli mezi
Židy obdobné postavení jako asi nejnižší kasta lidí u Indů mezi
ostatními kastami. Ježíš nedbá údivu Samaritánky, nečiní rozdílu
mezi sebou, Židem a Samaritánkou - Židy opovrhovanou ženou.
Proto nám zde Samaritánka může být předobrazem celého
nežidovského lidstva. Jistě tak, jak Ježíš jednal se Samaritánkou,
byl by jednal se kterýmkoliv z nás. Chce tedy od nás, abychom
nečinili rozdílu mezi sebou podle stavu, náboženství a rasy.
Zavazuje nás rovněž všecky k přátelskému poměru k Němu.

Představuje-li nám Samaritánka nežidovské národy, pak
ovšem v této události je skryto velké Kristovo vidění budoucnosti,
že jeho evangelium bude hlásáno všem národům světa. Avšak
nejen to. Jim bude dáno pochopit tajemství vtělení, vyjádřené
slovy 10. a 14. verše. (Viz též např. Luk XVII,11-19: Samaritán
jediný z deseti uzdravených projevuje vděčnost Ježíši. Je to
předobraz budoucího zakořenění vděčnosti Kristu u národů,
kterými Židé opovrhovali.)
Promluvme si napřed o tom, jakým způsobem vystihují slova
Kristova, jimiž se nazval pramenem vody živé, podstatu vtěleného
Boha.
Kristus nám představuje onen aspekt Boží, který ustavičně
udržuje celý svět při životě. O tom jsme si už řekli v první kapitole.
Každý pokročilejší mystický žák se přesvědčuje o pravdivosti
těchto slov, neboť pociťuje, že už není závislý na pokrmech a
nápojích, nýbrž na onom neustálém vnitřním zdroji života, který v
sobě s pomocí Boží otevřel. To je jen provedení důkazu vnitřním
zážitkem. Ale též každý jiný člověk, který se ještě nepřesvědčil o
této skutečnosti, vše co má, obdržel a ustavičně dostává od
Krista. Byl bych nerad, aby sis z tohoto výkladu vyvodil, že
pokročilejší mystický žák např. nemusí pít nebo jíst, podobně jako
si myslela Samaritánka, berouc doslova Ježíšova slova. Ví jenom,
že udržování těla potravinami, pitím a dechem, nepředstavuje ani
zdaleka udržování celého života. Přesvědčuje se, že jako život
těla je pouze nepřímo udržován Bohem potravinami, přímo je
Bohem udržován proudem Boží životní síly, proudící z Boha přes
nesmrtelnou věčnou duši do těla, a kdyby nebylo tohoto proudu
života přímo pocházejícího od Boha, neudrželi bychom se ani na
chvíli při životě a hlavně při vědomí tohoto světa. Jídlo, pití, dech představují jen pomocné prameny, ze kterých přechodně bereme
jen během pozemského života. Náš věčný život je závislý jen na
přímém proudu síly z Boha.
Pozastavme se u slov Kristových: "Kdo se však napije z vody,
kterou mu dám já, na věky nebude žíznit." (verš 14) Kristus mluví
o jediném napití nebo aspoň o skutečnosti, že by stačilo jedno
jediné napití, abychom získali nasycení všech svých tužeb na
věky, tj. úplnou vyrovnanost. Podíváme-li se po všech
náboženských zkušenostech křesťanů, nabýváme jistotu, že tímto
napitím je především hluboká náboženská extase.(96) Ona
dovedla rázem změnit lidi tak, že po ní - třebas ji zažili jen jednou
v životě - netoužili po ničem světském, nýbrž od té chvíle zasvětili
svůj život Kristu. Vizme sv. Pavla, který byl tak prudce povolán na
vinici Páně, že v extasi spadl z koně a změnil se v člověka

spojeného s Bohem. Vizme všechny ostatní apoštoly, kteří zažili
seslání Ducha svatého, a konečně se podívejme do života
svatých, u nichž nastal po extasi náhlý převrat v životě. Katolická
církev nám však vysvětluje, že oním pitím živé vody a pojídáním
chleba myslil Kristus svaté přijímání a nikoliv extasi. Toto
vysvětlení, jak si řekneme později, je také správné, ale mluví nám
o prostředku k extasi, nikoliv o extasi samé. Jen výjimečně tento
prostředek vede až k extasi, protože málokdo přistupuje ke
svatému přijímání za účelem spojení s Bohem ve vědomí. Tuto
věc nebo význam sv. přijímání dobře pochopila bl. Imelda
Lambertini (zemř. 1333), která byla ještě tak mladá, že jí nedovolili
přistupovat ke svátostem. Ptala se své řádové sestry, která
přijímala tělo Páně, jak je možné, že po jeho požití nezemře. Bylo
jí nepochopitelné, jak někdo může žít na tomto světě oddělen
tělem od Krista, když ho jednou přijal. Po prvním přijímání, kterého
se jí dostalo výjimečným způsobem, upadá do extase, z níž se už
nikdy nevrací na tento svět. (Viz Veselý: Imelda Lambertini). Ale
podobných případů, kdy svaté přijímání předcházelo v extasi,
bychom našli v dějinách křesťanské mystiky nikoliv jen desítky, ale
stovky. Není tedy katolický výklad nesprávný. Avšak o všech
prostředcích k dosažení extase (a jedním z nich je nepochybně sv.
přijímání), zde nemůže být řeči. Roztroušeně se o některých z
nich mluví během výkladu, pokud souvisejí s některými slovy
Páně. Jen bych chtěl říci, že by bylo nesprávné, kdyby si někdo
myslel, že jedině sv. přijímání disponuje k extasi. To je patrno už
ze slov Kristových, kde mluví o jednom napití, a my dobře víme,
že ani s velmi dobrou přípravou jediné vykonané svaté přijímání by
převážné většině lidí nestačilo ke změně života a k navázání styku
s Kristem. K tomu však stačí jedna jediná extase. Slova "na věky
nebude žíznit" vystihují pravý stav myšlení po zažití extase.
Člověk takový vstupuje vědomě už zde za života pozemského do
věčného života. Světský život začne nutně považovat z přídavek
života věčného nebo za bránu, skrze kterou do něho třeba
vstupovat. Nabude už jasného vědomí o tom, odkud pramení
věčný život. Je potom pochopitelné, že nebude žíznit (toužit) po
světských, odvozených a druhotných zdrojích života, nýbrž po
prameni všech pramenů, a tím je Kristus. Kdo zažije aspoň
chvilkové spojení s Kristem v extasi, děje se s ním vlastně totéž,
jako by se napil ze studánky s vodou, která ho činí vědomě
nesmrtelným. Tady je třeba vyvrátit některé námitky proti tomuto
výkladu, které mohou snadno vzniknout. Budou asi dvojího druhu:
1) Extase je výjimečná milost, daná jen málo duším. Nelze si ji
zasloužit a nemůže být ani pro svou výjimečnost pravidelným
článkem ve vývoji lidské duše. 2) Kdyby extase měla tak

spásonosný vliv, nestávalo by se, že po ní mnozí jsou tolik
nespokojení, tolik opět žízní.
K oběma námitkám, ke stupním extase a k podrobnému rozboru
extase, se vrátíme ve IV. dílu tohoto spisu, v části o cestě
osvěcovací, kapitola Extase. Avšak už zde musí být řečeno aspoň
něco málo.
Na první námitku lze odpovědět takto: Vývoj většiny duší
nejde extatickou cestou, a přece bychom některým z nich při
pohledu na jejich způsob života chtěli přiznat stejnou svatost jako
některým extatikům. Aspoň by si to - podle našeho soudu zasloužili. Máme k tomu právo? Lze se obejít bez extase? Nebo je
to podmínka sine qua non? Lze dát jednoznačnou odpověď, ale
po tomto úvodu: Extase je jedním z prostředků, jakým Bůh
seznamuje s věčností způsobem téměř zkušenostním. Nemusí to
však činit jen tímto způsobem, nýbrž i jiným. Takovým, o němž
bychom neřekli, že jde o extasi. Neměli bychom si nikdy přát, aby
nás Bůh uvedl k sobě tím nebo oním způsobem, extasí nebo
čímkoliv jiným. Měli bychom si přát, jako činila od útlého mládí sv.
Terezie, aby nám dal Bůh napít živé vody. Nechť Bůh sám zvolí
prostředky, které se pro nás nejlépe hodí. Bude-li jedním z nich
extase, můžeme mít za to, že naše individualita by se bez ní
neobešla. Nebude-li žádný z nich tím, čemu říkáme extase,
nezoufejme, protože je více prostředků, jimiž nám Kristus může
dát napít z pramene vody živé. Ve vykládaných verších měl sice
na mysli extasi, ono vytrysknutí lidské mysli k Bohu, ale jinde nám
říká o jiných prostředcích, např. o dokonalém sebezáporu. Také
dokonalého sebezáporu nejsme schopni - právě jako extase - jen
ze svých sil. Můžeme potom dát na kladené otázky tuto odpověď:
Jsou duše, které se neobejdou bez extase, a to především duše
citové. Kdyby u nich nedošlo k extasi, nikdy by se celý jejich
obsáhlý cit neobrátil k Bohu a brzdil by celé spojení s Bohem. K
vědomému spojení s Bohem nemůže totiž dojít dříve, než se celá
duše se všemi svými schopnostmi přimkne k Bohu. U těch duší, u
nichž nehraje cit značnou úlohu a převažuje rozum, naopak extasi
lze obejít vnitřním sebezáporem, navozeným myšlenkovým
pochodem. Bude-li u nich podroben rozum, a to se nikdy nemůže
stát bez vydatné pomoci Boží, cit se přidá snadno, protože sám
pro své slabé postavení nevydrží mimo tak mocného magnetu,
jakým je Bůh. Nenastane sice citová extase, ale nastane chápání
pravdy Boží nikoliv rozumem, nýbrž přímým nahlížením,
nazíráním na pravdu. Tím se takové duši dostane uspokojení
většího, než kdyby mohla se svým citem k Bohu jít, s ním se tam
zastavit a těšit se z Božího láskyplného objetí. Tato druhá cesta

mnohým připadá sice obtížnější, ale přece dokonalé poznávání
Boha vede k dokonalému milování Boha, právě jako první cesta
vedla přes dokonalé milování Boha k dokonalému poznávání.
Mnohý extatik, jehož extatické stavy jsou umožněny jeho citovým
založením, dlouho považuje konečnou nejvyšší Pravdu za
tajemství. Jen láska mu svítí na cestu. A ta svítí dlouhou dobu jen
temně, neurčitě, protože ani netouží, aby svítila jinak. Jde jí o
přebývání u Boha a v Bohu, ne tolik jako o jeho poznávání. Od
Boha nedostáváme to, co si nepřejeme, i když dostáváme vždycky
mnohem více, než co si přejeme a dovedeme představit. Naproti
tomu různá osvícení rozumu, která jsou založena paradoxně na
zastavení rozumové schopnosti postupného vnímání a ověřování,
přinášejí náhlé vhledy na Pravdu Boží z různých stran, až nakonec
úplné spočinutí v ní. Tento prostředek ovšem Ježíš na tomto místě
nenavrhuje, protože mluví jen k prosté ženě, která byla schopna
citu, ale netoužila ani v nejmenším po poznání duchovní pravdy.
Druhou námitku zatím odbudeme takto: Extase je dočasné
nahlédnutí do oblasti lásky Boží, nikoliv trvalé spočinutí v ní. Proto
při návratu z ní musí nastat roztrpčení. Návrat ten může být
pociťován dokonce jako hrozný pád z ráje, ale bez viny.
Spásonosné na extasi je to, že se jí otevírá cesta k Bohu spojená
s jistotou, že aspoň v okamžiku tělesné smrti půjde duše po této
cestě znovu, protože při smrtelném soudu se jí zážitek extase
zjeví jako nejmocnější vzpomínka, takže se navodí znovu a přejde
k věčnému uhašení žízně.
Avšak sledujme rozhovor Ježíšův se Samaritánkou dále.
Žena vybídne Ježíše, aby jí dal napít té vody. Nerozumí mu však a
myslí nějakou hmotnou vodu. Toho však, jako obvykle, Ježíš
nedbá, protože mu jde více než o výklad k jedné bytosti. Jde mu o
celé lidstvo. Kdo bude mít uši připravené ke slyšení, porozumí.
Ježíš (verš 16) vybídne ženu, aby napřed přivedla svého
muže. Arci, chtěl jí dokázat, že ví o jejích skutcích, neboť jinak ji
nemohl v krátkosti přesvědčit o tom, že není obyčejným a
nevědomým člověkem. Ale mějme stále na mysli, že Ježíš
neztrácel při žádném svém skutku a slovu ze zřetele celé budoucí
lidstvo, které se přijde učit z jeho příkladu. Přicházíme se tedy
právem poučit i touto scénou. Kdyby dal Ježíš napíti oné ženě z
živé vody věčnosti, změnil by se tím rázem její poměr k celému
světu. Nejvíce by tím byla postižena její rodina. Proto, má-li
manžela, ať přijde i on a dá svolení k takové proměně své ženy.
(97)

20. verš naráží na rozpor mezi Samaritány a Židy.
Samaritáni se neklaněli Bohu v Jeruzalémě, jako to činili Židé a
proto platili za bezvěrce. Také dnes např. katolíci považují
křesťany jiného vyznání nebo nekřesťany za nevěrce, kacíře nebo
pohany. Tito katolíci by se měli poučit ze slov Ježíšových v
následujících verších 21. a 24. Přehlédněme spolu dalekosáhlý
význam těchto slov:
Ve 21. verši Ježíš předvídá, že v Jeruzalémě a v Palestině
Židé ani Samaritáni už nebudou bydlet, že budou rozptýleni po
světě, takže se nebudou moci pospolu modlit v Jeruzalémě nebo
na hoře. To se vyplnilo na dlouhá staletí. Ale mějme na mysli
nejen zevní skutečnosti, které teprve spějí ke svému vyplnění.
Bude doba, kdy lidé už nebudou považovat chrámy nebo určitá
místa za výhradní stánky Boží, nýbrž budou se mu klanět všude v
duchu a v pravdě. Je ti, myslím, jasno, že lidé se ve víře
neshodnou a budou neustále jednou vírou potírat druhou, pokud
jejich víry budou vázány na určitá místa. Tato místa budou ještě
dlouho lidi oddělovat a nikoliv spojovat ve víře. Jakmile však
nebude tohoto spoutání víry do míst, nastane doba, kdy poslání
Kristovo na zemi bude splněno. Vždyť z dalšího vidíme, hlavně
z verše 23., že Bůh poslal svého Syna, aby našel uctívače v
duchu a v pravdě, a nikoliv jen ty Židy, kteří se chtěli vázat na
uctívání Boha v Jeruzalémě - v Jeruzalémském chrámu nebo na
některých horách v Palestině.
Přišel tedy Kristus zbořit chrámy? Můžeme říci směle, že
nikoliv. A jak potom smířit toto stanovisko s uctíváním v duchu a v
pravdě? Ve verši 22. praví Ježíš o Samaritánech: "Vy se klaníte
tomu, co neznáte," a o Židech: "My se klaníme tomu, co známe,
poněvadž spása je ze Židů." Vysvětlení je snadné: Samaritáni se
spokojovali s Mojžíšovými knihami a tím se uzavírali vlivu
Mesiášovu. Proto se jim Ježíš zvlášť věnoval, aby je přesvědčil o
jejich omylu. Komu schází úcta ke Spasiteli, tomu schází úcta ke
spáse. Jeho náboženství nevede proto k uskutečnění a k poznání.
On se klaní něčemu, co nezná a co ani nepozná, neboť jedině
Bůh, který dovede člověka spasit, dovede se mu také dát poznat.
Ba dokonce toto poznání je nemalou součástí spásy. Na rozdíl od
Samaritánů klaněli se Židé Bohu, který jim měl dát Spasitele. U
nich tedy byla víra ve spásu. I když mnozí Spasitele nepřijali a
nepoznali, přece jen věřili v Boha milosrdného a pomáhajícího ke
spáse a tato víra způsobovala a dodnes může způsobit skutečně
poznání Boha. Vidíme tedy, že Ježíš neměl nic proti správnému a
čistému klanění se Bohu ve chrámu. Jen si nepřál, aby chrámy
jednoho druhu a lidé jednoho vyznání byly výrazem boje proti

chrámům a vyznáním jiného druhu. Tomu se dá zabrániti nikoliv
bořením chrámů, nýbrž tím, že se lidé budou klanět Bohu v duchu
a v pravdě.
Kristus nám nezůstává dlužen odpověď ani na otázku, co je
klanění v duchu a v pravdě. Kristus praví: "Bůh je duch, a ti kdo se
mu klanějí, mají to činiti v duchu a v pravdě."
Člověk a každá jiná bytost je omezena na určité místo a
může být právě jen na jednom místě. Bůh je duch, není omezen
tvarem a tělem, není vázán na nějaké místo, proto může být
uctíván všude. Shromažďují-li se přesto lidé k uctívání Boha na
určitých místech, mají touhu jeden druhého posilovat v modlitbě.
Lze si těžko představit, že by se udržela nějaká náboženská víra,
kdyby neměla své stánky, v nichž by se lidé scházeli. Kdyby byl
začátečník v modlitbě odkázán na soukromou modlitbu, zanechal
by ji pro nedostatek ustálenosti formy.
Ježíš však nemohl míti na mysli jen vysvětlení, že Boha lze
vzývati kdekoliv, protože by se byl nevyjádřil slovy "činiti to v
duchu". Vždyť také člověk má svého ducha, a poukaz Kristův zní
jasně, že právě v něm se má Bohu klanět. Klanění tělem, o němž
třebas duch neví, není vlastně vůbec klanění. Podobá se spíše
kývání listu ve větru. Naopak úklon tělem může být výrazem
vnitřního postoje klanějícího se. Pouhé klanění těla není také
klanění v pravdě, tj. klanění pravdivé, protože člověk se klaní jen
zdánlivě, zatím však v duchu si může myslet na tisíce jiných věcí
kromě Boha. Konečně význam klanění v duchu je ten, že méně
vznešený lidský duch se sklání před daleko vznešenějším duchem
Božím jako před svým původcem i cílem. Tato základní duchovní
skutečnost je tak závažná, že není zodpovědnější pravdy, že není
světějšího závazku lidského, že není nic na světě ani na nebi,
čemu bychom měli prokazovat buď větší nebo aspoň stejnou úctu.
Jen takové klanění Bohu může být pravdivé, které svou uctivostí
předčí všechno uctívání čehokoliv na světě. Bohu nemůžeme říci:
Pane Bože, klaním se tobě se stejnou úctou, s jakou se skláním
před mocnými tohoto světa, nebo jako ctím svou vlast, věrné
přátele a rodinu. To by nebylo klanění důstojné Boha a
odpovídající jeho důležitosti a velikosti. Nebylo by to klanění v
pravdě. Kdo věří v Boha, ten jej musí považovat přece za
významnějšího, než je kdokoliv stvořený. Jeho klanění v Bohu
nemůže stát někde v pozadí za nějakou důležitější činností, jinak
by to nebylo klanění v pravdě.
Mystikové vidí právem ve slovech Kristových o klanění se
Bohu v duchu a v pravdě návod k uctívání Boha ve vlastním nitru,

neboť vědí, že duch Boží i v člověku je oporou ducha lidského.
Jako by ani chvíli nemohl existovati vesmír bez podpory Boží, tak
ani lidský duch by neměl bez této pomoci života.(98)
V dalších verších si všimni, že Ježíš se sám nazývá
Mesiášem (v.26), a že za svůj úkol považuje plnit vůli Boží (v.34).
Vůlí Boží pak je, aby hledal ty, kteří se mu budou klanět nebo se
mu klaní v duchu a v pravdě. Tímto klaněním míní bezpochyby
nejdokonalejší poměr k Bohu vůbec, protože svým apoštolům
prozrazuje, že je poslal, aby sklízeli duchovní plody minulých
věků. Ke komu on je pošle, ti budou už tak připraveni, že budou
schopni úplně se odevzdat Bohu, tj. vstoupit do království Božího.
Praví svým apoštolům, že budou sklízeti, co sami nezaseli (99),
čili že jeho vystoupení je takovým soudem a závěrem dlouhého
lidského snažení. V tomto smyslu Ježíš také na jiných místech
často mluví o blízkém soudu, takže např. sv. Pavel dokonce v
prvních dobách své činnosti podlehl dojmu, že jde o všeobecný
konec světa. Druhou částí Ježíšova úkolu je připravenost jiné
bytosti k novým duchovním žním. Proto se nazval cestou.
39. a 42. verš nám prozrazuje, proč Ježíš dělal divy a
zázraky. Ony byly určeny především pro přesvědčování tehdejších
lidí, nikoliv nás. Způsobovaly v nich jistotu, že si pro ně přišel sám
Bůh. Kdo ve svém životě zažil takový osobní dotek Boží, ten ví,
jakou má cenu a že změní buď na několik let nebo až do smrti
celý lidský život a dá mu nové vyšší poslání. Obdobou takových
zázraků je náhlé vnitřní obrácení na víru. A zázraky takového
druhu se dějí v jednotlivcích ustavičně. Můžeme říci, že v takových
lidech se Kristus chystá k duchovním žním. Vypadá to s nimi jako
s onou ženou Samaritánkou, se kterou se setkal Ježíš u studně.
Člověk takový jasně chápe, že mu Bůh nabídl věčný pramen
života a s jistotou jde dalším životem.
Najdeme málo důležitějších míst v Bibli než setkání se
Samaritánkou u studny. Budeme později ještě jednou svědky
takového hluboce symbolického setkání u studny s ženou
cizoložnou. I té Kristus odpustil. Ale byla tato Samaritánka lepší?
Vždyť měla pět mužů a ten, s nímž v době setkání s Kristem žila,
nebyl jejím mužem. Proč si Kristus vybírá právě takovou zvrhlou
ženu a říká jí: "Kdybys znala dar Boží?" I největší hříšník mezi
hříšníky má otevřenou cestu k nejvyšším mystickým milostem.
Kristus tušil, že budeme posedlí honbou za hříchem, a pro samé
čistění potom zapomeneme na něho. Opusťme své hříchy, ať jsou
jakéhokoliv druhu a dosahu, a jděme ke Kristu pro živou vodu, pro
vědomě žitý věčný život. K tomu nás Kristus vybízí a nečiní
výhrad. Jen proto si vybral hříšnou ženu Samaritánku, aby se mezi

námi nevyskytl nikdo, kdo by se mohl vymlouvat, že je příliš
hříšný, než aby mohl pomýšleti na styk s Bohem, Kristem. Té
milosti, která je nám u Boha neustále připravena, a která spočívá v
tom, že Bůh je kdykoliv ochoten vědomě s námi žít pod střechou
naší duše, této milosti nejsme nikdo hoden, ať jsme ctnostní či
hříšní, avšak nestojí nám v cestě nic jiného, než že se
nedovedeme oprostit od sama sebe, že přistupujeme k Bohu se
svým lidským já, zatíženým hříchy i ctnostmi, zatíženým
výhradním poznáváním všeho omezeného a nepřicházíme k
Němu bez tohoto lidského balastu. Shoďme ze sebe všechno, co
se dá nazvat jástvím, co miluje sebe a nemiluje Boha a splní se na
nás slova Kristova, která jsou v jiném znění zapsána v XIV kap.,
verš 21. evangelia sv. Jana. Kristus k nám praví vlastně toto:
"Kdybys ty, lidská duše, znala jaký dar je pro tebe ustavičně
přichystán. Je pro tebe přichystán život se mnou, teď od této
chvíle, od tohoto okamžiku, jen když ke mně přistoupí duše tvá,
zbavena veškeré připoutanosti a sebelásky a oděna láskou ke
mně."
Rozuměj mi dobře. Všechna tato tvrzení neznamenají, že
můžeš neb máš bezostyšně hřešit. Církev, jako svému členu, ti
dává naopak skvělou příležitost svléci se ze svých hříchů. Použij
ji, ale nezůstaň jen u této milosti. Ona je jen prostředkem ke
snazšímu dosažení cíle, kterým je jedině spojení s Bohem.
Nerozhodneš-li se k tomuto spojení, budeš opět hřešit, opět padat.
Rozhodneš-li se ke spojení s Bohem a ztratíš-li sama sebe, nebo
se aspoň od sebe na rozhodnou chvíli oprostíš, nebudeš schopen
hřešit, protože se ocitneš mimo oblast hříchu. Budou potom o tobě
platit slova sv. Jana: "Žádný, kdo se zrodil z Boha, nedopouští se
hříchu, neboť v něm zůstává jeho semeno a nemůže hřešit,
protože se zrodil z Boha." (I. Jan III,9)
Otec hledá ty, kdo by se mu klaněli v duchu a v pravdě, a
těmi jsou nepochybně ti, kdo v Bohu opravdu spatřují svého
nejmilostivějšího Otce, hodného nejvyšší úcty, a jako k takovému
se k němu utíkají, nezastírají před ním svou slabost a křehkost,
pokorně k němu kráčí, avšak s jistotou, že nikde nenajdou většího
zastání než u něho a nikde větší pomoc než zase u něho. Jsou
pravdiví v tom smyslu, že nejdou dvojí cestou, jednou za hlasem
své krve a rozumu a druhou za hlasem Božím, nýbrž ve všem se
snaží plniti vůli Boží.
(7. září 1952)

XI. Dvě uzdravení (IV,43 - V,15)
IV. 43. Po dvou dnech odtamtud odešel do Galileje.
44. Sám Ježíš totiž osvědčil, že prorok ve vlastní otčině
není ve cti.
45. Když tedy přišel do Galileje, Galilejští ho přijali, neboť
viděli všechno, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, také oni totiž
přišli na svátky.
46. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde proměnil vodu
ve víno. A jeden královský úředník měl v Kafarnau nemocného
syna.
47. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje,
odebral se k němu a prosil ho, aby sestoupil a uzdravil mu syna,
neboť byl blízko smrti. Ježíš mu však řekl:
48. "Neuvidíte-li znamení a divy, neuvěříte."
Proč prorok ve vlastní otčině není ve cti lze snadno pochopit.
Jeho okolí vidí v něm člověka, jeho lidskou stránku, kterou se nijak
zvlášť neliší od ostatních. Pro zření tohoto lidského obalu není jim
možno objeviti to vyšší, co sami nemají. Před zraky těch, před
kterými nežil a nevyvíjel se, zůstává toto lidské skryto, takže
nezastírá pochopení vyššího úkolu. Ostatní verše nepotřebují
výkladu. Pozastavme se jen u posledního 48. verše. Ježíš přišel
znovu do Kány Galilejské, kde už před tím učinil zázrak.
Nacházíme tu jemný poukaz na jiná slova Kristova, že kdo má,
tomu bude ještě přidáno. Jinými slovy: Milost od Boha jednou
udělená je nám zcela jistým příslibem dalších milostí, když
neopovrhneme milostí a darem prvním a budeme s darovanou
hřivnou hospodařit.
Co řekl Ježíš o tehdejších lidech v Galileji, která konečně
byla více nakloněna přijmout jeho učení než jeho rodiště (verš 44),
to platí zaručeně dodnes o všech lidech, ba ještě více o dnešních
lidech než o tehdejších. Ovšem zázraky z doby Kristovy působí na
málokoho, ale zázraky nové by přemohly mnoho lidí a obrátily by
je na víru. Řekl jsem již, že proto se neustále takové zázraky dějí v
nitru některých lidí, jak jsem poznamenal na konci minulé kapitoly
a jak jsem sám na sobě zažil.
My však býváme často nakloněni věřit, že je tolik věřících
lidí, kolik jich to o sobě prohlašuje. Kdyby tomu tak bylo, byli by
lidé dnes daleko lepší než za dob Ježíšových. Myslím však, že
dnes jsou lidé ještě méně ochotni věřit bez důkazů než před 2 100

lety. A je-li tomu tak, pak platí plně i dnes slova Kristova:
"Neuvidíte-li znamení a divy, neuvěříte." Musíme vždycky
pochybovat o víře takového člověka, který o sobě tvrdí, že věří v
Boha, ale nemá důkazy, které by podporovaly jeho víru.(100) I víra
vyžaduje určitý druh poznání toho, v co věřím. Poznání takové
nemusí být vnější, ba nebylo by možná ani tolik působivé průkazné jako ono vnitřní. Víra bez jakýchkoliv důkazů je pouhé
přesvědčení, které dnes je takové, zítra může být zcela jiné. Má-li
taková nepodložená víra vydržet, musí být chráněna velmi
úzkostlivě před nejmenším závanem nevíry z vnějška i z vnitřka.
Není proto prvkem osvobozujícím, nýbrž zotročujícím.(101 Proto
Ježíš rád poskytoval důkazy o tom, že přichází od Boha. Byl si jist,
že lidé neuvěří, dokud se nepřesvědčí. Jeho zázraky měly
převážně tento význam přesvědčující, vedle vnitřního významu pro
vzestup duše k Bohu.
IV. 49. Královský úředník mu praví: "Pane, sestup, dříve než můj
syn zemře."
50. Řekne mu Ježíš: "Jdi, tvůj syn je živ." Onen člověk
uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.
51. Když byl ještě na cestě, přišli mu vstříc služebníci a
oznámili mu:
52. Tázal se jich tedy na hodinu, kdy se mu ulevilo. Řekli mu
tedy: "Včera o sedmé hodině ho opustila horečka."
53. Poznal tedy otec, že právě v tu hodinu mu řekl Ježíš:
"Tvůj syn je živ." I uvěřil on i celý jeho dům.
54. To byl zase druhý zázrak, který učinil Ježíš, když přišel
z Judska do Galileje.
Z verše 53. poznáváme, že sv. Jan Evangelista dobře znal
pravý důvod, proč Kristus dělal divy. Byly, jako tento, určeny
převážně k přesvědčení tehdejších lidí, ne nás. Z toho důvodu sv.
Jan udává ve svém evangeliu daleko méně zázraků než ostatní
evangelisté. Je přesvědčen, že vyprávění o zázracích, které jsme
neviděli, nebude moci tak živě působit na nás jako na jejich
svědky. Avšak jisté zázraky vyjímá ze života Kristova hlavně z
toho důvodu, že v nich vidí vnitřní smysl, nejen děj.(102)
V. 1. Potom byl židovský svátek a Ježíš odešel vzhůru do
Jeruzaléma.
2. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný
Bethesda, o pěti podloubích.

3. V těch leželo množství nemocných, slepých, chromých, s
uschlými údy, kteří čekali na pohyb vody.
4. Časem totiž sestupoval do rybníka Boží anděl a rozvířil
vodu. A kdo sestoupil první do rybníka po pohnutí vody,
uzdravoval se, ať již byl stižen jakoukoliv nemocí.(103)
5. Byl tam pak nějaký člověk osmatřicet let nemocný.
6. Když ho spatřil Ježíš ležeti a poznal, že je tam již dlouho,
řekl mu: "Chceš býti zdráv?"
7. Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by
mne snesl do rybníka, když je voda rozvířena. Zatím co já jdu,
jiný sestoupí přede mnou."
8. Ježíš řekne: "Vstaň, vezmi své lože a choď!"
9. A ten člověk se hned uzdravil, vzal své lože a chodil.
Uvaž, že člověk, o němž je tu řeč, čekal 37 let na uzdravení,
zkoušel jistě všechny lidské prostředky, ale všechny zklamaly.
Musel už být přesvědčen, že se nikdy nedostane včas do rybníka
a že se nikdy neuzdraví. Aspoň jeho výrok to prozrazoval. V tomto
stavu mysli se před ním objeví Ježíš a ptá se ho, zda chce být
zdráv. Tady se dočítáme o něčem, co ze zkušenosti poznalo od
dob Ježíšových mnoho lidí. Nachází-li se někdo v nějakém
zoufalém a beznadějném stavu, dále vyčerpá-li všechny možnosti
lidské pomoci a zlý stav neodchází, tu můžeme s jistotou souditi,
že si Ježíš přeje zeptati se ho: "Chceš být zdráv? " Míněno jak ve
smyslu hmotném, tak duchovním. Mnozí lidé nevzpomenou na
Boha, dokud Bůh sám se jich nedotkne. A v tomto případě se jich
nemůže dotknout dříve, než oni opustí všechnu naději v lidskou
pomoc. (Ve vykládaném případě sice v pomoc nadpřirozenou,
způsobovanou andělem, ale dosahovanou lidskou pomocí tím, že
člověk první došel do rybníka). Takový stav nastává např. po úmrtí
velmi milované osoby, při letité nemoci bez výhledu ke zlepšení a
při trvalém strádání jiného druhu. Proč se nemůže Bůh dotknouti
člověka dříve a proč se mu nemůže projeviti dříve se svou milostí?
Milosti Boží nestojí v cestě nic jiného než lidská vůle, pokud je
opačná než vůle Boží. A protože Bůh jednou člověku dal
svobodnou vůli, nebere mu ji v tom rozsahu, v jakém mu ji dal. A
vůlí beznadějně nemocného člověka není hledati a nalézati Boha,
nýbrž jen se uzdraviti. A tu je otázka, zdali takové uzdravení má z
hlediska věčného života, tj. z hlediska Božího, význam. Mohlo by
se státi, že by takový člověk po svém uzdravení ještě více
zapomínal na svůj věčný život než dříve. Proto Kristus dále
napomíná uzdraveného, aby nehřešil, aby ho nepostihlo ještě

něco horšího (verš V,14). Kristus totiž není naší služkou, a
neuzdravuje nás proto, abychom mohli pokračovat v hřešení.
Kristus je cestou a ukazatelem cesty do království Božího. Když
tedy např. tento nemocný byl trápen svou nemocí 37 let, byla to
minimální doba, za jakou byl schopen zbaviti se sebelásky. Když
se roznemohl, toužil patrně jen po svém uzdravení a po ničem
jiném. Dovedeme si představiti, že odložil všechny ostatní starosti
a staral se jen o své zdraví. Ale postupem doby se stále více
přesvědčoval, že proti jeho nemoci není léku. Nakonec zůstal
ležeti u rybníka, a bezmocně se díval, jak ho jiní předbíhají a
nemohl dojíti do rybníka první, zvláště když neměl pomocníků. A
tu musel začít myslet na smrt a na život po ní. Zprvu jistě s
nechutí, později možná s pocitem resignace a nakonec se možná
na smrt těšil jako vysvoboditelku. Věděl však, že smrt ještě tak
brzy nepřijde, protože jeho nemoc se ani nezhoršovala, ani
nezlepšovala a stále mu ponechávala něco sil pro další život. A tu
se možná vzdal možnosti, že brzy umře a přestane trpět. Co tato
chvíle znamenala? Úplné oproštění od všech pout k životu i ke
smrti, ke všem těm změnám, které nás tu drží ve světě. Život ve
světě už pro něho neměl ani přitažlivosti, nepociťoval k němu ani
odpor, ve smrti neviděl ani strašný konec, protože si nedovedl
představiti horší stav, než v jakém žil, ani vysvobození, protože ji
považoval za příliš vzdálenou. Dospěl k oné vyrovnanosti, ke které
člověk dochází jinak jen pracným duchovním vývojem, askesí a
modlitbami, duchovními cvičeními a velkou náboženskou
zkušeností. Stanul bezděčně na prahu věčnosti a tam se nutně
musel setkati s Kristem. Tato cesta dokonale popsaná v Jobově
knize, je také jednou z cest k dokonalému duchovnímu poznání, a
sv. Jan nemohl o ní mlčeti. Ale jen se jí dotkl, protože dobře věděl,
že nikdo ji nemá volit úmyslně.(104)
V. 10. Toho dne však byla sobota. Židé tedy řekli uzdravenému:
"Je sobota a není dovoleno nosit lože."
11. Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: "Vezmi
své lože a choď!"
12. Otázali se ho tedy: "Kdo je ten člověk, který ti pravil:
Vezmi je a choď?"
13. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž uchýlil
od lidu na tom místě shromážděného.
14. Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu: "Hleď, byl jsi
uzdraven, již nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!"
15. Ten člověk odešel a oznámil Židům, že ho uzdravil Ježíš.

Vysvětlení o sobotě ponechme na konec kapitoly, avšak
pozastavme se nad skutečností, že uzdravený ani nevěděl, kdo jej
uzdravil, dokud se nesetkal s Ježíšem znovu v chrámu. Tento fakt
by byl zajímavý i při nesymbolickém vysvětlení, avšak přidržme se
mystického výkladu. Považujme ono uzdravení za symbol onoho
obratu, jímž je člověk sice vyvrácen z dosavadního světského
myšlení, ale ještě si ani neuvědomuje, jak se to stalo a kdo byl
toho příčinou. Tuší, že to byl zásah Boží, ba je si tím jist, ale
dosah tohoto obratu je pro něho nepostihnutelný. Žije zatím z
překvapení nad změnou, která v něm nastala, nachází nové
životní cíle, staré opouští, jako by je byl nikdy neměl a je tak zaujat
novým směrem svého života, že ani nerozebírá nastalou změnu.
Opouští staré přátele a svazky a nachází nové. Je však nadšen a
šťasten pro tu změnu a vypráví všem, co se s ním stalo. Avšak
Ježíš v něm už nemlčí. Kdykoliv vstoupí do svého niterného
chrámu, je jím tam poučován, jinak řečeno, nastoupil osvěcovací
cestu.
Zdá se, že ani takové setkání nemocného s Ježíšem se
nestalo náhodně, nýbrž, že je součástí cesty, kterou ukazoval
Ježíš po tak zvaném prvním obratu, kterému se také říká první
obrácení (zde symbolisovaném uzdravením) - pokud toto obrácení
je úplné a dokonalé, je vedení Boží právě takové, jakého se
dostalo uzdravenému v chrámě. Ježíš mu řekl: "Hleď, byl jsi
uzdraven, již nehřeš, aby tě nepostihlo něco horšího!" Podstata
takového vedení je spíše záporná než kladná. Nepoučuje o tom,
co má člověk dělat, jako spíše o tom, co nemá dělat, čeho se má
vystříhat. To je velký nedostatek osvěcovací cesty, tj. střední části
duchovní cesty. Ale k dokonalejšímu způsobu vedení dosud
člověk nedospěl.(105)
Ono upozornění, aby ho nepostihlo něco horšího, je rovněž
velmi důležité pro onu část cesty, která je zde symbolicky líčena.
Mnozí autoři, jak katoličtí, tak i jiní, tvrdí, že se na začátku cesty
obvykle zvětšuje utrpení.(106) Jisto je jen tolik, že co není
hříchem, pokud je člověk nevědomým, začíná jím být, když člověk
přijme na sebe milost Boží a přestane být nevědomým. Nesmí už
žíti jako dříve, sic by ho stihly horší věci. Zvýšené utrpení nastává
leda tím, že duchovně pokročilý člověk, má-li jíti ještě dále
kupředu, je okolnostmi nucen jednati lépe a dokonaleji než dříve a
vlivem toho se dostává do konfliktu jak se svou nedokonalou
přirozeností, tak se svým zjemnělým svědomím, se zvýšenou
schopností rozeznávati dokonaleji dobré od špatného, a se svým
okolím, které od něho očekává staré, méně dokonalé jednání,
nebo se mu pro ně dokonce protiví a jej pronásleduje. Člověk jako

by se tak trochu narodil znovu v novém odlišném světě. Neumí se
v něm dobře pohybovat. Přibyly mu vlastnosti, které dříve neměl a
jichž se dosud nenaučil užívat. Nikdy však se nesmí vrátiti ke
dřívějšímu způsobu jednání. To by znamenalo katastrofu, která by
spočívala v tom, že by se zastavila stavidla popuštěné milosti Boží
a nastala by opuštěnost, kterou by v tomto stadiu člověk hůř nesl
než dříve, protože kdo nepoznává ani z části, ten miluje velmi
málo, kdo však aspoň z části poznal milost Boží, ten těžko dokáže
žít bez ní.
Celá událost se stala v sobotu, v den sváteční, zasvěcený
Bohu. Máme snad být upozorněni touto okolností, že nemáme toto
uzdravení chápat jen hmotně, ale že se máme z něho poučit co
možná nejvíce o duchovním vztahu člověka k Bohu. Něco z toho
jsme si už řekli. Nejsme my však také takovými ubožáky, kteří
marně čekají na duchovní uzdravení? Nuže, slepota trvá již
dlouho, a když se konečně rozhodujeme, že bychom měli
prohlédnout a patřiti na Boží tvář, když hledáme zásah Boží, který
by osvítil náš zrak, zjišťujeme často, že se nedostavuje.
Jiní okolo nás jsou třeba šťastnější než my. Stává se, že
stárneme při svém čekání na uzdravení a že se dokonce
vzdáváme naděje na uzdravení. Přece však čekáme a říkáme si,
co kdyby. Nevíme, kdy nastane kýžená milost Boží. Ale zajisté to
jednou bude v některý den Páně. Nemusí to být právě neděle
nebo sobota, nýbrž den, kdy k nám přistupuje Pán a činí z našeho
všedního dne velký svátek, neboť praví: "Nebyls schopen sám se
ponořiti do osvěcovací cesty, ale já jsem byl ustavičně s tebou a
podporoval jsem tě jiným způsobem, než jsi očekával. Dával jsem
ti sílu, abys vytrval ve své naději. Někdy není možno ti dát, co si
přeješ, protože jsi nezískal, co k tomu potřebuješ. Dát ti vodu bez
nádoby, ve které by se udržela tak dlouho, než ji doneseš do úst,
jak bys byl zklamán takovým darem. Odstrašit tě svým zjevem
spíše než ti poskytnout blaženost a odradit tě od dalšího hledání,
jaká by to byla proradnost.
Kdo z nás je nedočkavější? Hádal bys špatně, kdyby sis
myslel, že ty. Ty na mne čekáš, ale neznáš mne. Jsi více zvědav,
než mne máš rád. Ale nechci tě činit nešťastnějším, než jsi. Až
jednoho dne řekneš, že nejsi mne hoden a jen má láska tě udrží,
abys čekal, až budeš čekat jen mou silou, až budeš doufat jen
mou nadějí a milovat jen mou láskou, tehdy už bude připraven
příbytek pro mne. Vstoupím a ustrojíme hostinu věčné lásky."
(12. října 1952)

XII. Vztah Kristův k Otci (V,16 - V,47)
V. 16. Proto Židé pronásledovali Ježíše, že takové věci činil v
sobotu.
17. Ježíš jim však odpověděl: "Můj Otec pracuje až
doposud, i já pracuji."
18. Proto Židé tím více usilovali usmrtit ho nejen proto, že
rušil sobotu, ale i proto, že nazýval Boha svým Otcem, a tak se
dělal rovným Bohu.
Proč Ježíš činil zázraky právě v sobotu? Jistě bychom našli
pro to několik přirozených a správných důvodů. Židé v sobotu
nepracovali, shromažďovali se v synagogách, dalo se s nimi
rozmlouvat, dalo se na ně snáze působit, byli přístupnější
přemýšlení, protože nešli za svou prací. Ale podstatnější důvod
byl jiný. Ježíš jej sám vyslovil: "Můj otec pracuje až doposud, i já
pracuji."
Židé se řídili slovy Starého zákona, že Bůh Stvořitel šest dní
tvořil svět a sedmého dne odpočíval.(106a) Bůh Syn - Ježíš
Kristus - je však stále činnou pravicí Otcovou, on má především za
úkol sklízet, co jeho Otec zasel, a proto jeho činnost nynějšího
druhu bude trvat po celou existenci života ve světě a ve vesmíru
vůbec. Hlavně při různých výrocích o soudu pochopíme dokonaleji
tuto úlohu Kristovu. Kristus věděl, jaký význam tkví v tom, aby
Židé uvěřili v Boha ustavičně činného, a to jak ve světě, tak v nich.
Takový Bůh má co říci ke každé chvíli jejich života a ke každé
jejich myšlence. A Ježíš jednal pro usnadnění tohoto pochopení.
Nestál ani chvíli mimo denní těžkosti a radosti lidí, mimo celý
život. Pro něho se život nezastavoval ani v den sváteční.(107)
Jeho uzdravování nemocných - jak jsme si ukázali v minulé
kapitole - nebyla ostatně práce v obvyklém slova smyslu za
účelem výdělečným nebo zábavním, nýbrž způsob, jakým obracel
lidi na víru. Bylo to pravé posvěcení svátečního dne.
Sv. Jan dosvědčuje, že Ježíš nazýval Boha svým Otcem, a
tak se prohlašoval rovným Bohu. Aby toto vědomé Božství
Kristovo potvrdil, cituje v dalších verších vlastní Ježíšova slova.
Jimi přesně rozhraničuje pojem Boha Otce a Boha Syna.
V. 19. Ježíš jim tedy odpověděl: "Vpravdě, vpravdě pravím vám,
Syn nemůže sám od sebe nic činiti, leč co vidí činiti Otce, neboť
cokoliv činí On, činí stejně i Syn."

Tato poddanost Syna Otci a nemožnost, aby činil něco
jiného, než co činí Otec, zdánlivě by měla znamenat, že Bůh Syn
je méně než Bůh Otec. (Opomeňme zatím určité omezení, o němž
bude zmínka později. My si je potom podrobně vysvětlíme). Když
jsme však dobře porozuměli prvním veršům evangelia sv. Jana,
víme že tento 19. verš by mohl zcela dobře zníti také opačně:
Otec nemůže sám od sebe nic činiti, leč co vidí činiti Syna. Neboť
cokoliv činí On, činí stejně i Otec.
Vždyť tam se praví (Jan I,3), že vše povstalo skrze Krista a
bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo.(108) Závislost
Synova na Otci není tedy výrazem nesvobody Synovy, nýbrž
důkazem, že nekonečná moudrost Boží nemůže být v sobě
rozdělena, a že v této jednotě lásky, poznání a moci je právě
ohromná síla, která může stvořit vesmír nebo jej zbourat, může
poskytnout všemu život, aniž jej sama pozbyla, tak jako se dá z
nekonečného oceánu navážit tisíce věder vody, aniž by v něm
vody ubylo. Kdyby Bůh Syn nebyl poslušen svého Boha Otce,
nebyla by to známka jeho větší svobody, nýbrž jeho nevědomosti
a jeho nejednoty s Otcem. My, duchovně nevědomí,
neposloucháme svého Boha Otce jen proto, že se nesnažíme
poznati jeho vůli a sledujeme vůli vlastní nebo vůli někoho jiného,
stejně nevědomého nebo polovědomého tvora. To musí mít za
následek, že se spoutáváme vlastní nebo cizí nevědomostí,
zrovna jako bychom se naopak osvobozovali moudrostí Boží. Čili
jinak řečeno: provést něco po svém znamená provést to ne-li
špatně, tedy aspoň velmi nedokonale. Účinky takového díla jsou
buď špatné nebo aspoň v dobrém velmi omezené. Dobro, které
tak způsobíme, přinese i zlo, a často lze těžko říci, zda jsme
způsobili více dobra než zla. Tím uvrhujeme jak sebe tak i své
okolí do utrpení a do dalších nedokonalostí. A hlavní příčina
takových nedostatků našich skutků a myšlenek je v tom, že jejich
původcem je omezený rozum, omezená vůle a láska, a jejich
cílem je opět něco stvořeného a omezeného. Kdyby původcem
našich činů a myšlenek byla dokonalost Boží, pak by jejich
následky nemohly být nedokonalé. A to je způsob jednání Synova,
v tom je velká Synova duchovní svoboda, kterou přišel hlásat a o
níž pravil, že není z tohoto světa.
V. 20. Otec totiž miluje Syna a ukazuje mu vše, co on činí, ano
ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete.
Ježíš zde ukazuje, že láska je takovým poutem, jaké
způsobuje sdílnost jednoho druhému. Proto křesťanští mystikové
kladli tak velký důraz na lásku a všeho chtěli dosáhnout láskou a
nic bez lásky.(109) Je-li překlad tohoto verše správný, svědčí o

hlubokém spojení Otce se Synem. Prozrazuje, že Kristus nedělal
nic sám ze sebe, nýbrž že mu Bůh Otec vnitřně ukazoval, co má
dělat, ba dělal všechno vnitřně zároveň s ním. To je jedinečné
vysvětlení pravé podstaty spojení duše s Bohem. Duše v takovém
spojení už nemá ani chvíli dojem, že sama jedná, protože
bezprostředně poznává vůli Boží a ustavičně se jí řídí, jako by jí
Bůh ukazoval všechny její činy v zrcadle své nekonečné
všemohoucnosti a moudrosti.(110)
V. 21. "Neboť jako Otec křísí mrtvé a oživuje, tak i Syn oživuje,
koho chce.
Ty nemůžeš oživit koho chceš jen proto, že nejednáš jako
Otec. Avšak Kristus jedná jako Otec, a proto může oživit koho
chce.
V. 22. Otec také nikoho nesoudí, ale odevzdal všechen soud
Synovi,
23. aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna,
nectí ani Otce, který ho poslal.
Tady by se naopak zdálo, jako by Kristus tvrdil, že v něčem,
zde např. v právu souditi lidi, má větší moc než Otec. Ale nebude
těžké si vysvětlit, že nejde o větší nebo dokonce výhradní moc
Synovu souditi. Moc souditi vyplývá samočinně z poslání SynovaKristova: On se lidem zjevil, způsobil v nich duchovní poznání
nebo jim dal možnost poznávati duchovní pravdu. Toto nabídnutí
poznání pravdy zavazuje. Dokud toho nebylo, nevědomost hříchu
nečinila. A v tomto rozdílení poznání a milosti je soud Kristův nad
lidstvem. Kdo nepřijme nabídnutou pomoc, sám se vlastně
odsoudil k nevědomosti a tím k dalšímu utrpení a očistě. Kdo
přijme pomoc Kristovu a dokáže s ní řádně hospodařit, ten unikne
tomuto zlému soudu. Jinými slovy: V každém případě soudí
Kristus též tím, že nabízí sovu pomoc. Je to soud nepřímý, který
bychom mohli porovnat s nabídnutým trámem tonoucímu. Tonoucí
ztroskotanec se může trámu buď chopit, nebo jej může od sebe
odstrčit, podle toho, přeje-li si žít dál nebo ne.(111)
Tím, že Kristus zjevil pravdu, rozdělil všechny, kdo se o ní
dověděli, na dva tábory: na ty, kteří ji přijali, a na ty, kteří ji
nepřijali. Bůh Otec se nezjevil lidstvu, nesestoupil mezi ně, a proto
se nestal jejich soudcem. Bůh Syn kázal pravdu, zjevil se lidem, a
tím je začal soudit. Můžeme říci, že od dob Kristových se lidstvo
stále nachází v období soudu.(112) Soud Kristův má však ještě
další stránku:

V. 24. Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo slyší moje slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný a nepřichází před soud, ale
přešel ze smrti do života.
25. Vpravdě, vpravdě vám pravím: Přichází hodina, ano už
je tu, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího a kdo uslyší, bude žíti.
26. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu,
aby měl sám v sobě život.
27. I moc mu dal konati soud, poněvadž je Syn člověka.
28. Nedivte se tomu, že přichází hodina, kdy všichni, kdo
jsou v hrobech, uslyší jeho hlas.
29. Ti pak, kdo činili dobro, půjdou ke vzkříšení k životu, ti
však, kdo páchali zlo, ke vzkříšení na soud.
30. Já sám od sebe nemohu nic činiti. Jak slyším, tak
soudím a můj soud je správný, protože nehledám svou, nýbrž vůli
toho, který mě poslal.
Z předešlého výkladu již víme, že slyšeti slovo Boží
neznamená je vnímati, nýbrž být jej poslušen a rozuměti mu z
pramene Božího. Má tedy život věčný podle verše 24 jen ten, kdo
zároveň uvěří v Boha, i se řídí jeho příkazy. Ten už má život
věčný, nikoliv, že jej teprve bude míti. To znamená, že do života
věčného nevstupujeme jen po smrti, jak se mnozí lidé mylně
domnívají, nýbrž už zde za tzv. lidského života. Mějme na mysli,
že Kristus nazývá náš dosavadní duchovně nevědomý život smrtí,
neboť pravil: "Nechť mrtví pochovávají mrtvé." Nečiní tedy rozdílu
mezi těmi, kdo umřeli hmotnou smrtí a mezi těmi, kdo sice ještě
mají živé tělo, jako my všichni, ale nejsou duchovně znovuzrození.
(113)
Byl-li tento výklad chybný, pak by mohl verš 25 znamenat
jen tolik, že už měl tehdy nastat konec světa, že měli mrtví vstát z
hrobů a slyšet Krista, Kristův hlas. Nic takového se nestalo, s
výjimkou otvírání se hrobů při smrti Ježíšově na kříži, což byl zjev
místní a nikoliv všeobecný, a tedy buď se Ježíš mýlil nebo měl na
mysli jiné hroby, než do kterých se lidé pochovávají. Protože se
Kristus mýlit nemohl, musel mínit těmi hroby lidská těla. Tohoto
symbolu užíval pro lidská těla běžně, neboť farizeům vytýkal, že
jsou obílenými hroby, uvnitř plné hnátů umrlčích, čímž myslel
špatnosti. Tady ale, ve verši 28 čteme, že přichází hodina, kdy
všichni v hrobech uslyší hlas Páně. Zdůrazníš-li slovo "všichni",
pak mi zdánlivě dokážeš, že přece jen jde o poslední soud na
konci světa, který Ježíš předvídal a který nenastal. Z epištol
Pavlových je patrno, že i tento velký následovník Kristův, který

však nikdy vedle Ježíše nežil, podlehl tehdejšímu běžnému
mínění, že konec světa je blízký. Teprve později si svůj názor
opravil.(114) Jistě i ty se setkáš s lidmi, kteří budou tvrdit, že
konec světa je blízký a budou své tvrzení dokládat citáty z Bible, i
různými znameními. Tito lidé existovali za Krista, existují i nyní, ale
ty k nim nikdy nepatři, protože bys čekal marně. Přesto však
konec světa můžeš zažít během svého pobytu v těle, avšak nikdo
jiný, budeš-li chtíti, se o něm nedozví než ty. Takový konec světa
spočívá v tom, že člověk vědomě přejde do zažívání zdroje
věčného života v sobě a přejde na jeho stranu. Pochopí jasně, že
dosud byl mrtev a v těle se držel jako v hrobě. Pochopí jasně též
slovo "hlas jeho uslyší všichni", neboť do té doby neslyšel ani
jednou Jeho hlas a najednou nejen, že jej slyší, ale dokonce ví, že
jej slyší i každá vnitřní věčná podstata (nesmrtelná duše) každého
i duchovně mrtvého a neobrozeného člověka, přestože onen
zevně mrtvý o tom neví. Ale aby sis nemyslil, že tento výklad je
násilný - a dovedu si představit, že většina lidí by jej za takový
považovala - řeknu ti ještě něco. Takovou Kristovu smrt na kříži
nebo jeho zmrtvýchvstání museli pocítit opravdu i ti duchovně
nejzaostalejší lidé jako mocný úder duchovního přílivu, jímž jsou
hnáni kupředu ke břehu spásy, protože síla této dobrovolné
Božské oběti musela být ve svém prvním nárazu velmi mocná.
Vždyť my i dnes ji můžeme mocně pociťovat při mši svaté, jako
kdyby se právě stala.(115)
Zvláštní výklad si vyžaduje verš 29. Na něm si můžeme
pěkně ukázat podstatu soudu, o němž mluví Kristus. Nevíme, zda
tomu tak bylo před Kristem, ale od jeho příchodu na svět v
každém normálně dlouhém životě nastává chvíle soudu. Je to
chvíle velmi posvátná, kdy Kristus přichází k nám, klepe na brány
našeho srdce a prosí nás, abychom mu otevřeli. Ten okamžik se
nedá předvídat, ať žijeme jakýmkoliv způsobem, jak Kristus
krásně vyložil v podobenství o pannách, čekajících na ženicha. My
žijeme všichni v období takového vědomého či nevědomého
čekání na Krista.(116) On přichází ve chvíli, kdy toho nejméně
očekáváme, a pak velmi záleží na tom, o co se můžeme opřít ze
života dosud prožitého.(117) Převažují-li vzpomínky na dobro,
nastává při tomto pohledu na minulost pocit velké blaženosti a
touha státi trvale na straně dobra a na straně Boží.(118)
Převažuje-li vzpomínka na zlo, má pro nás pohled na věčnost vliv
skličující a odstrašující, takže se podobá nápadně soudu: Člověk
se sice křísí z nevědomosti - a to má blahodárný význam vždycky
- ale není schopen se pozvednouti výše. Minulost jej tíží jako hora
z kamene.

U mnohých lidí nastává tento soud až v okamžiku smrti,
hlavně z toho důvodu, že pro život na zemi by nedovedli z něho
nic vytěžiti.(119) Ostatní výklad si ponechme na pojednání o
posledním soudu. Jen ještě si všimněme jakými slovy Kristus hájí
správnost svého soudu: "Můj soud je správný," praví, "protože
nehledám vůli svou, nýbrž vůli toho, který mě poslal." (Verš 30) To
neznamená, že by neměl svou vůli, nýbrž jednak, že se jeho vůle
nikdy nelišila od Otcovy, jednak nás chtěl poučiti, že ani my si
nesmíme dělat nároky na spravedlnost, nekonáme-li vůli Boží a
nevíme-li se stejnou určitostí, jako Kristus, že ji konáme.
Když jsme provedli letmý rozbor soudu, vraťme se ještě k
tomu, co nebylo vyloženo. Je to verš 26. Praví se tam, že jak
Otec, tak i Syn mají v sobě život. Takové tvrzení by se nám mohlo
zdát zbytečné, protože ani my o sobě nepochybujeme, že máme v
sobě život a nemusíme být proto Bohy. Musíme tedy mít za to, že
Kristus nemohl mínit ten prchající život, jaký mají ostatní
živočichové a který právem nazval smrtí. Z jeho tvrzení, že On a
Otec mají život, musíme nutně usoudit, že my nemáme života, o
němž On tu mluví. Ve světle tohoto poznání se nám potom celá
poučka o soudu jeví úplně jinak, než jak se obvykle a mylně
vykládá.
Přejíti ze smrti do života neznamená potom, že je třeba zde
na zemi zemříti, po smrti třebas někdy na konci světa zažíti
tělesné vzkříšení a přejíti po pozemské smrti do věčného života,
nýbrž že lze přejíti do věčného života za tohoto pozemského
života, který je svou pomíjivostí a omezeností ustavičným
umíráním a neúplností duchovního poznání podoben spánku nebo
dokonce smrti. Není-li podle Krista tento náš život v duchovní
nevědomosti a v těle životem, pak je smrtí a Kristus právě proto
přišel na svět, aby nás vyrval z této smrti, které my říkáme život.
Proto mohl říci, "že přichází hodina, ano už je tu, kdy mrtví uslyší
hlas Syna Božího!"
O tom, co je ten život, o němž mluví Kristus, se můžeme
přesvědčit jedině zkušeností, ale jakousi představu si o něm
můžeme učiniti už z některých pouček Kristových a zvláště z
těchto kapitol, kde mluví o svém poměru k Otci. Tento jeho poměr
k Otci je též poměrem každé osvobozené duše vůči Bohu. "Mám
život v sobě" je nejdokonalejší vystižení plnosti věčného života.
Nyní máme kapku tohoto života v sobě, kdežto Kristus má veškerý
život v sobě, není dokonce ani nejmenší kapky našeho života,
kterou by On neměl v sobě. Tímto svým životem se podobáme
životu pravému, ale jen tak, jako kapka bloudící někdy v mracích
se podobá vodě v oceánu. Zdá se jí, že je oddělena od vody v

oceánu, je od něho na míle vzdálena a přece nakonec se vrací
opět do moře a celý oceán se stane jejím tělem. Kristus je studnicí
vody, ze které je možno stále vodu brát a nikdy neubude, kdežto
my jsme vodou načerpanou ze studně. Jednoho dne vypijeme svůj
džbánek vody, ale studna bude mít v sobě stále vodu. "Mám život
v sobě", nikdo z nás to nemůže říci o sobě než Kristus, Syn Boží.
Ze slov Kristových už víme, že míti život v sobě znamená necítit
se oddělen od Boha, znát dokonale vůli Boží a být veden touhou ji
plnit za všech okolností.(120)
V. 31. Jestliže vydávám svědectví sám o sobě, mé svědectví není
pravdivé.
32. Někdo jiný vydává svědectví o mně, a vím, že svědectví,
které o mně vydává, je pravdivé.
33. Vy jste poslali k Janovi, a on vydal svědectví pravdě.
34. Já však nepřejímám svědectví od člověka, ale toto
pravím, abyste vy byli spaseni.
35. On byl lampa hořící a svítící. Ale vy jste se chtěli kochati
v jeho světle jen chvilinku.
36. Já však mám větší svědectví než Janovo. Skutky totiž,
které mi svěřil Otec, abych je vykonal, samy skutky, které činím, o
mně svědčí, že mě poslal Otec.
37. I Otec, který mě poslal, ten vydal o mně svědectví.
Nikdy jste neslyšeli jeho hlas ani neviděli jeho podobu
38. a jeho slovo nezůstává ve vás, protože nevěříte tomu,
kterého On poslal.
39. Zkoumáte Písma, ježto se domníváte, že v nich máte
věčný život, a právě ona svědčí o mně.
40. Nechcete však přijít ke mně, abyste měli život.
41. Oslavu od lidí nepřijímám.
42. Ale vím o vás, že v sobě nemáte lásky Boží.
43. Já jsem přišel ve jménu svého Otce a nepřijímáte mě.
Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete.
44. Jak byste mohli uvěřit vy, když přijímáte oslavu jeden od
druhého, nehledáte však slávu, která pochází od jediného Boha?
45. Nemyslete si, že na vás budu žalovat u Otce. Vaším
žalobcem je Mojžíš, v něhož vy doufáte.
46. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože
on psal o mně.

47. Nevěříte-li však tomu, co napsal, jak budete věřit mým
slovům?"
Tyto verše, celkem srozumitelné, stačí vysvětliti jen stručně.
Skrývají některé důležité poučky. Tak hned verš 31. nás poučuje,
jak sami máme jednat. Děláme-li něco lépe než dělají jiní, nemá o
tom nikdo z našich úst vědět. Tím jiným, kdo o nás má svědčit,
mohou být nejen lidé, ale hlavně naše skutky. Nemáme stát o
lidskou chválu, neboť lidem schází správné měřítko hodnot. Co by
se jim mohlo zdát velké a čím by nás vynášeli do nebe, mohlo by
být ve skutečnosti malé před Bohem. Proto nikdy nedej na lidskou
chválu. Jako by jí nebylo!
O Janu Křtiteli se tu vlastně opakují myšlenky z počátku
tohoto evangelia. Symbol hořící lampy je tedy symbolem osvícení
lidského rozumu, nikoliv Božského, protože lampa má jen světlo
odvozené a vypůjčené.
"Přijde-li někdo ve vlastním jménu, toho přijmete," řekl
Kristus a tato zkušenost platí dodnes. Bude-li někdo o sobě tvrdit,
jaké má výjimečné schopnosti a vlastnosti, pohrne se za ním
mnoho lidí. Bude-li však někdo pracovati pro věc dobrou, bez
nároků na odměnu nebo na pochvalu, bez touhy líbiti se lidem a
zalichotiti se jim, budou sice plody jeho právě s ochotou přijímány,
ale on bude opomíjen. Zrovna takovou povahu má činnost Boží, je
vzorem odosobněnosti. Nikdo nevidí jejího původce, ale všichni
bezostyšně přijímají dary Boží a jen se diví anebo zlobí, že někdy
nepřicházejí ty, kterých si právě přejí.
Mojžíš na mnoha místech mluvil o Ježíši Kristu a určoval
znaky jeho budoucího díla, avšak nikdy jej nejmenoval jménem.
Jméno je pro lidi, aby rozlišovali od jiného jména, ale on se s ním
stýkal v Duchu. Jméno nevyjadřuje pro obyčejného smrtelníka nic.
Židé doby Ježíšovy už znali Mojžíše také jen podle jména a
skutků, avšak dodržovali jen zevní formu jeho učení, nikoliv jeho
vnitřní obsah. V tom byl důkaz, že Mojžíšovi nevěřili. Také dnes
nevěří v Krista ten, kdo nedodržuje jeho příkazy. O tom jsme už
mluvili.
Celá tato kapitola se dá shrnout v jednu závažnou poučku:
Lidé jednají obyčejně za sebe a za svou věc, zastávají své mínění,
své zájmy atd. Vydávají sice často své zájmy za zájmy všech, ale
přihlédneme-li blíže k jejich životu, kryjí za těmi oslňujícími
formulkami jen svůj prospěch. Ježíš jednal ve jménu svého Otce,
za jeho věc, za věc zcela neosobní, všesvětového a dokonce
nadpřirozeného významu. Židé však v jeho díle hledali stejně
nízké a sobecké pohnutky, jaké sami měli, avšak nenašli je. To byl

první důvod jejich nenávisti. Ježíš nebyl jedním z nich. Ježíš se
nedal koupit chválou, nestál o klid a podporu, jež mu za to
slibovali. Dalším trnem v oku jim byl velký úspěch díla Ježíšova a
mocný jeho vliv. Čím neosobněji kdo jedná, jsa při tom zaujat jen
čistým ideálem, tím větší sílu má jeho slovo a skutek.
Pane Ježíši Kriste, ať slyším Tvé slovo uchem schopným
slyšeti, ke slyšení připraveným. Ať nejsem hluchým, který nemá
uši k slyšení Tvých slov. Ať pro mne slyšeti Tvé slovo znamená,
cos takovým slyšením myslel - nabýti od Tebe sílu je uskutečnit.
Ať činím dobro na podkladě tohoto druhu porozumění Tvému
slovu, tj. podle Tvé svaté vůle. Takové dobro vede ke spáse, ke
věčnému životu s Tebou.
(5. listopadu 1952)
XIII. Rozmnožení chlebů a ryb a chůze Ježíšova po jezeře
(VI,1 - VI,22)
VI. 1. Potom Ježíš odešel za Galilejské, Tiberiadské jezero.
2. A šlo za ním velké množství, neboť viděli zázraky, které
činil na nemocných.
3. Ježíš pak vystoupil na horu a tam se posadil se svými
učedníky.
4. Zakrátko měly být židovské svátky velikonoční.
5. Když tedy Ježíš pozvedl oči a viděl, jak k němu přichází
tak velké množství, řekne Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby
tito lidé pojedli?"
6. To pravil, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co hodlá
učiniti. Filip mu odpověděl:
7. "Za dvě stě denárů chleba pro ně nestačí, aby každý
dostal aspoň něco."
8. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra:
9. "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě
ryby, ale co je to pro tolik?"
10. Ježíš řekl: "Usaďte lidi!" Bylo pak na tom místě mnoho
trávy. I usadili se muži v počtu kolem pěti tisíc.
11. Ježíš tedy vzal chleby, a když vzdal díky, rozdal mezi
sedící, stejně i ryb, kolik kdo si přál.

12. Když se nasytili, řekne svým učedníkům: "Seberte zbylé
drobty, aby nic nepřišlo nazmar."
13. Sebrali tedy a naplnili dvanáct košíků drobty, které
zůstaly z pěti chlebů po těch, kteří pojedli.
14. Když tedy ti lidé viděli zázrak, který učinil, říkali: "To je
opravdu ten prorok, který má přijíti na svět."
15. Ale když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho,
aby ho učinili králem, uchýlil se zase sám na horu.
Svatý Jan zde vybírá z četných Ježíšových zázraků jeden,
který má hluboký vnitřní smysl. Znázorňuje kromě jiného smrt
Ježíšovu na kříži a její skrytý význam.
Všimněme si, že Ježíš vstupuje na horu stejně jako později
stoupal na Kalvarii, aby byl ukřižován. Také je tu doba
velikonočních svátků jako při jeho smrti.
Množství lidí za ním kráčejících je symbolem duší, kterým
má dát věčný život, čili jak my říkáme, které má spasit svou
nezměrnou láskou a božskou mocí.
Pak klade Filipovi zvláštní otázku, kde nakoupí tolik chleba,
aby je nasytil.(121) Filip přemýšlí a nenachází prostředků k
nasycení tolika lidí. Ježíš chce dokázati, že není v lidských silách
nasytiti duchovně tolik duší. K tomu je třeba obětavé Boží lásky.
(122)
Jiný apoštol ví o jednom chlapci, který má pět chlebů a dvě
ryby. Proč zrovna chlapec má ten pokrm? Ježíš si nemohl najíti
lepšího symbolu pro svou nevinnost. Ježíš má v nedaleké
budoucnosti krváceti za lidstvo z pěti ran, aby lidstvo spasil. A zde
těch svých pět ran přirovnává k pěti chlebům, které mají tu
zázračnou moc, že mohou nasytiti duchovně tolik lidí, kolik jich
touží se najíst, právě jak tomu bylo při tomto zázraku.(123) Pět
chlebů se tu vyskytuje ve spojení se dvěma rybami, právě jako pět
ran Kristových se ocitlo v souvislosti s křížem, jenž se skládá ze
dvou břeven.(124) Každý chléb odpovídá potom tisíci mužům,
kteří byli nasyceni. Tisíc je odevždy symbol dokonalosti (125),
ovšem duchovní dokonalosti dosažené pomocí projeveného Boha,
tedy nikoliv symbolem monistického vzoru duchovní dokonalosti.
Je to symbol duchovní zralosti pomocí Krista.(126)
Rozmnožení chlebů je symbolem tajemství a významu
Kristovy smrti na kříži. Kristus o sobě řekl, že teprve až bude
ukřižován ("až Syn člověka bude povýšen"), potáhne k sobě
všechny. Tehdy totiž nastane něco, co se podobá zázračnému
rozmnožení chlebů. Jedna smrt na kříži, jeden kříž, pouhých pět

ran, budou zárukou, že nikdo nebude muset na věky umřít a že
nikdo nebude muset trpět.(127) Tělo Kristovo, obětované na kříži
se stane chlebem, který zprostředkovává věčný život.
Ježíš činil díky nejen proto, že tak bylo zvykem, ale že chtěl
zdůrazniti jednotu jednání se svým Otcem.
Dvanáct košů drobtů, které nasbírali apoštolové, jsou
symbolem dvanácti apoštolů, kteří zůstali po smrti Kristově na
zemi. Mají stejnou podstatu s Věčným chlebem (Kristem), neboť
drobty jsou stejné podstaty jako chléb sám. Avšak přece jen
nejsou chlebem. Je tu krásně znázorněn rozdíl mezi Bohem
(Kristem) a duchovními zasvěcenci (apoštoly, světci) právě tak, jak
už byl zde dvakrát ukázán u případu sv. Jana Křtitele při jeho
srovnání s Kristem (Slovem).(128)
Poslední věta podobenství (verš 15) je neméně významná.
Ježíš zůstává osamocen pníti na kříži. Nikdo nemá moci vytrpět
svou lidskou silou jeho kříž. Jaký je rozdíl mezi jeho smrtí a smrtí
obou lotrů! Jeho smrt za lidstvo, jejich smrt za vlastní jejich viny.
Lidé by si byli přáli, aby se stal jejich hmotným králem. Jaké to
bylo nepochopení jeho úkolu. Nic hmotného není věčné. Má-li být
On naším králem na věky, nemůže se dát korunovat za krále zde
na zemi. Jeho království nutně nemůže být z tohoto světa.
VI. 16. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři.
17. Vstoupili na loď a plavili se nad druhý břeh do Kafarnaa.
Již se setmělo, a Ježíš k nim ještě nepřišel. 18. Moře se však
vzdouvalo vanutím silného větru.
19. Když tedy veslovali asi dvacetpět nebo třicet honů, uvidí
Ježíše kráčet po moři a blížiti se k lodi, i padl na ně strach.
20. Ale on jim řekne: "Já jsem to, nebojte se!"
jeli.

21. Chtěli ho tedy vzíti na loď, a loď hned byla u země, kam

Přejezd přes řeku nebo přes moře je starý východní symbol
všeobecně užívaný i v Indii a znamená přechod z omezeného
vědomí zevního světa do vědomí duchovního světa čili cestu k
osvobození a k věčnému životu. Vždyť minulý zázrak měl také
hluboký význam pro apoštoly. Byli v něm označeni za
následovníky Krista, za majitele věčného života.(129) Duchovní
dar Ježíšův znamenal pro ně podstatné přiblížení k duchovnímu
poznání, ovšem nikoliv dokonalé spojení s Bohem. Ostatně dále
se mluví o této míře spojení s Bohem symbolicky. Praví se tam, že
se už setmělo a Ježíš k nim ještě nepřišel.(130) Než se přiblíží
Bůh, předchází noc.(131) Také vanutí větru a rozbouřené moře

výstižně vysvětluje, co se v té chvíli děje v lidském nitru. Lidské
přirozenosti připadá jako by měla být odvanuta a zničena, jako by
už neměla dále existovat. Následkem toho je mysl rozbouřena a
člověk zažívá velký strach, jaký poznali apoštolové v té chvíli
příchodu Ježíšova po moři. Mystikové dosvědčují, že příchodu
extase někdy předchází velký strach a vždycky vzrušení, ale na to
následuje velké uklidnění a osvícení zároveň s blaženou jistotou,
že se k nim přiblížil Bůh. K tomu se vztahují Ježíšova slova: "Já
jsem to, nebojte se!"
Chtěli Ježíše vzíti na loď, ale tu náhle byli na druhé straně.
Jakmile se člověk vyrovná se svým strachem a přemůže jej, uzná
přítomnost Boží a zatouží si ji podržeti, rázem překoná vzdálenost
mezi zevním vědomím a vnitřním duchovním vědomím, čili vykoná
cestu, kterou měl před sebou.
Kdyby Bůh nepřispěchal se svou posilou a mírem na pomoc
lidské duši v okamžiku, kdy se nachází v postavení mezi dvěma
břehy, mezi světem a duchem, dlouho by se člověk zmítal na
vlnách své rozbouřené mysli a neodhodlal by se dokončiti svou
cestu. Je to chvíle, kdy jedině rychlá pomoc Boží pomůže člověku
od smrtelných úzkostí a bezradnosti. Proto je na místě prosba o
pomoc Boží.(132)
(29. listopadu 1952)
XIV. Já jsem chléb života (VI,22 - VI,71)
VI. 22. Druhého dne zástup, který stál na druhém břehu moře,
viděl, že kromě jednoho člunu nebylo tam jiného a že Ježíš
nevstoupil se svými učedníky na loď, ale že jeho učedníci odjeli
sami.
23. Jiné čluny však připluly z Tiberiady blízko k místu, kde
jedli chléb, když Pán vzdal díky.
24. Když tedy lidé zpozorovali, že tam není Ježíš, ani jeho
učedníci, sedli do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše.
25. A když jej nalezli na druhé straně moře, řekli mu:
"Mistře, kdy jsi sem přišel?" (133)
26. A Ježíš jim na to řekl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím:
Nehledáte mne proto, že jste viděli zázraky, ale proto, že jste jedli
z chlebů a nasytili se.
27. Pracujte ne o pokrm pomíjející, nýbrž o ten, který
zůstává do věčného života, který vám dá Syn člověka, neboť toho
potvrdil Bůh."

I dnes většina tzv. věřících lidí se modlí za všechno, co
potřebuje pro pozemský život. Malá část připojuje, a to obyčejně
až ve stáří, modlitbu za klidný posmrtný život, a zcela nepatrná
část lidí jde opravdu za Kristem bez ohledu na svůj hmotný
prospěch. Modlitbu za klidný posmrtný život musíme považovat
chtě nechtě za pouhý hmotný zájem, protože sobeckému člověku,
který se nikdy nepovznesl nad starosti o pozemský blahobyt, se
jeví život po smrti jen jako možnost, aby pokračoval v dosavadní
oddělené činnosti a existenci a mohl se starat jen o sebe. Nejde
mu o život s Kristem a v Kristu, nýbrž o život pro sebe, a takový
život není nikdy životem věčným, i kdyby trval kdoví jak dlouho po
hmotné smrti. Jak později uvidíme, nenazval Kristus nic a nikoho
živým a životem než sebe, tj. Boha. A jak už jsme řekli: věčnost
nemůže být v sobě rozdělena. Je jeden věčný život, a tímto
věčným životem je on Kristus - Bůh. Když se nyní Kristus nazývá
též rozdavačem tohoto věčného života, můžeme vcelku říci, že je
jak rozdavačem, tak jím samým a též cestou k němu, čili je vším,
co souvisí s věčným životem.
Katolická církev vidí ve verši VI,27 poukaz na svaté
přijímání. Není o tom pochyby, že tento verš se k němu vztahuje.
Avšak rozlišujme dobře mezi prostředkem a cílem. Svaté přijímání
je prostředkem ke přijetí věčného života. Věčným životem zůstává
Kristus. Svaté přijímání je jedna z nejúčinnějších forem, jakou
přijímáme život věčný a jak se s ním vědomě spojujeme. Ale Ježíš
Kristus život věčný rozdával a dosud rozděluje také četnými jinými
způsoby. Vždyť z jeho rukou jej vzal Mojžíš a Eliáš (134) a od
něho jej vezmou všichni budoucí svatí.
"Pracujte ne o pokrm pomíjející!" Je to vybídnutí, abychom
se nestarali o denní chléb? Kristus viděl věci jasně a jasně se
vyjádřil. Lidé jej hledali proto, aby se měli dobře, avšak při tom jim
úplně scházelo správné měřítko hodnot. Kdyby je byl Kristus
jenom živil, co by byl pro ně vykonal? Chtěli od Krista něco, co si
mohli opatřit vlastními silami. Ale věčný život, který má daleko
větší cenu než chléb, nemohli získat jinde než u něho. A kdyby ho
byli hledali, byl by jim ho dal, a pak by se nebyli museli starat o
vezdejší chléb, neboť by byli vědomě věční a nezávislí na hmotě.
Kdyby byli měli ještě úkoly ve hmotě, bylo by se jim dostalo všeho
k obživě v takovém množství jako apoštolům, a všechna starost o
jídlo by jim byla odňata a byla by se stala zbytečnou. Vždyť
dostatek hmotných potřeb je samozřejmým a nepatrným
přídavkem k hojnosti věčných darů. Z toho plyne, že Kristus chtěl
říci asi toto: "Já vám tu nabízím věčný život bez starostí a
strádání, a vy jdete za mnou proto, abych vám dal pouhý hmotný

chléb. Nechápete můj úkol a cenu věčného života, který vám
nabízím. Chováte se jako někdo, komu by se nabízel zároveň
lesklý střep i velký poklad a on by si vybral střep. Teď není čas na
světské starosti, nýbrž na hledání a přijetí věčného života." Kristus
tedy nevybízel k tomu, aby se lidé vůbec nestarali o živobytí. Ale
stojí-li před nimi Bůh a chce se jim rozdat, nemají křičet: "Teď
ještě ne, máme jiné, přednější starosti." Měl na mysli lidi, kteří
zanedbávají každé volání Boží, a to ne proto, že by se jim dařilo
hůře než těm, kteří na takové volání odpovídají: "Ano, jdu!", nýbrž
proto, že jsou příliš poutáni ke světu a mají tisíce výmluv "až
udělám toto, až zařídím tamto, až vychovám děti, až se zbavím
těch a těch starostí." Ale starosti takovým lidem kupodivu
přibývají, nikdy se nezmenšují. Jak by jich ubývalo, když tito lidé
se stále novými pouty svazují se světem a stále uvolňují pouta k
Bohu.(135)
VI. 28. Řekli mu proto: Co máme dělati, abychom činili dílo Boží?"
29. A Ježíš jim odpověděl: "Toto je dílo Boží, abyste věřili v
toho, kterého on poslal."
Kristus řekl, že kdo věří v něho, pracuje na díle Božím.
Touto odpovědí rozlišil dva druhy činnosti: jednu konanou bez víry
v Boha, druhou pak s vírou v něho. Dělají-li lidé cokoliv bez víry v
Boha, činí něco, co je spoutává a vzdaluje od Boha. Kdyby tomu
tak nebylo, nebyl by Kristus vyžadoval víru. (Tady ovšem platí
výhrada, kterou jsme si učinili při pojednání o karma-joze ve
druhém dílu tohoto spisu: Činnost bez ohledu na výsledek, třebas
nebyla doprovázena vírou v Boha, nespoutává člověka se světem,
nýbrž naopak jej k Bohu přibližuje, protože ho zbavuje sobectví a
jáství, spojeného s pocitem oddělenosti od Boha a od všech
tvorů). Víra v Boha, podle ducha právě vykládané Kristovy
odpovědi, se nedá oddělit od ničeho, co podnikáme a na co
myslíme. Kdyby tomu tak bylo, byl by Kristus odpověděl zcela
jinak na otázku: "Co máme dělati, abychom činili díla Boží?" Byl by
odpověděl: "Dělejte to a to, nedopouštějte se hříchů a podobně.
Ale on řekl: "Chcete-li konati dílo Boží, věřte ve mne!" To je smysl
jeho odpovědi.
Zde nutno jasně rozlišovat mezi povahou lásky a víry. Svatý
Augustin mohl klidně říci: "Miluj a pak čiň, co chceš." Ale nemohl
říci: "Věř a dělej, co chceš!" Sice jak pravá láska tak pravá víra
nedovolí dělati něco špatného, avšak láska k Bohu přesahuje víru
v tom, že ani z části nepramení z přesvědčení a rozumového
nazírání, nýbrž z tajemné vnitřní, živé zkušenosti, je vrcholem
všech lidských vlastností a všech Božích darů, není chladná a

nezávazná. Naproti tomu víra v některém vývojovém stadiu, není-li
doplňována jinými dary a není-li vrcholná, připouští netečnost a
chladnost vůči duchovním úkolům člověka. Tuto skutečnost
nejlépe vystihuje myšlenka, že Satan rovněž věří a přece není
spasen. Jeho víra je chladná, nezávazná. Ovšem Kristus si žádal
víru živou, zavazující ke správnému jednání a myšlení a hlavně
zavazující ke hledání toho, v co věříme. Podle jeho jiných slov má
tato víra být podobna víře člověka, který hledal skrytý poklad, v
jehož existenci věřil, a všeho zanechal, dokud jej nenašel. Jinou
víru Ježíš ani za víru nepovažoval. Kdyby tedy zhodnotil víru
kohokoliv, kdo má plnou hlavu starostí, ale vůbec se nestará, aby
nalezl a poznal Krista, řekl by, že ten člověk nevěří. To je případ
těch Židů, kteří se sháněli za jezerem Tiberiadským po Ježíši v
naději na lehčí a bezpečný život zde na zemi. Ježíš se
nespokojuje s tím, že ve víře uznávám, že Ježíš Kristus je, ale že
jest proto, aby nám přinesl život věčný. Chce, aby věčné mělo pro
nás daleko větší hodnotu než všechno časné dohromady. To
nazývá věrou. Je to potom schopnost rozeznání. Je to schopnost
dospělého člověka, který rozeznává mezi hrou a skutečnou prací.
Vidíme-li člověka vážně a vytrvale pracovat, můžeme o něm
předpokládat, že věří ve význam své práce. Stejně tak člověk
věřící ví o významu věčného života, a protože je pro něho větší,
než význam čehokoliv jiného pomíjejícího, není v jeho životě
chvíle, v níž by zapomněl na svůj věčný cíl. Židé zapomínali na
věčný život i ve chvíli, kdy viděli Krista dělat zázraky. I tehdy
mysleli jen na osobní blahobyt. Mnoho lidí jdoucích zdánlivě za
Bohem, modlících se nebo chodících do kostela, nejedná jinak.
Pro ně jsou určena tato slova Kristova. Jsou na tom tak špatně, že
ani nevědí, co je to věřiti v Krista, a domnívají se, že věří.
VI. 30. I řekli mu: "Jaké znamení tedy činíš ty, abychom je viděli a
tobě věřili? Co konáš?"
Z jejich otázky je zřejma výtka, že pro jejich hmotné blaho
nedělá nic. To je patrno z následujícího pokračování jejich výtky.
VI. 31. "Naši otcové jedli manu na poušti, jak je psáno: Chléb z
nebe dal jim k jedění."
32. Ježíš jim tedy řekl: Vpravdě, vpravdě vám pravím: Ne
Mojžíš vám dal chléb z nebe, nýbrž můj Otec vám dává pravý
chléb z nebe,
světu."

33. neboť chléb Boží to sestupuje z nebe a dává život

34. Ježíš k nim promluvil: "Já jsem chléb života. Kdo
přichází ke mně, nebude lačněti, a kdo věří ve mne, nebude nikdy
žízniti."
To jsou slova nadmíru pro nás významná. Kristus v nás živí
věčný život, Kristus je jeho věčným udržovatelem a nikdo a nic
kromě něho není schopen jej v nás zachovat.(136) Ježíš zde
mluví jednak o svém úkolu, jednak o své funkci prostředníka mezi
lidmi a Bohem Otcem. Zmiňuje se též o jiném prostředníku mezi
lidmi a Bohem, o Mojžíšovi, který však nebyl zároveň Bohem jako
Ježíš Kristus. Přece však zdánlivě on dal lidu manu, chléb z nebe.
Jenže Ježíš odhaluje, že byl pouhým prostředníkem Božím, nebyl
samotným dárcem. Bůh ho jen použil k vyprošení nebeského
pokrmu. Ale ten pokrm byl od Boha. Proto nezáleželo tolik na
Mojžíšovi jako na Bohu. My víme, že Bůh je ochoten se nám
dávat, a proto nemůžeme pochybovat o tom, že člověk se může
stát stejně jako Mojžíš prostředníkem. Bez prostředníka by
málokdo dovedl dojíti k Bohu.(137) Často si myslíme, že jdeme
bez prostředníka, ale kdybychom viděli, jak nám z vůle Boží
všechno slouží k dosažení našeho vznešeného cíle, přestali
bychom být pyšnými. Dověděli bychom se, že kdyby Bůh na
chvilku odňal všechny dary (zdraví, prostředí, prostředky), kterých
užíváme s naprostou samozřejmostí, nemohli bychom učiniti ani
krok.
Ježíš Kristus má mezi zprostředkovateli styku s Bohem
zvláštní postavení. Může o sobě říci "já jsem chléb života", což o
sobě nemůže říci žádný člověk, ani světec, ani prorok, ani kněz
ani kdokoliv jiný. Máme-li správně porozuměti tomuto výroku,
musíme si znovu ujasnit pojem "život". V řeči Ježíšově je jím
míněn život věčný, vědomé soužití s Bohem na věky. Není míněn
náš život na zemi, spojený s pocitem oddělenosti jednoho tvora od
druhého, od ostatního stvoření vůbec a samozřejmě též od Boha.
Takový život je pro Ježíše smrtí.
My jsme živi v pozemském životě pozemským chlebem
(symbol jídla vůbec). Avšak tím chlebem jen po určitou dobu
uchováváme své tělo na živu. Nemůžeme však zabrániti ani
novému zlačnění, ani hmotné smrti.
Naše duše je živa věčným chlebem, tu živí Kristus, tu
udržuje při věčném životě právě On. My víme, že jsme věční a že
svou věčností závisíme na Bohu, a to způsobuje, že středem
našeho pozemského života nemůže být pro nás zatím skrytý
věčný život duše, nýbrž musí jím být život povrchového vědomí
připoutaného k zevnímu světu a tělu. Toto své tělo považujeme

mylně za sebe, a proto s ním umíráme.(138) Oddělenost tohoto
zevního vědomí od vnitřního, v němž se spojujeme s Bohem, je
tak úplná, že nenacházíme v ničem větší útěchy než v
pozemských statcích a v pozemském chlebu, zkrátka ve všem, co
podporuje dočasnou existenci tohoto odděleného vědomí v těle.
Kdybychom však přišli ke Kristu, což je totéž jako kdybychom se
probojovali ke svému vnitřnímu vědomí spojitosti s Bohem, přestali
bychom žíti životem ze dne na den, přestali bychom lačněti.
Lačněti a žízniti v řeči Ježíšově znamená také tolik jako pořád po
něčem toužiti, ale neuvědomovati si, po čem máme toužiti,
abychom konečně, definitivně a navždy dostali všechno a neměli
už touhu po něčem dalším. Jedině Kristus je tím místem, odkud
pochází všechno, co máme, ale my neprosíme, abychom byli v
tom místě, odkud je všechno, nýbrž z nevědomosti si přejeme
jednotlivé věci z tohoto pokladu. Když však dostaneme jednu věc,
nedostává se nám druhá, třetí, a tak pořád toužíme po dalších
malých částečkách z universálního pokladu, jímž je Kristus. Čili
jak Kristus praví: lačníme a žízníme. Neuvědomujeme si, že
přestaneme lačnět a žíznit po částkách pokladu - ať už je
nazýváme zdravím, bohatstvím, svobodou atd., - jakmile se
staneme vědomými nositeli celého pokladu, jakmile se svým
zevním, dosavad od Boha odděleným vědomím přistoupíme ke
Kristu a doslova poslechneme jeho slov: "Pojďte ke mně všichni!"
A tu nám dává Kristus dvě rady, jak máme jednat, abychom
už nelačnili a nežíznili:
1) "Kdo přichází ke mně, nebude lačněti." Současníci
Ježíšovi si mohli tato slova vykládat jednoduše tak, že se mají stát
jeho učedníky a mají s ním putovat po Palestině, kdyby tu však
nebyla jiná jeho slova, jimiž poučoval toho, kdo chce za ním jíti
(aby zachovával přikázání, prodal všechno, co má - tj. odpoutal se
od všeho, nelpěl na pozemském a posléze následoval příkladu
Ježíšova. Jinde radí vzíti svůj kříž a následovat jej atd.) Podle
těchto výroků poznáváme, co rozuměl příchodem k Němu. Až si
rozebereme později smrt Ježíšovu, pochopíme tyto poučky
dokonaleji. Jíti ke Kristu znamená nehledati střed svého
uspokojení v jídle, pití a vůbec v uplatnění a životě na tomto světě,
nýbrž ve věčnosti, ve věčném životě, u Krista. Jíti za Kristem
znamená následovati jej ve všech jeho radách, plniti jeho příkazy
a tak pomalu umírati pro tento svět a zrozovati se pro svět
duchovní. Ano, právě tak, neboť žíti pro tento pozemský svět
znamená žíti pro něco, co není hodno zájmu. Vždyť jednoho dne
nebude pro nás existovati toto všechno, v čem se dnes
pohybujeme tak, jako bychom v tom měli existovat na věky. Ukáže

se, že jsme žili pro něco, co nebylo hodno tak velké pozornosti,
nebo ještě lépe řečeno, co bylo hodno jiné pozornosti, než jakou
jsme tomu věnovali. Život nám byl nutným prostředkem, bez
něhož bychom nepoznali věčnosti, Boha. Život v tomto světě se
podobá jízdě v automobilu za nějakým cílem. Jezdím-li autem jen
proto, abych jel, jen pro osobní potěšení, nakonec nedospěji k
žádnému cíli, protože mi ani o to nejde, abych se někam dostal,
nýbrž o to, abych se povozil. Jedu-li však autem a vidím v něm jen
prostředek, kterým se někam mohu dostat, neznamená to, že
bych si jej méně vážil, než kdybych se chtěl v něm jen povozit,
naopak, budu si jej vážit aspoň stejně tak. Budu však při své jízdě
někam mířit a smyslem jízdy bude tento cíl a nikoliv jízda sama.
Ptej se se mnou, kdo potom si více a správněji váží života? Ten,
kdo v něm vidí jen prostředek, jak se pobavit a pobýt si v něm,
nebo kdo v něm vidí skvělý prostředek, jímž lze dosáhnouti
věčného života, přejíti z provisoria, dočasnosti a nedokonalosti do
věčnosti a dokonalosti? Kristus nás nechce sváděti ke
lhostejnému životu, nýbrž k životu posvěcenému nejvznešenějším
cílem, příchodem ke Kristu. Proto se správně říká, že máme umříti
pro samoúčelné zábavy a zájmy, na jejichž pozadí není vytčen
směr "věčnost". Najdeme-li cestu, která nám ukáže, jak i drobné a
světské záležitosti musí jako malé kostičky ve stavebnici skládat
velkou mozaiku obrazu Kristova, přestaneme se ztrácet v labyrintu
denního shonu a problémů a získáme jasný pohled na všechno,
co se děje v nás i kolem nás. Přestaneme lačněti i v tom smyslu,
že přestaneme hledati u lidí odpovědi na vlastní a cizí problémy,
protože je nalezneme v rodícím se novém duchovním životě v
sobě. A cesta tato začíná plněním vůle Boží. Zpočátku ji plníme
jen tak, že do té míry, jak chápeme mravní příkazy Ježíšovy, tak
se jimi řídíme. To je zážitek cesty za Kristem.(138a)
2) "Kdo věří ve mne, nebude nikdy žízniti." Po první, právě
vypsané cestě může jít člověk i tak, že vůbec nemusí v Krista
věřit. Nebývá sice tomu tak, ale kdyby si např. někdo prostudoval
příkazy Kristovy (Nový zákon), uznal jejich mravní velikost a řídil
se podle jejich ducha jen proto, aby se přesvědčil, kam takový
život vede, došel by i bez víry ke Kristu. Po cestě víry je chůze do
určité míry snazší, ale má-li býti úspěšná, musí býti doplněna
velkou čistotou života. Jinak se na ni nedostává Božská inspirace
a utrpení se tak stupňuje, že se někdy stává nesnesitelným. Víra
má tu výhodu, že se neptá na každém kroku, a proto se podle ní
může jíti plynuleji. Musí však být doplněna Božským vnuknutím,
aby neposlouchala jen zdánlivě hlas Boží a nedovolovala z
nevědomosti dělat věci, které se ve skutečnosti nesrovnávají s vůlí
Boží. Víme, že ve znamení víry se někdy vraždilo. Tu chybělo

osvícení, přestože nechyběla víra. Nestačí říci si, že věřím, nýbrž
zavázati se vírou k čistšímu, bohulibému životu, plnému lásky a
odpuštění. Víra se má týkat každé mé myšlenky, každého mého
citu, každého mého údu, každého mého kroku všech lidí, bytostí i
neživých věcí a má ovlivňovati styk s nimi. Je k tomu třeba, abych
se stal dítětem. Dítě, prodchnuté vírou v rodiče, poslechne bez
reptání, co mu oni radí. Stejně tak přijímá z jejich rukou všechno,
co mu dávají, protože věří, že ho mají rádi a že mu nic špatného
nedají. Taková je cesta víry. Vzorem na ní by nám mohl býti Job.
Když už všichni kolem něho nad ním zoufali, on nepřestal věřit, že
jej Bůh správně vede vším tím zármutkem. A stejně těžké, ba ještě
těžší je, neztrácet víru v radostech. Kdo toho dosáhne, nebude
žízniti na věky.
Shrneme-li obě cesty v jedno, můžeme říci, že Kristus chce,
abychom vědomě mířili k Bohu, abychom službu Bohu
neponechávali příležitostem (nedělní mše, nějaký dobrý skutek
atd.), nýbrž abychom šli za Kristem buď vírou na každém kroku,
vírou v Krista vždycky větší než vírou ve svět, nebo napodobením
Krista, a to zase neustále a soustavně.
VI. 36. Ale řekl jsem vám, že jste mě i viděli, a přece nevěříte.
Někteří lidé si myslí i dnes, že kdyby viděli zázrak, že by
hned uvěřili v Boha - ale není tomu tak. Uvěřili by jen ti, kdo jsou
vnitřně k tomu připraveni.(139) Víra totiž zavazuje, aby se podle
jejího obsahu člověk zařídil, aby jednal tak, jak nám přikazuje ten,
v něhož jsme uvěřili. Nejsme-li schopni zařídit se podle
přesvědčení, jež jsme nabyli nějakým zevním důkazem, naše víra
zase upadne v zapomnění, a nakonec začne i pochybovati o tom,
že jsme zažili zázrak, na jehož podkladě jsme uvěřili. Lze tedy říci,
že víra je milost, o níž se může ukázat, že jsme jí nehodni.
VI. 37. Vše, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo přichází
ke mně nevyženu.
Ke Kristu přijdou všichni, které mu Otec dává. Zřejmě to
nejsou zatím všichni lidé. To je patrno z minulého verše 36. Zde
se nám odhaluje hluboké tajemství vyvolenosti, lépe řečeno oné
momentální vnitřní připravenosti, kterou zná dokonale jen Bůh.
Jsou přece lidé, kteří chtějí přijíti ke Kristu, ale setkávají se s
nezdarem. Přitom Kristus říká jasně, že kdo k němu přichází, toho
nevyžene. A přece mnozí, kteří se snaží přijíti, zdají se být
odmítnuti. Jediné vysvětlení je v tom, že v nich samých je mnoho
překážek, pro které nemohou přijít ke Kristu. Kristus nikomu
nepřekáží a nezabraňuje, aby vešel, nikoho neodmítá.

VI. 38. Neboť jsem sestoupil s nebe, ne abych činil svou vůli,
nýbrž vůli toho, který mě poslal.
Ježíš měl jasné vědomí, odkud přichází, ale dobře věděl, že
lidé jej považují za člověka, proto zdůrazňoval, že neplní lidskou
vůli, nýbrž vůli Boží.
VI. 39. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nic z
toho, co mi dal, nýbrž abych to vzkřísil v poslední den.
40. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a
věří v něho, měl život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den.
Zde Ježíš jen opakuje, co jsme si už vysvětlili. Ze stanoviska
věčnosti (nikoliv z hlediska určitého časového období), ovšem Bůh
dal Kristovi všechno tvorstvo, aby je vzkřísil v poslední den. Řekli
jsme si, že pro každého ten poslední den nastává jindy a že
vzkříšení už zažili za dob Kristových.
VI. 41. Tu Židé proti němu reptali, protože řekl: "Já jsem chléb,
který sestoupil z nebe."
42. A říkali: "Není to Ježíš, syn Josefův, jehož otce a matku
známe?"
43. Jak může nyní říci: Sestoupil jsem z nebe. Ježíš jim
odpověděl: "Nereptejte mezi sebou!"
44. Nikdo nemůže přijíti ke mně, nepřitáhne-li ho Otec, který
mě poslal, a já ho vzkříším v poslední den.
Je zajímavé, že Kristus se nesnaží vysvětlovat, jak může být
zároveň synem Mariiným i Boha Otce. Viděl, že taková
vysvětlování jsou nemožná.(140) Spíše se snažil, aby lid aspoň
poznal srovnalost jeho vůle a snahy s vůlí Boha Otce, v něhož
Židé věřili.
VI. Psáno je u proroků: A všichni budou poučováni Bohem. Každý,
kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.
Ježíš se odvolává na proroky, kteří předvídali příchod Boží
na zem, i tu okolnost, že bude osobně vyučovat. Slyšeti od Otce a
naučiti se tomu, znamená zde nepochybně jen znalost Starého
zákona a poslušnost příkazů starozákonních.
VI. 46. Ne že snad někdo viděl Otce, leda ten, kdo jest u Boha,
ten viděl Otce.
47. Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo věří, má věčný život.
Nezapomeňme ale, že Ježíš tuto víru právě při této
příležitosti přesněji určil jako "slyšeti a naučiti se tomu". Jen to je

víra, která vede k životu věčnému. Nezavazující víra nikam
nevede.
Myšlenka, že kdo věří, má život věčný, čili je spasen, jestliže
se oprostí od ostatního učení Kristova, nemá ten význam, leda
bychom pochopili plný rozsah významu víra. A tento plný význam
slovu "víra" nemůže dáti nikdo jiný, než zase Kristus.(141)
Proč on v těchto místech klade tak veliký důraz na víru je
zřejmé. Židé ji postrádali, zvláště Ježíšovi neuvěřili. Když mu
neuvěřili, odmítali už napřed všechno dobré, co jim přinesl, co pro
ně znamenal, a všechnu milost Boží, kterou jim zprostředkoval.
Je pochopitelné, že proto nemohl klásti důraz na nic víc,
než na to, co Židům úplně scházelo. Vždyť je přišel léčit z
duchovních neduhů. Jako není nutné, ani možné míti ve velké
míře všechny ctnosti, a nezkazí se tím duchovní dílo, tak zase je
absolutně zapotřebí, aby všechny základní ctnosti byly zastoupeny
a dosaženy aspoň do určité míry. Absolutní nedostatek víry nebo
lásky nebo spravedlnosti nebo pravdy by znamenal zhroucení celé
duchovní stavby.(142)
Ve verši 46. se pozastavme ještě u slov, že nikdo Boha
neviděl. Ježíš byl Bohem a přece ti, kdo ho zřeli, Boha neviděli,
nýbrž jen člověka. Proto jim mohl říci, že Boha nikdo neviděl.
Tělesnýma očima nelze Boha vidět. Může jej vidět jen ten, kdo je u
Boha. Logicky je patrno, že jej nevidí tělesně hmotnýma očima hmotným zrakem. Bylo-li by tomu tak, byl by Bůh všeobecně
viditelný a nebylo by třeba víry. Jedině pak by mohla úplně
odpadnout.(143)
Zároveň tu máme odpověď na otázku, kdo je u Boha. U
něho je ten, kdo jej vidí.(144) Je tu také jednoznačně
zodpovězeno, že k Bohu lze přijíti, že člověk může býti u Boha, že
oblast Boží věčnosti není člověku uzavřena.
VI. 48. Já jsem chléb života.
49. Vaši otcové jedli manu na poušti a zemřeli.
50. To je chléb, který sestupuje z nebe, aby jí-li kdo z něho,
neumřel.
51. Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Bude-li kdo
jísti z tohoto chleba, bude žíti na věky, a chléb, který já dám, je
mé tělo (které vydám), za život světa."
52. Židé se proto mezi sebou přeli a pravili: "Jak on může
nám dáti své tělo k jedění?"

53. Ježíš jim řekl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím,
nebudete-li jísti tělo Syna člověka a píti jeho krev, nebudete míti v
sobě života.
54. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v poslední den.
55. Moje tělo je totiž skutečně pokrm a moje krev je skutečně
nápoj.
něm.

56. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v

57. Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, i ten, kdo
jí mne, bude žíti skrze mne.
58. Toto je chléb, který sestoupil z nebe. Ne, jako otcové
jedli, a zemřeli.
59. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. To promluvil
Kafarnau, když učil v Synagoze.

v

Srovnejme tyto verše s verši IV,10-14. Kristus zde
vysvětluje, v čem spočívá jeho spasitelský úkol. Řekne-li se
jednoduše, že Kristus nás svou smrtí na kříži vykoupil, nedá se
říci, že je to pravda, ani že je to lež. Nerozumíme-li tomuto výroku
správně, děláme si neoprávněné naděje, že už jsme jen proto
spaseni, že Ježíš zemřel na kříži. Jsme však spaseni jeho smrtí,
když správně přiložíme ruku k dílu, když se chopíme těla, které za
nás vydal na kříži, tj. když se chopíme milosti, která se nám tu
nabízí. A právě v citovaných slovech nám dává Ježíš správné
vysvětlení svého vykupitelského úkolu. Řekl: "Bude-li kdo jísti z
tohoto chleba, bude žíti na věky." Podle tohoto výroku přivedl
Kristus k věčnému životu jen toho, kdo jí z jeho těla. Tomu
zdánlivě odporuje výrok: "Chléb, který já dám, je mé tělo, (které
vydám) za život světa." Praví tu bezesporně, že své tělo nevydal
jen za toho, kdo jeho tělo bude jíst, ale za život světa, tedy
nepochybně za život kohokoliv na světě. A my už víme, že tím
životem vždycky myslel věčný život, neboli jak křesťané říkají,
spásu. Jak máme srovnat tyto dva výroky v jeden organický
celek? Stačí vyložit trochu hlouběji a šíře oba výroky.
Kdyby byl Ježíš řekl jen "kdo jí mé tělo" a neřekl i "pije mou
krev" mohli bychom odmítnouti katolický výklad, že Kristus mínil
tímto výrokem přijímání sv. svátostí, eucharistii. Kristus jistě myslil,
že kdo jí jeho tělo a pije jeho krev, bude věčně živ. O tomto
doslovném výkladu nemůže být pochyb, protože při poslední
večeři vybídl Ježíš apoštoly: (sv. Marek popisuje tuto událost
takto, Mar VIV,22-24) "A když jedli, vzal chléb, požehnal, rozlámal,

dal jim a řekl: "Vezměte, toto je mé tělo." Vzal i kalich, vzdal díky a
dal jim. I pili z něho všichni. A řekl jim: "Toto je má krev úmluvy,
která se vylévá za mnohé."
Kdo by chtěl popřít, že Kristus nemínil svými slovy přijímání
těla Kristova v podobě chleba a krve Kristovy v podobě vína,
dopouštěl by se překrucování slov Páně.
Je však otázka, zdali Ježíš nemyslel pojídáním těla a krve
také ještě něco jiného, a proč je vůbec třeba hledati ještě jiný
výklad. K tomuto širšímu výkladu musíme přistupovat opatrně a
pozorně. Víme dobře, že Ježíš byl proti jakémukoliv formalismu,
zvláště v náboženství a především zase v modlitbě. Odsoudil ty,
kdo mu říkají Pane, Pane, ale jejich srdce o tom neví. Jistě
můžeme z tohoto způsobu Ježíšova myšlení usuzovati, že stejně
pádně logicky musí odsuzovat přijímání chleba a vína jen ústy a
nikoliv upřímně celou bytostí, celou duší. Nemůže být pochyby o
tom, že zde má pravdu jen katolická církev, když nepovažuje sv.
přijímání za pouhý symbol Krista nebo za upomínku na něho,
nýbrž věří v opravdovou vnitřní přeměnu chleba a vína (v
transsubstanciaci na tělo a krev Páně). Pro katolíka opravdu není
vyhnutí, on musí přistupovati ke svatému přijímání. Nemůže se
vymlouvati na jiné Kristovy výroky, jako že řekl "Kdo věří, má život
věčný". Víra v kohokoliv, jak jsme si už řekli, vyžaduje poslušnost.
V koho věřím, toho poslouchám, neboť věřím, že jeho rady jsou
správné. Jaká by to byla víra, kdybych chtěl nedbati některých rad
Kristových - jako třebas o sv. přijímání - protože jejich splnění je
pro mne nepříjemné. Pravá víra nezná výhrad. Neposlouchati v
něčem Ježíše, znamená věřiti mu jen částečně. Věřiti jen
částečně, znamená nevěřiti vůbec, protože kde jsou potom meze
mé nevíry. Jakmile jí dovolím někde zapustiti kořeny, může za čas
obsáhnout celé učení Ježíšovo, a já mohu podle potřeby nevěřiti
ve všechno, co chci přestoupiti, abych uklidnil své svědomí. Ve
víře není kompromisu, a to je také jeden z hlavních důvodů, proč
se snažím nauku Kristovu vyložit celou, ne v citátech, nýbrž v
celém znění aspoň jednoho evangelia, předpokládaje přitom, že
jedno evangelium neodporuje druhému.
Širší výklad výroku Ježíšova o pojídání chleba a pití vína
změněného v jeho tělo a krev pro získání věčného života je tento:
Ježíš řekl o chlebu, který požehnal, že je to jeho tělo, o víně,
které požehnal, že je to jeho krev. Ale o sobě řekl, že je Cesta,
Pravda a Život. Naznačil též, že kdo viděl jeho tělo, neviděl Boha
(Jan VI,46 a výklad k tomuto verši).

Naznačil, že jeho tělo není celá jeho podstata a že se s ní
apoštolové nesmí spojovat, ani nesmí na ní příliš lpěti, přejí-li si,
aby na ně sestoupil Duch svatý (Jan XVI,7), což je nejvyšší možný
způsob spojení člověka s Bohem na zemi. Z téhož důvodu
můžeme též svaté přijímání považovati pouze za jeden z
prostředků, jimiž sestupuje na člověka milost Boží. Jsou jiné
prostředky, kterými lze usnadniti rozlití milosti Boží na člověka, a
jsou to ctnosti, především láska, potom rozjímání o Bohu atd. V
tomto širším slova smyslu jíst tělo Páně znamená vůbec být
poslušen jeho příkazů, poučiti se z jeho života v těle, ze života
Ježíšova, napodobovati jej, rozjímati o něm, soustřeďovati se naň.
Píti krev Kristovu znamená potom rozjímati o smrti Páně,
porozuměti jejímu významu a podobně vnitřně umříti jako umřel
Ježíš na kříži. Toto vysvětlení nalézáme potvrzeno v Kristových
slovech "mé jho je sladké a břímě mé je lehké" a ve slovech
"vezmi svůj kříž a následuj mne."
Volně řečeno: Ježíš Kristus chtěl, abychom viděli v jeho
sestoupení do těla a na zem to, čím toto vtělení bylo. Byla to a je
to velká pomoc Boží lidstvu.
Byla to pomoc Boží lidstvu v tom smyslu, že Ježíš umřel za
nás na kříži. Toho se týkala jeho slova: ".....a chléb, který já dám,
je mé tělo, které vydám za život světa." Ptáš se asi, jak máš
rozumět této pomoci Kristově lidstvu. Získali jsme opravdu smrtí
Kristovou věčný život? Neměli bychom možnost získati jej i bez
ní? Byla situace lidstva, pokud se týče věčného života, před
obětováním Kristovým jiná? Na tyto otázky lze snadno odpovědět,
když si uvědomíme, že Kristus je cestou k Bohu, život věčný a
pravda. Ukázal nám cestu, jak máme k Bohu dojít, cestu velmi
lehce pochopitelnou i prostému člověku, i dítěti. To lépe pochopíš
až při výkladu smrti Ježíšovy a všeho, co s ní souviselo. Přislíbil
svou milost, a to každému, kdo po této cestě půjde. A to je
ohromná pomoc, bez níž by se nikam nedošlo. Křesťan má jistotu,
že když se chopí cesty ukázané Kristem, nebude ani chvíli bez
pomoci Boží. Situace před smrtí Ježíšovou byla trochu jiná. Cesta,
kterou ukázal Ježíš svým životem, ještě nebyla známa. Byly však
známy pouze cesty obdobné. Všechny však byly méně konkrétní,
méně lidské. Všechny kladly větší požadavky na sílu člověka.
Kristus přišel léčit nemocné a posilovat slabé. Jeho cesta se
nehodí jen pro silné duchy, nýbrž je universální. Proto se dočítáme
ve sv. Marku, že jeho krev se vylévá za mnohé. Protože Kristus je
nejen cesta, ale i život, jdu-li tou cestou, pociťuji v sobě růst
nového věčného života a konečně nabývám poznání věčné
pravdy.

Sestoupení Kristovo do lidského těla a jeho smrt na kříži
jsou na věky velkou pomocí lidstvu, protože kdokoliv a kdykoliv
vstoupí na tuto cestu, bude se těšiti stejné lásce a milosti, z jaké
se těšili jeho vlastní žáci. Ježíš se přece vyjádřil, že jeho bratry
jsou ti, kdo plní vůli Otcovu, a tou je, abychom byli s Bohem
spojeni tak jako Kristus. On pak je prostředníkem tohoto spojení.
To je poměr Kristův ke každému, kdo jej následuje.
Spasitelský úkol Kristův je: "Ukázal jsem ti, jak máš žít,
posvětil jsem takový život svou milostí a ustavičnou pomocí a
budu jej korunovati věčným životem." Slibuje nám, že zůstane v
nás a my v něm. Nic většího nám nemohl slíbiti. Větší obrat není v
lidském životě možný.
Dosud se cítíme dlíti mimo Boha, odděleni od něho i od
ostatního. Někteří z nás, kteří jsme na zpáteční cestě ze světa
marnotratnosti, cítíme se opuštěni a jako by vytrženi vlastní vinou
a z vlastní vůle z otcovského domu. Nyní naopak se máme cítit
spojeni s Bohem a odděleni od světa. Dovedeš si představiti, jaký
je rozdíl žíti ve světě, který je omezený a nedokonalý, a žíti v
Bohu, který je dokonalý a věčný. K tomuto cíli nás vésti, toť
spasitelský úkol Kristův.
Vyšli jsme ve výkladu veršů 48-59 ze zdánlivého rozporu,
že Ježíš je spasitelem jen těch, kdo jedí jeho tělo a pijí jeho krev
nebo prostě všech tvorů. Vysvětlením tohoto rozporu můžeme
tento výklad skončit:
Každý čin Boží je věčný po všech stránkách. To znamená,
že i když my jsme svědky toho, že se stal jen jednou, děje se
pořád a stále nese následky. Tak také život Ježíšův na světě, jeho
smrt na kříži a zmrtvýchvstání je pouhým názorným příkladem
toho, co Ježíš ustavičně činí nejen mimo nás, ale i v nás. On nás
ustavičně vede k věčnému životu, ke smrti a ke vzkříšení. V tom
smyslu je Spasitelem pro veškeré tvorstvo. Avšak toto všeobecné
tažení všeho do věčnosti je dlouhodobý úkol Kristův, který On plní
od počátku stvoření (Na počátku bylo Slovo atd.). Kromě toho je tu
konkrétní příklad Ježíšův, daný jeho životem v lidském těle. Je to
hřivna, kterou Ježíš nabízí komukoliv, kdo s ní chce hospodařit, je
to dar, který přijímáme bez vlastní zásluhy a nezapomeneme-li jej
a nepromrháme-li jej, začneme s ním hospodařit tak, že přinese
mnohonásobný užitek, předhoní svou cenou a vahou celkový
pomalý vývoj tvorstva. Pak za jediný lidský život dospějeme do
vědomí věčného života. Aby se to však mohlo stát, k tomu je
třeba, abychom jedli tělo Páně a pili jeho krev, tj. abychom se sami
opásali silou Ježíšova uskutečnění mystické smrti a mystického

vzkříšení k věčnému životu. Máme-li se během jednoho krátkého
lidského života stát natrvalo vědomými syny Božími, nemůžeme
se opírat jen o lidskou sílu, nýbrž nezbytně musíme hlavní zdroj
posily čerpat z mystického uskutečnění věčného života Ježíšova.
O tom si řekneme až ve IV. dílu Mystiky.
Vysvětlili jsme si už v I. dílu Mystiky, že celý starověk v
oblasti řecké a předasijské kultury znal pojídání Boha (theofagii), a
netřeba připomínat, že toto pojídání mělo stejný mystický význam
jako to, jež navrhuje Ježíš. Jen formu bylo třeba naplniti duchem.
Pochází-li tvorstvo z rukou Božích, není tu na světě nic, co
bychom si mohli sami dát, za co bychom mohli být vděčnější
někomu jinému než právě Bohu. My toho však ustavičně bereme
tolik, že netřídíme, co jsme vzali. Ježíš si přál, abychom se naučili
především brát od Boha život věčný. A protože pro každého z nás
je věčnost něčím příliš vzdáleným a abstraktním, sestupuje Ježíš
na svět, poukazuje na každý krok na této cestě a dává tak jísti a
píti naší konkrétně myslící bytosti přímo ze své Božské podstaty.
Máme pochopit, že nám nabízí svou oběť tak, jako by to byla oběť
naše, chápeme-li se jí s čistým srdcem a s odhodlaností zvítězit
nad smrtí. Chce nás vymanit z našeho zoufalství, které nám Bůh
ukazuje. Přidává dobrovolně svou sílu do našeho díla. O tu se
máme opřít a s tou zvítězíme, právě jako On. To dotvrdil svou
smrtí a zmrtvýchvstáním. Ježíš nám přece jasně říká: "Vezměte!
Toto je tělo mé!" A víme, co se stalo s jeho tělem: Vstalo z
mrtvých. Tak také my povstaneme k věčnému životu, když
budeme jísti jeho tělo a píti jeho krev.
VI. 60. Mnozí však z jeho učedníků, když to slyšeli, řekli: "Tvrdá je
to řeč! Kdo ji může poslouchat!"
61. Ježíš však věděl sám u sebe, že jeho učedníci na to
reptají, a pravil jim: "To vás pohoršuje?"
62. Což tedy až uvidíte Syna člověka vystupovati tam, kde
byl dříve?
63. Co oživuje je duch, tělo samo není k ničemu. Slova,
která jsem vám mluvil jsou duch a život.
Tady je odpověď na otázku Židů, vyslovenou ve verších VI,
42-43. Oni v osobnosti Kristově viděli Ježíše, syna Josefova, který
ani nesestoupil z nebe, ani se nedá o něm předpokládat, že by na
nebe vystoupil. Ježíš však zde říká, že není jeho podstatnou
součástí tělo. Tělo samo o sobě nic není, protože jen duch mu
dává život. Čili jinak řečeno, jeho duch sestoupil do těla Ježíšova,
vytvořil z něho vtěleného Boha, a umožnil tomuto tělu dokonce tak
se zduchovniti, že nemuselo zemříti a mohlo také vejíti do nebe.

Pak ale tělo, o kterém mluví Ježíš, a o němž říká, že dává věčný
život, není pouhým tělem, které přece není samo o sobě ničím. Je
to tělo převedené do oblasti ducha. Je to ukázka, jak i my pomocí
téhož lidského těla máme přejíti do oblasti věčného ducha.
Můžeme říci: "Tělo Ježíšovo může jen proto poskytovat život
věčný, že už není tělem, ale že se stalo rovněž duchem. V tom je
skryto do značné míry pochopení Kristova spasitelského úkolu.
Ducha nejsme schopni přijmout, protože je příliš abstraktní a
transcendentní. Avšak Ježíš Kristus nám dává možnost přijmouti
tělo Páně a získati zároveň jinak nedosažitelného ducha a s ním i
věčný život. Je to ono velkolepé nalezení spoje mezi hmotou a
duchem.(145)
Slova Kristova jsou ve dvojím smyslu duchem a životem.
Jednak poučují o věčném životě a duchu, jednak za nimi stojí
podstata Ducha Božího.(146)
VI. 64. Ale jsou mezi námi někteří, kdo nevěří. Ježíš totiž věděl od
počátku, kdo jsou tito nevěřící a kdo ho zradí.
65. I pravil: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nemůže nikdo
přijíti, není-li mu dáno od Otce."
66. Mnozí z jeho učedníků odešli a od té chvíle s ním již
nechodili.
67. Ježíš tehdy řekl dvanácti: "Chcete i vy odejíti?"
68. Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme?
Máš slova věčného života.
69. A my jsme uvěřili a poznali, že jsi svatý Boží."
70. Ježíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A
jeden z vás je ďábel."
71. To pak pravil o Jidášovi, synu Šimona Iškariotského,
neboť ten ho měl zradit, jeden ze dvanácti.
Z toho vidíme, že dvanáct apoštolů mělo mezi ostatními
učedníky zvláštní postavení.(147) Prozradili je také tím, že
nepřestali s Ježíšem chodit, ale chápali už duchovní náplň
Kristova učení. Uvidíme později, že toto pochopení bylo v té době
jen částečné.

XV. Různá myšlení o Kristu (VII,1 - VII,53)

VII. 1. A potom chodil Ježíš po Galileji, po Judsku totiž nechtěl
choditi, poněvadž se ho Židé snažili zabíti.
2. Byla pak blízko židovská slavnost stánků.(148)
I v takovém odůvodnění, že se Ježíš vyhýbal Judsku, aby
nebyl zabit, může ten, kdo považuje jednání Ježíšovo za
ukazatele cesty, spatřovati důležitý pokyn pro vlastní postup.
Nestalo se poprvé, že se Ježíš skryl před davem. Už od útlého
mládí prchal s matkou a pěstounem do Egypta, vidíme jej náhle se
vzdalovati z prostředka lidí, aby se s ním nic nestalo, co nebylo
předurčeno pro jeho úkol.
Především je tu dána odpověď, že nic není předurčeno tak,
že by se to muselo stát. Kdyby tomu tak bylo, nic by neprospělo,
kdyby se byl Ježíš skrýval. Nebyl by ušel tomu, co ho čekalo. My
ale vidíme, že např. ke své smrti na kříži záměrně mířil, že hledal
naplnění proroctví, ale nepodvoloval se slepě osudu. Fatalismus
není tedy nikdy na místě. Naopak, jsme-li si jisti, co je naším
úkolem, máme si umět vybírat prostředí, ve kterém žijeme,
podmínky vzrůstu a všechno, co nám může pomoci ve vývoji.
Svým nejvyšším úkolem pak si můžeme být jisti. Je jím poznání
Boha. Známe-li jej, můžeme celý život až do nejmenších
podrobností zorganisovat tak, aby pokud jsme schopni posouditi,
sloužil naplnění tohoto cíle.
Dále je tu skryta poučka, že se nemáme zbytečně a
lehkomyslně vystavovat zkouškám a nebezpečí.
VII. 3. Řekli mu proto jeho bratři: "Odeber se odtud a jdi do
Judska, aby i tvoji učedníci viděli tvé skutky, které činíš,
4. vždyť nikdo nic nečiní ve skrytu, chce-li být veřejně znám.
Činíš-li takové věci, ukaž se světu!"
5. Ani jeho bratři totiž v něj nevěřili.
6. Ježíš jim však praví: "Můj čas ještě nepřišel, ale váš čas
je stále nasnadě.
7. Vás nemůže svět nenávidět, ale mne nenávidí, protože já
svědčím proti němu, že jeho skutky jsou zlé.
8. Vy jděte na tuto slavnost, neboť můj čas se ještě
nenaplnil.
9. To jim pověděl a zůstal v Galileji.
Bratři Ježíšovi, to jsou všichni jeho příbuzní. Rodina měla
tehdy daleko širší rámec než dnes. Mezi bratry se počítali i
bratranci atd. Tato rodina nevěřila příliš v Ježíše, ale lidsky si

přála, aby Ježíš vynikal. Toto lidské přání po vyniknutí nemá s
duchovním postupem nic společného. Půjde-li Ježíš, jak vidíme,
na slavnost stánků, pak nikoliv proto, že si toho přeje jeho rodina,
ani proto, aby se zařadil mezi ostatní významné Židy, kteří se tam
přišli ukázat lidu ve své slávě, nýbrž, aby naplnil část svého
duchovního úkolu. Ani my, plníme-li svůj duchovní úkol, nemáme
se stát známými a slavnými, nýbrž máme jej plnit ve skrytu.
Doporučuje se skrývat svá duchovní cvičení i před nejbližšími
příbuznými. Vnější poslání můžeme získat teprve časem a
nesmíme ze svého poslání dělat poslání Ježíšovo, který byl
vtěleným Bohem.
Světští lidé usuzují jinak. Mám-li nějakou vynikající vlastnost,
mám ji uplatňovat ve světě. Nevědí o tom, že mám-li nějaký dar od
Boha, mám-li nějakou vrozenou vlastnost, kterou vynikám nad
ostatní, mám na ni pohlížet jako na velkou příležitost danou od
Boha, abych ji proměnil ve vlastnost nadpřirozenou. Není totiž
naděje, že bych získal nadpřirozené vlastnosti, pro něž nemám
základ ve své přirozenosti. Nadpřirozené vlastnosti se roubují
vždycky na jim odpovídající vlastnosti přirozené. Proto znalost
sebe a správné ocenění sebe je tak důležité. Nestačí se
podceňovat, uskrovňovat a pokořovat, nýbrž je třeba vědomě
pěstovat své dobré vlastnosti, které by nás přivedly k Bohu.
Ovšem, čas světských lidí je stále nasnadě, jak se vyjádřil
Ježíš. Oni mohou ještě mířit za vyniknutím ve světě těmi
vlastnostmi, které mají, protože neznají vyššího cíle a nevědí, že
nižší přirozenost je tu proto, aby sloužila a pomáhala rozvinutí
věčného života v nás. Kdyby však duchovně založený člověk
jednal podle jejich vzoru, proviňoval by se a zaprodával by své
vlastnosti do otroctví tím, že by je zaměstnal při díle světském,
místo aby jich využil při díle Božím.(149)
VII. 10. Ale když jeho bratři odešli, tu odebral se také on na
slavnost, ne zjevně, ale jako by tajně.
Budiž ti jasné, že nechtěl obelhávat své příbuzné, ale že jim
dal pouze najevo, koho poslouchá. Nikoliv je, světské lidi, nýbrž
svého Otce v nebesích. Měl pravdu i v tom smyslu, že tam nešel
jako člověk, nýbrž jako posel Boží, jako nástroj v rukou Božích.
Kdyby byl šel na slavnost, aby ukázal lidem, jakou má moc, byli by
se ho jali, ale šel-li tam jako Boží posel, neměli nad ním moci. Jde
o zvláštní ochranu, kterou má člověk, jednající z vůle Boží.
VII. 11. Než o svátcích ho Židé hledali a ptali se "Kde je on?"
12. A zástup si o něm mnoho šeptal. Jedni totiž říkali: "Je
dobrý." Jiní však říkali: "Ne, nýbrž svádí lid."

13. Nikdo však o něm nemluvil veřejně ze strachu před Židy.
Světsky smýšlející Židé očekávali, že se Ježíš na slavnosti
ukáže jako oni a jako každý člověk, který touží po moci. Světsky
založený člověk nedovede si představiti, že by někdo mohl mít
vznešenější pohnutky pro své jednání než osobně sobecké.
Předpokládali o Ježíšovi totéž, co věděli o sobě, stejnou
marnivost, jakou sami měli a samozřejmě, když potom Ježíš
vystoupil, vůbec je nenapadlo, že by mohl jednat z nějakých jiných
pohnutek.(150)
VII. 14. Když svátky byly v polovici, vstoupil Ježíš do chrámu a
učil.
15. Židé se divili a říkali: "Jak to, že zná Písma, ač se
nenaučil?"
16. Ježíš jim na to řekl: "Mé učení není moje, nýbrž toho,
který mě poslal.
17. Kdo je ochoten konati jeho vůli, pozná o tom učení, je-li
z Boha, či mluvím-li sám ze sebe.
18. Kdo mluví sám ze sebe, hledá vlastní slávu, ten je
pravdivý a není v něm nespravedlnosti."
Židé byli hrdí na učenost, kterou si osvojili z knih a kterou
považovali za svou. Ježíš měl velkou přednost, po níž by měl
toužit každý hledač věčnosti. Nepovažovati nic za své, nýbrž
všechno za dané od Boha. Všechny příkazy mravní, které plníme,
všechny příkazy a pokyny pro duchovní cestu musíme považovat
za vůli a pokyny Boží, ale to nestačí. Čemu se napřed naučíme ve
školách nebo světskou zkušeností, rovněž bychom neměli
považovati za svůj majetek.(151) Naopak by bylo zase nesprávné,
kteroukoliv osobně pojatou myšlenku vydávati za pravdu Boží.
Jsou pravdy Boží a jsou světské myšlenky. Světské myšlení má
státi ve službách Božích a proto si máme být vědomi jeho
omezení a relativní platnosti. Nemáme z něho dělat střed a vrchol
svého vědomí. Nenašli bychom v něm potom místa pro Pravdu
Ducha. Kdo je ochoten konati vůli Boží, pozná, co pochází z Boha,
právě jako to poznával Ježíš. Ochota konati "vůli Boží" je jediný
prostředek, jímž se můžeme zbaviti všech rozporů o tom, co je
správné a co nikoliv. Nestačí jen chtít znát vůli Boží, ale je nutno
být ochoten ji plnit. Pozná-li totiž někdo vůli Boží a neplní ji,
nebude mu toto poznání udělováno, aby se neproviňoval
neposlušností.

Dělati všechno k větší slávě Boží (Ad maiorem Dei gloriam)
bylo životní heslo sv. Ignáce z Loyoly), je jednou z jistých cest k
Bohu.(152)
VII. 19. Nedal vám Mojžíš Zákon. A nikdo z vás Zákon neplní.
Proč usilujete o mou smrt?
Ježíš se hájí, jako by nebyl ochoten zemříti rukama Židů,
jako by se chtěl vyhnouti svému úkolu a jako by neznal pravý
důvod, proč ho chtějí usmrtiti. Tato otázka měla dvojí význam.
Jednak chtěl, aby si Židé uvědomili, že jej chtějí odstraniti jen
proto, že nejsou ochotni plnit, co se od nich požaduje a co je ve
shodě se Zákonem daným Mojžíšem, jednak chtěl ukázati, v
jakém rozpoložení je člověk na onom stupni vývoje, který
představoval jeho život mezi křtem v Jordánu a smrtí na kříži.
Člověk takový neumírá vnitřně pro všechno světské, tj. nestane se
zcela odpoutaným jen proto, že si plně neuvědomuje, čemu má
umřít, čeho všeho se má zbavit a hlavně na čem přestat lpět, že i
na svých ctnostech, i na své dobré pověsti i na touze po
vezdejším životě.
VII. 20. Zástup odpověděl: "Máš zlého ducha, kdo usiluje o tvou
smrt?"
Koná-li někdo dobro z vyšších pohnutek, jimž světští lidé ani
nerozumějí, ani je nepředpokládají, musí se smířit s tím, že bude
spíše podezírán ze špatnosti, než aby lidé uznali jeho dobré dílo.
Po Ježíši se setkáváme v historii s mnoha případy, že činnost
výjimečně a nadpřirozeně dobrých lidí byla odsouzena.
VII. 21. Ježíš jim odpověděl: "Jeden skutek jsem učinil a všichni
se divíte."
Ježíš zde naráží na skutečnost, že jedenkráte zdánlivě
přestoupil Zákon, když v sobotu učinil zázrak vyléčení.
VII. 22. "Proto vám Mojžíš dal obřízku - ne že snad pochází od
Mojžíše, ale od otců - a obřezáváte člověka v sobotu.
23. Jestliže člověk přijímá obřízku v sobotu, aniž je rušen
Zákon Mojžíšův, na mne se horšíte, že jsem uzdravil celého
člověka v sobotu?"
24. Nesuďte
pronášejte!"

podle

zdání,

nýbrž

spravedlivý

soud

Ježíš nebyl nikdy ani pro nejpřísnější plnění zákona jen
podle litery, nýbrž přál si, aby se zákon plnil podle jeho ducha,
podle jeho skutečného smyslu. Zákon, jehož účelem je zastávati

dobro (v tomto případě dopřávati lidem v sobotu, tj. v den
sváteční, odpočinek, aby se mohli zvýšenou měrou věnovat
Bohu), nesmí se vykládati tak, aby se jeho plněním někomu
škodilo. V takových případech i nejlepší zákon přestává být platný.
VII. 25. Proto někteří obyvatelé jerusalémští pravili: "Což nechtějí
usmrtit právě jeho?
26. A hle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Nepoznali
nakonec předáci, že je to Mesiáš?
27. Než o tomhle víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo
nebude vědět odkud je."
Nakonec se Židé bránili uznat Ježíše za Mesiáše pro pověst,
že Mesiáš povstane najednou v plné slávě, nikým nejsa před tím
znám. I tato okolnost je poučná. Představují-li nám Židé, kteří
neuznávají Božství Ježíšovo, naše špatné vlastnosti, naši
připoutanost ke světskému, naši duchovní nevědomost a všechno,
co nás udržuje oddělené od Boha, pak víme, komu nemáme dát
právo rozhodovat o tom, co je a co není Božského původu při
našem duchovním vzestupu.
VII. 28. Když Ježíš učil v chrámě, zvolal hlasitě: "Znáte mne i víte,
odkud jsem, a přece jsem nepřišel sám od sebe. Ten však, který
mne poslal, je pravdivý, ale vy ho neznáte."
29. "Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal."
Výklad podobných slov už zde byl! Jen ještě zdůrazněme
rozdíl mezi člověkem světským, který nezná svůj pravý původ a
považuje za své jediné rodiče svou hmotnou matku a otce a
člověkem spojeným s Bohem, kterého nám představuje Ježíš
Kristus. Podstata spojení s Bohem nespočívá v různých stavech,
nýbrž ve vědomí, nejen v přesvědčení, že jsme syny Božími, ale v
absolutní znalosti vůle a pravdy Boží.
VII. 30. Proto usilovali zmocniti se ho, ale nikdo na něho nevztáhl
ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.
Úkol Ježíšův neměl nikdo právo přerušit, dokud nebyl
skončen.(153) Svoboda lidská nejde tak daleko, aby mohla
zasahovat do záměrů Božích souvisejících s celkovou potřebou
lidstva a jeho vývojem.
VII. 31. Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: "Až přijde
Mesiáš, bude činiti více zázraků než činil tento?"
32. Farizeové slyšeli, že si to lid šeptá a velekněží
farizeové poslali služebníky, aby se ho zmocnili.

a

33. Ježíš však pravil: "Jen krátko ještě jsem s vámi a odejdu
k tomu, který mne poslal."
34. "Budete mne hledati, ale nenaleznete, a kde jsem já,
tam nemůžete přijíti vy."
Smysl těchto veršů je jasným jen je třeba říci, že Ježíš
nemínil svým výrokem "kde jsem já, tam nemůžete přijíti vy", že
lidé nemohou dospěti až k Bohu, jako tam dospěl Ježíš. Naopak,
lidé mohou dospěti k tomuto spojení s Bohem. Nemohou tam
dojíti, dokud duchovně nedozrávají. Všimněme si slůvka nyní v
podobném Ježíšově výroku, který bude osvětlen dále: "Šimon Petr
mu praví: "Pane, kam jdeš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu,
nemůžeš za mnou jíti nyní, ale půjdeš později." (Jan XIII,36)
VII. 35. Tu řekli Židé mezi sebou: "Kam on chce jít, že ho
nenalezneme? Což chce jít do rozptýlení mezi pohany?" (154)
36. Co je to za řeč, kterou pronesl: "Budete mne hledati a
nenaleznete mne! A kde jsem já, nemůžete přijíti vy?
Stojí za povšimnutí, že Ježíš opět jako už několikrát před tím
(po prvé viz Jan II,19), mluvil k duchovně nevědomým lidem v
symbolech a nesnažil se jim je vysvětliti. Tato slova byla vyslovena
pro duchovně poučené, jimž podle jiných slov Ježíšových bylo
dáno, a proto ještě přidáno.
VII. 37. V poslední a nejslavnější den svátků Ježíš stál a hlasitě
volal: "Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije!"
Vybídnutí Kristovo je věčně platné, na to tě upozorňuji. Ježíš
řekl o svých slovech: "Země a nebe pominou, ale slova má
nepominou." Pocítíš-li proto touhu po Kristovi, nebo dokonce
nebudeš-li spokojen s dosavadním způsobem života, uchyl se ke
Kristu, pij z jeho učení, zařiď se podle jeho rad a budou o tobě
platit i další jeho slova:
VII. 38. Kdo věří ve mne, jak řeklo Písmo, tomu potekou z nitra
proudy živé vody.
39. To pak řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v
něho uvěřili. Doposud totiž nebyl dán Duch, poněvadž ještě nebyl
oslaven.
Podrobný výklad těchto slov bude podán později (při verši
Jan XIV,26). Zde stačí říci: Kdo jde cestou víry, musí se smířit s
tím, že osvícení Duchem a plností duchovního poznání nabude až
na samém konci svého duchovního vývoje. Před tím pokrok v jeho
poznání nepůjde ruku v ruce se stoupající vírou a láskou, nýbrž

bude zůstávati znatelně pozadu. Tento zjev je charakteristický pro
křesťanskou duchovní cestu, neplatí pro indické jógy.(155)
VII. 40. Když tedy někteří ze zástupu slyšeli tyto řeči, pravili: "To
je skutečně prorok."
41. Jiní říkali: "To je Mesiáš." Někteří však říkali: "Což přijde
Mesiáš z Galileje?"
42. A neřeklo Písmo: "Mesiáš přijde z rodu Davidova a z
vesnice Betléma, kde byl David?"
43. Proto vznikla pro něho v zástupu roztržka.
44. Někteří se pak pokoušeli zmocniti se ho, ale nikdo na
něho nevztáhl ruku.
I tato malá roztržka k vůli Ježíšovi mezi Židy je jednak
předobrazem velkých roztržek mezi věřícími a mezi věřícími a
nevěřícími pro víru v Krista, jednak symbolem vnitřního zápasu,
který každý v sobě musí vybojovat.(156)
VII. 45. Služebníci tedy přišli k velekněžím a farizeům a ti jim řekli:
"Proč jste jej nepřivedli?"
46. Služebníci odpověděli: "Nikdy nemluvil člověk tak, jak
mluví tento člověk."
47. Farizeové jim však odpověděli: "I vy jste se dali svésti?"
48. Zda v něho uvěřil někdo z předáků nebo z farizeů?
49. Ale jen tenhle zástup, který nezná Zákon - ať jsou
zlořečeni!"
Opět důkaz, že víry je nejsnáze schopen prostý člověk.
Učenost je spíše zábranou. Také prosté lidské vlastnosti více
přispívají víře, než rozumové uvažování. Cesta víry se proto
nehodí pro rozumáře, jakými byli farizeové.
Zároveň je tu vysvětleno, v čem spočívala ochrana Ježíšova.
Udivoval lid moudrostí, proti níž však učení měli své výhrady.(157)
VII. 50 Nikodem, jeden z nich, ten který k němu přišel v noci, jim
řekl:
51. "Odsuzuje náš Zákon člověka, aniž jej napřed vyslechne
a pozná, co činí?"
52. Odpověděli mu na to: "Snad i ty jsi Galilejský? Zkoumej
a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstává."
53. I navrátil se každý do svého domu.

Chceme-li rozumem zkoumati duchovní pravdu, musíme tak
činiti velmi opatrně. Především máme dbáti toho, abychom se
zbavili všech rozumových předsudků, abychom zkoumali pravdu
duchovní tak nepředpojatě jako pravdu světskou. Získati
podobnou nepředpojatost v oblasti ducha je daleko těžší než
nabývati ji v oblasti vědy. Smysly nám předstírají něco jiného, než
co tvrdí duch. Nutno proto přistoupiti k hluboké analýse
smyslového vnímání a tzv. skutečnosti vůbec.(159)
(11. dubna 1953)
XVI. Právo souditi (VIII,1 - VIII,11)
VIII. 1. Ježíš pak odešel na Olivovou horu.
2. Brzy ráno se zase odebral do chrámu a všechen lid přišel
k němu, i posadil se a učil je.
3. Tu k němu přivedou vykladatelé Písma a farizeové ženu
dopadenou při cizoložství a postavili ji doprostřed
4. a praví mu: "Mistře, tato žena byla právě dopadena při
cizoložství.
5. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co
tedy říkáš ty?"
6. Tou lekcí ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se
však sehnul a psal na zemi prstem.
7. Když se ho tedy nepřestávali tázati, vzpřímil se a řekl jim:
"Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen."
8. A opět se sehnul a psal na zemi.
9. Když to slyšeli, jeden po druhém odcházeli, počínajíc
staršími, až zůstal sám Ježíš a žena stojící uprostřed.
10. Ježíš se pak vzpřímil a řekl jí: "Ženo, kde jsou? Nikdo tě
neodsoudil?"
11. Odpověděla: "Nikdo, Pane." Ježíš pak řekl: "Ani já tě
neodsuzuji. Jdi, od nynějška už nehřeš!"
Přední Židé si přáli usvědčiti Ježíše z toho, že jeho učení je
v rozporu s Mojžíšovým zákonem. Věděli, že Mojžíšův zákon je v
mnohém tvrdý a znali lásku Ježíšovu. Předpokládali, že nedá
svolení, aby kamenovali ženu. Nedá-li toto svolení, nařknou ho, že
přestupuje Zákon. Dá-li svolení, znepřátelí si lid, který asi
považoval podobná nařízení za krutá.

Ježíš však dokázal, jak veliká a zároveň prostá je moudrost
Boží. Proti Zákonu se neproviňuje jen ten, kdo ho přestupuje,
nýbrž i ten, kdo podle něj soudí jiné, sám jsa odsouzení hoden.
Všichni, kdo odešli a nekamenovali ženu, cítili se obžalovanými.
Všichni si uvědomili, že přestupují Zákon. Třebas ne v té věci jako
ona žena, ale v jiných bodech. Uvědomili si, že všichni potřebují
Božího milosrdenství stejnou měrou jako ta žena. Zákon tu není
proto, aby nám dával příležitost někoho odsuzovat, žalářovat,
kamenovat a mučit, nýbrž abychom viděli, co je správné a co
nesprávné, aby nám dával příležitost nahlédnouti, jací jsme sami a
posléze jíti takovou cestou, která je správná a vede k lepšímu a
dokonalejšímu životu.
Zákon má donucovací nebo trestající moc jen proto, že též
ustavuje někoho, kdo má právo podle něho trestati. Kristus nás
poučuje, že na právo trestati se máme dívati spíše jako na těžké
břemeno než jako na velkou moc. Vždyť pak musí jít o odsouzení
zlého činu, nikoliv člověka. Tento rozdíl lidé neumějí dělat. Ona
cizoložná žena mohla mít vedle své chyby mnoho dobrých
vlastností. Kdyby lidská společnost nedávala jí příležitost uplatnit
své slabosti a naopak jí dávala možnost rozvinouti dobré
vlastnosti, nebyla by se dopustila cizoložství. Do určité míry jsme
všichni spoluviníky na každém špatném činu svých bližních a jsme
tím většími viníky, čím jsme sami horšími. Tuto vinu na sobě
pocítili farizeové.
Na jiném místě řekl Ježíš, že nepřišel Zákon rušit, ale
naplnit. Na tomto místě nám ukázal, že Zákon není prostředkem
msty, ale nápravy. Kdyby měl Bůh trestati jako lidé, dávno bychom
byli všichni zavrženi. Ale Bůh odpouští i největšímu zločinci, když
má touhu se napraviti. Nemáme právo být přísnějšími než Bůh,
zvláště proto, že jsme sami špatní. Začínejme vždycky se soudem
sami nad sebou.(159)
Vylíčená událost vrhá ostré světlo na dosah a význam
hříchu. Kdyby hřích, jehož se dopustila ona žena, začal tvořiti
podstatnou část její duše, nebyl by ho Ježíš odpustil. Odpustil-li
jej, přestože to nebyl hřích malý ani v očích Židů, jimž dovoloval
takového člověka kamenovat, ani v očích křesťanů, kteří jej řadí
mezi hlavní hříchy, musíme se přiklonit k názoru, že i velký hřích
je pouhou skvrnou na duši. Nesmí se však přehlížet z toho
důvodu, že tvoří jakýsi šat duše. A my víme, že právě tento šat,
který je utkán z pocitu oddělenosti od Boha a ze všech našich
nedokonalostí s tímto pocitem oddělenosti od Boha a ze všech
našich nedokonalostí s tímto pocitem souvisejících, isoluje nás od
pocitu sounáležitosti s veškerenstvem a s Bohem. Na jedné straně

jsou hříchy jen jemnou a tenkou vrstvou na očích naší duše, ale
na druhé straně i tak tenká vrstva nás dokonale omezuje a
zbavuje duchovní svobody a poznání.
Význam hříchu se nesmí ani podceňovat, ani přeceňovat.
Jeho podceňování by vedlo k odklonu od dobra, ke zvýšení
sobectví, bezohlednosti a k duchovní nevědomosti, jeho
přeceňování by vedlo buď k ochablosti a zoufalství nebo
výhradnímu zaměření na mravní stránku života, což by přineslo
zanedbání vyšších složek duchovní cesty. Přednost cesty, kterou
ukázal Ježíš, spočívá právě v tom, že tak snadno odstraňuje hřích
z cesty, jak vidíme ze scény s cizoložnou ženou. Tohle mnozí
křesťané nepochopili a udělali z hříchu a jeho následků ústřední
životní problém. Avšak kdyby se podívali na život Ježíšův, uviděli
by, že se odchýlili od ducha jeho učení. Ježíš hřích nepodceňuje,
není ale pro něho něčím, co by přinášelo věčné zavržení, nebo
čím by se měl člověk zabývat celý život. Ústředním zájmem
člověka má být poznání a spojení s Bohem. Proto nemají katolíci
jen zpověď, ale též přijímání Krista. Zpověď bez přijímání by
nebyla ničím. Odpuštění bez spojení s Bohem by bylo marné.
Ježíš říká ženě "nehřeš více", ale ne proto, aby jí vytkl nejvyšší
životní úkol, nýbrž aby se zbavila břemene, které jí brání
následovati Krista. (To je patrno hned z veršů, které následují.)
Dále nám dává Ježíš nahlédnouti na tíži spravedlnosti Boží.
Provinění samo, i když je veliké, není příčinou zavržení a
dovedeme si představiti, že zvlášť ne zavržení věčného. Vždyť ta
žena, kterou předvedli Židé, třebas ani ještě svého hříchu
nelitovala a přece jí Ježíš odpustil. Z toho nemůžeme ovšem
usuzovat, že nám může býti odpuštěno provinění bez lítosti a bez
předsevzetí se polepšit. Jednak nevíme, co se dělo v nitru té ženy,
jednak si musíme uvědomit, že měla být kamenována a byla
přichystána zemříti za svůj hřích, čili i když ne dobrovolně,
resignovala na život v těle. Dosáhla tak vnitřně onoho zázračného
stavu, o kterém už byla zmínka při výkladu veršů Jan V,1-9.
Prodělala vlastně více než očistu. Prožila něco z toho, co přišel
hlásat Ježíš, ale ne tak násilně, jak k tomu byla přinucena ta žena.
Zažila sama sebe.(160)
Konečně nám předkládá Ježíš ukázku, jak se chová člověk
na nejnižším vývojovém stupni (Židé) a jak se chová člověk na
stupni osvěcovacím, jejž ukazuje Ježíš na sobě jen historií svého
života, nikoliv svým učením.
Proto Ježíš nezakazuje běžným lidem zařídit se podle
zákonů (např. kamenovati cizoložnou ženu). Ví dobře, že kdyby se

vzal duchovně nepoznalým lidem zákon, neměli by se čím říditi a
nastala by na světě úplná anarchie. Běžným lidem totiž schází
vyšší světlo rozumového poznání. Tito lidé se neproviňují, když
trestají podle zákona a neděje se jim křivda, když jsou podle něho
trestáni.(161) Ježíš však dává svým postojem vůči cizoložné ženě
příklad jednání osvíceného člověka. Tomu není známo jen lidské
provinění, ale umí nahlédnouti i do lidské podstaty. Vidí před
sebou vždycky především uvězněnou a trýzněnou duši, volající po
osvobození. Nejde mu jen už o řešení poměru lidí na zemi, nýbrž
o věčný život duše. Nejde mu o dočasné úkoly člověka na tomto
světě, nýbrž o úkoly věčné. Pak se neptá jen po míře provinění
nebo čistoty, nýbrž po připravenosti životem, a to je mnohdy něco
zcela jiného. Soud jeho dopadne někdy nečekaně odlišně od
soudů neosvícených lidí. Vizme omilostnění Maří Magdaleny, této
cizoložné ženy, lotra na kříži, chování Ježíšovo k Jidášovi, který
jej měl zradit a k Petrovi, který jej měl zapřít. Počínáme chápati, že
Ježíš věděl víc o vnitřním stavu těch duší, než co se dá pochopiti
zevním pohledem a odhadem.
Proto mohl Ježíš vytknouti zásadu: "Nesuďte a nebudete
souzeni!" jako jeden z prostředků, který osvobozuje člověka z pout
a utrpení. Budu-li soudit podle pouhých rozumových schopností,
svazuji se v oné oblasti těchto málo osvícených a často chybných
soudů a nejsem potom schopen se povznésti výše. Nesoudím-li,
tj. neodsuzuji-li jak zevně tak vnitřně, dosahuji velkého oproštění
od sebe sama, protože má nevědomá osobnost je připravena
soudit jen podle zevního zdání a nedám-li jí k tomu příležitost,
způsobím, že neporoste, nýbrž se bude zmenšovati, že se bude
ptát po soudech vyšších, že bude hledati dokonalejší
spravedlnost.(162)
Vidíme, jak z tohoto případu, tak i z výslovných poučení
Ježíšových, že on zastával zásadu odpuštění všem a neškození
nikomu, ani nepříteli. Do jaké míry jej můžeme následovat v tomto
způsobu myšlení a jednání? Jen potud, pokud se nemusíme
přetvařovat. Kdybychom se tvářili, že odpouštíme, ale ve skrytu
neodpustili nebo dokonce nenáviděli, byli bychom pokrytci a
dopustili bychom se horší chyby, než když dáme najevo své
smýšlení. Lze říci, že člověk na vývojovém stupni očistném není
schopen důsledně odpustiti a milovati všechny. Teprve když se mu
dostane světla duchovního poznání, je schopen postupně se
změnit.
Spravedlnost Boží není strohá odplata, nýbrž milosrdný
soud založený na znalosti celého člověka. My bychom se aspoň
měli snažit vžít se do postavení toho, jejž chceme soudit.

(12. dubna 1953)

XVII. Poslání Ježíšovo (VIII,12 - VIII,30)
VIII. 12. Ježíš k nim zase promluvil takto: "Já jsem světlo světa,
kdo mě následuje, nebude choditi ve tmách, ale bude míti světlo
života."
O jaké světlo jde, bylo vysvětleno při výkladu veršů Sv. Jana
I, 6-8. Jan Křtitel také nebyl světlem, kdežto Logos - Ježíš Kristus
je světlem a životem zároveň. Ježíš zde znovu zdůrazňuje
rozličnou úlohu vtěleného Boha a osvíceného člověka, zdůrazňuje
Krista. Kristus je samotným životem a světlem, tj. věčným životem
a pravdou, kdežto lidé jen mohou toto světlo mít. Tímto výrokem
popírá Ježíš, že se rozplyneme v Bohu za současné ztráty
individuality. Kdyby totiž k něčemu takovému mělo dojít na konci
duchovního vývoje člověka, znělo by Ježíšovo zaslíbení jinak:
"Kdo mě následuje, nebude choditi ve tmách, ale bude světlem
světa (života)."
Dále Ježíš prozrazuje, jak se dívá na život bez duchovního
poznání, na život bez Krista. Je to chůze ve tmách. Žádné lidské
vědění není schopno tuto tmu rozehnati, jedině Ježíš Kristus světlo světa. Není nic jiného, co by mohlo osvítit svět, tj. světského
člověka, než Bůh. Toto osvěcování člověka jest na věky hlavní
úkol Ježíšův. Stačí následovati Ježíše, jak se ti snažím vysvětlit
výkladem jeho evangelia, a dostaví se toto osvícení. Kdyby se byl
západní svět nechopil učení Ježíšova, nebyl by znal cestu k
osvícení, neboť v žádném náboženství nebyla tak podrobně
popsána a znázorněna cesta k němu, a co hlavního nikdy nebyla
doplněna tak velkou milostí Boží, která se vylévá jako
nadpřirozená pomoc všem, kdož tuto cestu za poznáním nastoupí.
VIII. 13. Farizeové mu tehdy řekli: "Ty svědčíš sám o sobě, tvé
svědectví není pravdivé."
14. Ježíš jim na to řekl: "I když já svědčím o sobě, je
pravdivé moje svědectví, protože vím, odkud jsem přišel a kam
jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu.
Farizeové mysleli svými slovy, že by každý mohl o sobě říci,
že přichází od Boha. To přece není důkaz, že od Boha přichází.
Ježíš se jim proto mohl odvolat nejen na stav své mysli. Každý,
kdo z nich byl duchovně poznalý, musel podle jedinečného
vysvětlení tohoto stavu poznat, že Ježíš má poslání od Boha. Lidé

nevědí, odkud přicházejí a jen věří, že po smrti jdou zase do
jiného života, ale nemají o tom jistotu. Tím méně věděli farizeové o
Ježíši, odkud on přichází a kam jde. K takovémuto poznání
muselo dojít jedině z obdobného poznání na sobě. Ježíš však si
uvědomoval svůj život před narozením na svět a svůj život po
ukřižování a zmrtvýchvstání jako jeden celek, který mu byl znám
do všech podrobností, mohl proto o všech věcech soudit ze
stanoviska tohoto věčného života.
VIII. 15. Vy soudíte podle těla, já nesoudím nikoho.
Posláním Ježíšovým nebylo, aby přišel někoho odsoudit.
Farizeové, jelikož jim scházelo ono osvícení, které přišel hlásat
Ježíš, nemohli nikoho soudit jinak, než pomocí rozumové logiky.
Věděli, že Ježíš se narodil z Marie a proto ho považovali za
člověka, nikoliv za Boha. Podle těla měli pravdu, ale tento tělesný
soud byl nespravedlivý. Podobal se svou naivní povrchností soudu
člověka, který vidí nádobu a usuzuje, že je to jen nádoba, aniž měl
možnost nahlédnouti na její obsah. A třebas je její obsah daleko
cennější než nádoba sama. Je-li v nádobě zlato, nemluvím o
nádobě, ale o zlatu, které obsahuje. V tom smyslu pravil Ježíš o
tělu, že není k ničemu (Jan VI,63). Již při výběru apoštolů Ježíš
dokázal, že vidí obsah lidské nádoby, neboť s naprostou jistotou si
vybíral žáky, kteří ani ještě nevěděli, co v nich je uloženo a
připraveno. To byl jeho soud.
VIII. 16. A soudím-li já, můj soud je pravdivý, protože nejsem
sám, ale jsem já a (Otec), který mě poslal.
Při tomto verši bychom si měli uvědomit, jak ubohý je náš
stav. Marně se snažíme zaplašovati myšlenku uprostřed přátel, v
rodině v dětech, ve studiu, ve shromáždění věcí, v cestování
apod. Vždycky zůstaneme vnitřně sami. Tuto samotu, krutou
samotu si uvědomíme aspoň v hodině smrti, nebo ve chvíli
utrpení, ze kterého nám nikdo nemůže pomoci. Ježíš však mohl o
sobě říci, že není sám. Byl ustavičně ve spojení s Bohem a jeho
poslání bylo poslání od Boha. A také my nejsme jen tehdy sami,
když vědomě žijeme s Bohem.
VIII. 17. Ve vašem Zákoně je pak psáno, že svědectví dvou lidí je
pravdivé.
18. Já svědčím sám o sobě, a svědčí o mně Otec, který mne
poslal.
19. Pravili mu tedy: "Kdo je tvůj Otec?" Ježíš odpověděl:
"Neznáte ani mne ani mého Otce, kdybyste znali mne, znali byste
i mého Otce."

Zde je odpověď, že není rozdílu v poznání Boha
projeveného a neprojeveného.(163)
VIII. 20. Tak mluvil Ježíš u pokladnice, když učil v chrámě a nikdo
se ho nezmocnil, neboť ještě nepřišla jeho hodina.
21. A Ježíš k nim opět promluvil: "Já odcházím, i budete
mně hledati a ve svém hříchu zemřete. Kam odcházím já,
nemůžete přijíti vy."
22. Proto Židé pravili: "Chce se snad sám usmrtiti, že praví:
"Kam odcházím já, nemůžete přijíti vy?"(164)
23. I řekl jim: "Vy jste zdola, já jsem shora, vy jste z tohoto
světa, já nejsem z tohoto světa.
24. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších."
Verš 23 zdánlivě svědčí o tom, že člověk nepochází od
Boha. Později však Ježíš vysvětlil, že takto svá slova nemyslí. Je
zřejmo, že měl na mysli stav mysli a vědomí farizeů, kteří se s ním
přeli. Jejich vědomí, právě jako naše uvědomování si světa,
pochází jen z tohoto světa, zdola. Nic není v našem vědomí, co do
něho nevstoupilo ze zevního světa. Proto se o nás může říci, že
jsme z tohoto světa. Ve vědomí Ježíšově byla však jak existence
Boží, tak existence tohoto světa, proto mohl o sobě říci, že není z
tohoto světa, nýbrž ze světa vyššího, shora. (165) Zemříti ve
svých hříších neznamená jen zemříti ve hříchu, ale takto v
duchovní nevědomosti. To vyplývá logicky z toho, že ve hříchu
zemře ten, kdo z nich neuzná Krista.(166)
VIII. 25. Pravili mu tedy: "Kdo jsi ty?" Řekl jim Ježíš: "Proč s vámi
ještě vůbec mluvím?"
26. "Mám mnoho co o vás mluvit a soudit. Ale ten, který mne
poslal, je pravdomluvný a já mluvím světu, co jsem slyšel od
něho."
27. A neporozuměli, že jim mluvil o Otci.
28. Ježíš jim proto řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka,
tehdy poznáte, že já jsem to a že nic nečiním sám od sebe, ale
mluvím, jak mě naučil Otec.
29. A ten, který mne poslal, je se mnou a nenechal mne
samotného, poněvadž já stále činím, co se jemu líbí."
30. Když toto mluvil, mnozí v něho uvěřili.
Tady je poučení, jak Ježíš plnil vůli Otcovu a ve všem se jí
podřizoval. Kdybychom soudili povrchně podle jeho slov, mysleli
bychom, že jednal pasivně. Zatím však vykonal jen za tři roky

svého učitelství tolik, že toto jeho dílo nepřestane žít. Z toho
bychom se měli poučit, že nemůžeme pro celek i pro sebe nikdy
více vykonati, než když plníme vůli Boží. Protože však známe vůli
Boží jen z mravních příkazů a příkladů, které nám dal Ježíš, měli
bychom začít s důsledným plněním mravních norem, a to ne
proto, že je to dobré a užitečné, ale že si to přeje Bůh. Po nějaké
době důsledného plnění mravních příkazů daných od Boha,
můžeme přejít k dalšímu stupni plnění vůle Boží. Vyprazdňovat se
od vlastní vůle, aby v nás a na nás mohla působit vůle Boží. Tuto
vývojovou fási si vysvětlíme až při smrti Ježíšově. Nejvyšší plnění
(třetí fáse vývoje) vůle Boží může nastat až po přijetí Ducha
svatého.(167) Největší odměnou za plnění vůle Boží je, že člověk
pociťuje zaslíbení Boží. Pociťuje radost nevýslovnou, postrádající
konkrétní příčinu, stále prýštící z nitra nebo odkudsi v nás.
Nabude touhu se zbavit sama sebe a pozná, jakou cenu u Boha
má sebeobětování.
Vidíme, že poslání Ježíše Krista bylo obdobné našemu
poslání. Také my máme být vykonavateli vůle Boží a také my
učiníme tím více dobrého, čím více se budeme řídit vůlí Boží. Pak
nás Otec nenechá samotné a bude ustavičně s námi, tj. vědomě s
námi, obdobně, jako nyní je v našem vědomí svět.
Neváhal-li Ježíš říci, že nečiní nic sám ze sebe, chtěl, aby
lidi pochopili, že jen proto má tak obrovskou moc a jen proto může
vykonat daleko více než kterýkoliv člověk, že jedná z vůle Boží.
Lidstvo dnes činí nejlépe, když plní svou vůli a neptá se po vůli
Boží. Proto jsme byli svědky tak strašlivých katastrof. Lidstvo sice
zvolilo cestu za osobním lidským blahem zde na zemi, protože
však nepřihlédlo a ani nemohlo přihlédnout k vnitřnímu smyslu
života, jsouc vedeno lidmi, kteří o něm nic neví, způsobilo si
vcelku více utrpení než blaha. Zvolilo si totiž svízelnou cestu k
duchovnímu pokroku, cestu velkým obloukem, a na té bude muset
prožít mnohá dobrodružství.
(18. dubna 1953)
XVIII. Pravá svoboda (VIII,31 - VIII,59)
VIII. 31. K těm Židům, kteří v něho uvěřili, Ježíš řekl: "Setrváte-li v
mém slově, vpravdě budete mými učedníky.
32. A poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí."
Až si později budeme vysvětlovati slova - "Já jsem cesta,
pravda a život" - navážeme zevrubnějším rozborem právě na

myšlenku skrytou v těchto dvou verších. Je v nich naznačena celá
cesta k Bohu, jak ji kázal Ježíš. Skládá se z těchto bodů:
1) Napřed chtěl, aby v něho Židé uvěřili. Když se tak stalo,
přál si
2) aby plnili jeho rady, aby uskutečňovali svou víru skutkem.
Jenom ten se může zvát učedníkem Ježíšovým, kdo plní jeho vůli.
3) Na to se dostaví poznání pravdy. Toto poznání
nespočívá jen v tom, že jsme si jisti pravdou, kterou hlásal Ježíš
Kristus, čili, že už nemusíme věřit, nýbrž, že ve vědomí víme, že je
tomu tak. To všechno by bylo málo. Tato jistota je založena na
ustavičně nebo aspoň někdy prožívané zkušenosti o duchovní
skutečnosti. Dosud jsme považovali jen tento svět za skutečný,
protože naše zkušenost nesahala za jeho meze. Potom se naše
vědomí rozšiřuje a my vstupujeme do nového světa ducha,
vědomě v něm prodléváme a tak poznáváme pravdu. Na vlastní
zážitek téhož druhu několikrát Ježíš poukazoval a posledně to
vyjádřil ve verši VIII,29: "Otec je se mnou a nenechal mne
samotného."
4) A tento stav poznávání nás přivede ke konečnému cíli, k
duchovnímu osvobození, k věčnému životu.
Pojem duchovní svobody nám ještě osvětlí další slova
Kristova. Nicméně jedna stránka této svobody se dá představit
bez dalšího výkladu. Protože jsme nyní omezeni jen na vnímání
tohoto světa, který, nejmírněji řečeno, není celou skutečností, není
vším, co je, zůstává náš vezdejší život a vědomí tohoto světa tak
omezeno časově i prostorově, jak omezen je tento svět sám.
Důsledná konečnost toho všeho, jak našeho individuálního života,
tak individuálního poznání, chápání a cítění, je pro nás nesporně
velmi výhodným zařízením. Kdyby náš život v tomto světě byl
věčný, jednak by to odporovalo zkušenosti, že věčné se na trvalo
nemůže spojit s dočasným, jednak by nás to omezovalo ve vývoji.
On by se zastavoval na hranici tohoto světa. Byli bychom
odsouzeni k věčnému strádání bez vyhlídek na jeho ukončení a
byli bychom jako věčný Žid Ahasver.(168)
VIII. 33. Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahámovi a nikomu
jsme nikdy neotročili. Jak to, že říkáš: Budete svobodni?"
Židé neznali jinou svobodu než politickou a nevěděli, že
jakákoliv taková svoboda nemá nic společného s pravou duchovní
svobodou, o níž mluvil Ježíš.
VIII. 34. Ježíš jim odpověděl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím:
"Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.

35. Než otrok nezůstává v domě na věky.
36. Syn však zůstává na věky. Jestliže vás tedy osvobodí
Syn, vpravdě budete svobodni."
Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu ve dvojím smyslu:
1) hříchu se dopustil z omezenosti nebo z připoutaností,
jimiž je poután
2) hříchem se provinil proti zákonu Božímu a je poután touto
vinou.
Toto pouto v nás potom váže se hmotou, neboť z jejích
vlastností vzešlo. Ve hmotě, tj. v naší tělesné, rozumové nebo
citové oblasti a nedokonalosti vzniká hřích a dává nám vlastnosti
člověka nesvobodného.
Svou myslí potom netíhneme buď vůbec nebo jen málokdy k
hodnotám věčným. Vejdeme-li přesto do domu, musíme zase z
něho vyjíti.
Tento dům má dvojí smysl:
1) Domem oním je především pocit samostatného jedince,
který se však mylně cítí naprosto oddělen od tvorů a od Boha.
Tento pocit individuality si zachováváme po celý lidský život, ale
smrtí jej ztrácíme.(169)
2) Dále Ježíš oním domem myslel království Boží, protože o
sobě řekl, že je v něm neustále. Jedině tam zůstane člověk trvale
vědomým já, aniž by tento pocit někdy ztratil, jelikož toto já tam
bude nesmrtelné, nebude vázáno na hmotu, tj. na omezení a proto
se nikdy nedopustí hříchu (omezenosti, nedokonalosti).
Vyjíti z domu, to znamená zde ztratiti individualitu nebo
ztratiti milost vědomě se stýkati s Bohem. Styk s Bohem opravdu
ztrácíme ulpěním na skutečnosti, kterou nazýváme hmotou nebo
hmotnými poměry života. Jednou z důležitých vlastností člověka
spojeného s Bohem je, že neulpívá na ničem, co není Bůh. Kdyby
totiž ulpěl, ztratil by aspoň pro tu chvíli ono spojení. Ono spojení je
při nejmenším tak mocné jako spojení s vědomím hmoty.
Uvědomujeme-li si hmotný svět, jsme ve spojení s ním. Spojení s
Bohem neznamená nic jiného, než býti podobně jako s hmotou
spojen s Nekonečnem. Je bláhová domněnka, že se v Nekonečnu
ztratím a rozplynu. Vždyť se nerozplynu a neztratím ani tehdy,
když je mé vědomí napojeno na výhradní vnímání hmoty. Z toho
bychom mohli aspoň analogicky usoudit, že nám nehrozí smrt
jinde než ve spojení vědomí s hmotou, protože tam v okamžiku
smrti může vzniknout právem velká otázka: Ztratím i spojitost

vědomí se světem, které jsem udržoval prostřednictvím těla, jež
odpadá jako prostředník a zprostředkovatel vjemů přicházejících z
vnějška, neztratím potom vědomí vůbec? Neztratím se vůbec?
Nepřestanu existovat jako individualita? Materialisté zde
odpovídají "ano" usuzujíce tak z absolutní uzavřenosti okruhu
zevního vědomí. Tento argument jim nelze vyvrátit, dokud se už
zde za života nepřesvědčíme osobně o tom, že naše vědomí se
dá rozšířit za hranice chápání světa smyslově dostupného. K této
zkušenosti nás vede Ježíš a říká jí vstup do domu (ve smyslu
druhém a hlavním).
VIII. 37. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale usilujete o mou
smrt, protože mé slovo u vás nenachází porozumění.
38. Já mluvím, co jsem uviděl u Otce, vy však činíte, co jste
viděli u svého otce."
Židé, jako všichni lidé vytvářejí svou individualitu
napodobováním. Nejen v samém dětství, ale téměř celý život jen
napodobujeme, tím, že se učíme a jen velmi málo přidáváme
vlastního k tomu, čemu jsme se naučili. Kdo aspoň zcela málo
přidá, platí za umělce nebo za vynálezce, nebo za genia. Ostatní
jen následují lidskou společnost a něco ještě daleko přidávajíce,
vyvíjejí se spíše mechanicky než duchem.
Ježíš o sobě mohl říci, že co dělá, viděl u Otce, že nemusí
napodobovat lidi. Nám potom nezbývá než napodobovat Krista,
chceme-li se rychleji a zdárněji vyvíjeti. A jako napodobení člověka
z nás udělá člověka, tak napodobení Syna Božího z nás udělá
Syny Boží. V tomto synovství Božím je všechna svoboda. Na dítěti
vidíme, do jaké míry je závislé na rodičích. Kdyby se mu
nedostávalo jejich pomoci, zahynulo by. V této závislosti dítěte na
dospělých lidech je daleko větší míra nesvobody, než jakou mají
velcí lidé. Člověk je zase ve všem závislý na konstituci těla a
mysli, na lidské společnosti, jejím stavu, na prostředí a na
podmínkách klimatických, a to všechno je v podstatě závislost na
Tvůrci všeho stvořeného, na Bohu. Kdyby šlo o přímou závislost
na Bohu, byla by to konec konců závislost osvobozující, neboť by
nás přivedla k napodobování Boží dokonalosti, ale ona je to
závislost na nedokonalých nástrojích v rukou Božích. My pak
nevidíme ani jejich nedokonalost, ani že jsou pouhými nástroji.
Tím se vytvoří mezi námi a Bohem hráz, přes níž se nemůžeme
dostat. Zaměníme cíl - Boha - za prostředky a ty se stanou naším
náhradním cílem. To je pravá tvář naší nesvobody. Tomuto
otroctví dáváme výraz těmito tužbami: chtěl bych být tím, čím je
můj otec, nebo tím a tím. Chtěl bych mít to nebo ono, tu neb

onoho atd. Není špatné chtíti něco z tohoto světa. Ale je špatné
chtíti to jen proto, abych to měl, abych tím byl, nikoliv proto, abych
pomocí toho dospěl k vyšším duchovním metám, k vyššímu
duchovnímu poznání. Nesmíme se potom divit, že je nám vzato i
to, co máme a že z tohoto světa odcházíme s prázdnýma rukama,
jak jsme sem přišli. Není zase divu, kdo ve všem a skrze vše
upřímně hledá království Boží, tomu může býti při tomto hledání
mnoho přidáno, protože není nebezpečí, že se v těch darech ztratí
a že pro ně zapomene na dárce.
VIII. 39. Oni mu na to řekli: "Náš otec je Abrahám." Ježíš jim
praví: "Jste děti Abrahámovy, jednejte, jak jednal Abrahám.
40. Nyní však mě chcete usmrtiti, mne, který vám mluvil
pravdu, kterou jsem slyšel od Boha. To Abrahám nedělal.
41. Vy činíte skutky svého otce." Řekli mu: "My jsme se
nenarodili z cizoložství, Jednoho máme Otce, Boha.(170)
Židé si měli uvědomit, že Abrahám byl spíš hotov usmrtiti
svého syna Izáka, než aby nebyl poslušen Boha. Jinými slovy,
Abrahám je předobrazem člověka, který nic nedělá bez vůle Boží.
I úkony a činy, které se zevně u něho neliší nijak od úkonů a činů
světsky smýšlejících lidí, nejsou u něho samoúčelné a nemají v
první řadě zevní smysl a cíl. Jsou službou Bohu, jsou součástí
cesty k Němu. Proto je ochoten čehokoliv se vzdát, nebo s
čímkoliv začít, bude-li si jist, že je to vůle Boží. Ježíš oznamoval
Židům vůli Boží, ale oni nebyli ochotni poslechnout. Také nám
oznamuje svým učením vůli Boží. Poslouchati ji znamená
osvobodit se postupně od vzorů nižších. Následováním vyšších
vzorů začne člověk žíti plněji a svobodněji. Kdybych se chtěl
zaříditi podle kamene, nesměl bych se hnouti z místa, kdybych
chtěl žíti podle zvířete, musel bych se ochudit o lidskou kulturu,
kdybych chtěl žít jako světský člověk, musel bych se připravit o
vědomé spolužití se zdrojem svého života - s Bohem. Pochopíš
snadno, v čem je pravá svoboda.
VIII. 42. Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh by váš Otec, milovali byste
mě, neboť já jsem vyšel a přišel od Boha. Nepřišel jsem totiž sám
od sebe, ale On mě poslal.
Podobné myšlenky vyslovuje Ježíš v kap. XIII., kde budou
vysvětleny. Zde stačí říci, kdo je Otcem našeho odděleného pocitu
já, toho člověka, který sebe jmenuje nějakým jménem a příjmením
a ztotožňuje se s tělem. Otcem tohoto zmíněného já je tento svět,
který je pouhou odvozeninou z existence Boží. Lidské mládě,
chce-li obstáti v pozemském životě, musí se postupně přizpůsobit

podobou tělesnou i duševní všem dospělých lidem. Jinak by se
střetlo s lidskou společností.
Tato lidská společnost, představovaná především nejbližším
okolím dítěte, matkou, otcem, sourozenci, přáteli, školou atd., tato
společnost je pravým otcem světského člověka. Naše nesmrtelná
duše prodloužením své existence do hmotného světa si jde pro
toto zdánlivé otcovství, neboť z tohoto pobytu v krajině, kde je
bída a ke se musí jísti s vepři, se jednou dozajista zrodí opravdová
touha vrátiti se do pravého otcovského domu duše. Pokud však
člověk zůstává jen dítětem tohoto světa, nemiluje Boha, jak vyčítá
Ježíš Židům.
Člověk by měl vědět, že dříve než si uvědomoval, kdo je zde
na světě jeho matkou a otcem, že je od všech a od všeho
oddělenou bytostí, byl nadán vědomím, které nemělo původ ve
vědomí matčině, nýbrž ve vědomí jeho nesmrtelné duše. Zda je
tomu tak, o tom se může přesvědčiti, že pomocí tohoto vědomí
může vstoupiti opět do své nesmrtelné vlasti a může s jásotem
opakovat po Ježíši: "Kdo je má matka, kdo jsou moji bratři? Můj
Otec v nebesích!"
VIII. 43. "Proč nerozumíte mé řeči? Poněvadž nemůžete slyšeti
mé slovo."
Židé mohli slyšeti slovo Ježíšovo, neboť on byl ochoten k
nim mluvit. Tento verš proto nemůže mít ten význam, že by jim byl
Ježíš upíral své slovo. Kdyby byl Ježíš myslel, že jej nechtějí
vyslechnouti, byl by řekl: "Nechcete slyšeti mé slovo." Ale on řekl:
"Nemůžete slyšeti mé slovo." Jsou dodnes lidé, kteří poslouchají
slovo Boží (duchovní přednášky a kázání), a přesto si neodnášejí
z nich nic nebo velmi málo. Ti je vlastně neslyší a Ježíš odhaluje
skrytou skutečnost a to, že je nemohou slyšet. Jejich duchovní
vývoj jim nedovoluje ani to, aby mohli slyšet slovo Boží, tj. aby
porozuměli jeho významu, dosahu a závaznosti. Nepoznávají
praktické souvislosti mezi duchovní pravdou a svým životem. Kdo
upne svou pozornost jen na následky, nemůže vidět příčiny. Musel
by se ubírat opačným směrem.
VIII. 44. "Vy jste z otce ďábla a chcete plniti přání svého otce. On
byl vrahem lidí od počátku a nedržel se v pravdě, protože pravdy
v něm není. Když lže, mluví z vlastního (základu), poněvadž je
lhář a otec lži."
Tady se mnoho dovídám o podstatě ďáblově. Prostoduchý
výklad by jistě zněl tak, že ďábel stojí proti Bohu a maří jeho dílo.
To by ale povážlivě svědčilo proti všemohoucnosti Boží. Zbývala
by jen ta omluva, že si Bůh přeje tuto protiváhu právě tak, jako

existuje dobro proti zlu. Správný výklad však je vždycky jen ten,
který nemusí vynechávati ani slovo a dovede celek vysvětliti jak v
souladu s každou částí, tak s celým duchem evangelií. Ježíš tu
říká, že Židé jsou z otce ďábla. Nepředstavujme si, že jim spílal a
že nevyjadřoval pravdu. Na druhé straně však víme, že lidé byli
stvořeni Bohem a že jejich otcem je tedy Bůh. Nikde nestojí, že by
svět a lidé pocházeli z ďábla. Nemá-li si tedy Ježíš odporovat, a
on si nikdy neodporoval, protože mluvil pravdu, musíme přijmout
tento výklad zmíněných slov: Ďábel není nikdo mimo člověka,
nýbrž lidský, od Boha oddělený pocit jáství. Přezkoumáme-li toto
tvrzení ve světle ostatních slov téhož verše, uvidíme, že:
1) tento ďábel, toto oddělené já opravdu vraždí lidi, neboť
způsobuje, že umírají v hříších (171),
2) způsobuje dojem, že jedině skutečný je tento svět ve
hmotě. Proto je lhářem. Pravda je taková, že hmotný svět je malá
část relativní skutečnosti a zakrývá absolutní skutečnost Boží a
věčnost,
3) mluví ze sebe nikoliv z moudrosti Boží, neboť zkušenost,
podle které soudí, pochází ze vnímání zevního světa a ze
získávání zkušeností jenom v něm,
4) je ve skutečnosti otcem našeho způsobu myšlení a
hodnocení. Z Boha a v Boží moudrosti nemůže být obsažena
taková nepravda, jako že žijeme jen pro tento svět a v něm.
Protože naše jednání je určováno naším myšlením, jsme syny
onoho ďábla, onoho omezeného vědomí.
Zemříti bez poznání Boha, znamená zmařiti život. A protože
není života mimo Boha, je to vražda lidské individuality.
VIII. 45. "Mne však, když mluvím pravdu, neviňte."
To je samozřejmé, protože usuzují podle omezeného
obsahu svého lidského vědomí. Dosud nic do něho neproniklo ze
světa
Božího, neboť všechno, co v něm je, pochází z hmotného světa.
Neumí si proto Božské věci srovnat s věcmi světskými. Věci a
pravdy Boží se jim tudíž zdají být nemožné, nepravdivé a
bezvýznamné. Skutečná živá víra pochází opravdu už z určitého
otevřeného pramene duchovního poznání, a proto se na ně
vztahuje blahoslavenství, o němž mluvil Ježíš ve XX,29 evangelia
sv. Jana.
VIII. 46. "Kdo z vás může mě usvědčit z hříchu? Říkám-li pravdu,
proč mi nevěříte?"

Kristus se obrací na jejich lidskou soudnost, když soudnost z
vyššího hlediska nemají.
VIII. 47. "Kdo je z Boha, slova Boží slyší. Vy neslyšíte proto, že z
Boha nejste."
Co v nás i v Židech slyší a rozumí slovu Božímu, nepovstalo
z běžného vědomí, vzniklého z vnímání světa, ani z učenosti,
završené rozumovými poznatky, nýbrž z pramene Božího, z
moudrosti pocházející přímo od Boha. Zde Ježíš řeší otázku, kdo
správně rozumí a kdo správně slyší slovo Boží. Doslovný výklad
není správný, protože není z Boha, nýbrž z lidského rozumu.
Tento výklad může jen podpůrně pomocí logiky navazovat na
inspiraci přicházející od Boha. Základ výkladu Božího slova má být
milost od Boha, poznávání skryté moudrosti Boží. Jen to, co v nás
je z Boha, slyší slovo Boží. Co v nás z Boha není, neslyší je.
Nemůžeme říci: "Rozum je také od Boha, jako všechno, co
máme, proto je možné i čistě rozumově vykládat Písmo. Jenže od
Boha je na tomto světě odvozeno vůbec všechno. Není zde nic, co
by bylo z něho nepovstalo. Dnes však už o mnohém, co je a co se
děje na světě, nemůžeme říci, že by to přímo pocházelo od Boha,
nýbrž pouze nepřímo. Vývoj lidský se neděl jen z vůle Boží, ale za
spolupůsobení jisté míry svobodné lidské vůle. Tak platí, že jsme
sice od Boha vyšli, ale nyní jsme se od něho vzdálili jako
marnotratný syn a Kristus nás přišel k Bohu zase pozvat. Kdyby
tomu tak nebylo, kdyby všechno, co děláme a jak myslíme
pocházelo přímo od Boha, nebyl by přišel na svět nás osvobodit.
Naše nesvoboda nespočívá v tom, že bychom neměli vůbec
svobodné vůle, nýbrž v tom, že jsme odešli od Boha do velké
omezenosti a nedokonalosti, do úplného pocitu oddělenosti od
Něho a v tomto stavu strádáme, trpíme a někdy se cítíme zcela
nesvobodnými. Přímo jsme dětmi tohoto stavu, dětmi ďáblovými,
jen nepřímo dětmi Božími. Dítě totiž zná svého otce a my se
přiznáváme jen ke svému otci - hmotně - a neznáme jiného otce.
Nicméně výklad slova Božího nesmí odporovat ani lidskému
rozumu. Dnešní náš rozumový úsudek je sice řízen poznatky a
zkušenostmi nasbíranými v zevním světě (stykem s lidmi, tvory a
četbou), takže není divu, že jsme došli k opačným pravdám, než
jsou pravdy Boží. Bude-li se však lidský rozum říditi pravdami
Božími, které jsou aspoň po stránce mravní zcela srozumitelnými,
vystaví se vlivu Boží vůle. Ta pak v něm začne působit v tom
směru, že nakonec mu zpřístupní i ty pravdy, které navazují jen na
hmotné zkušenosti. Předpokládáme tedy, že rozumová vnímací
schopnost není tak zkažena, aby se nemohla přiblížit a s pomocí

Boží pochopit pravdy Boží. Tudíž rozumová schopnost oproštěná
od víry v jedinečnost hmoty, může vydatně přispěti k poznání
slova Božího a my můžeme potom říci, že takovému rozumu,
oproštěnému od materialistických předsudků, dokonce nesmí
pravda Boží odporovat. Kdybychom říkali opak, tvrditi bychom, že
nejsme vůbec schopni přijmout světlo Božího poznání. Mnohé
pravdy Boží převyšují rozum a rozumové důkazy, ale dají se
pochopit aspoň analogicky a proto Kristus užíval tolik symbolů,
podobenství a přirovnání. V této jeho symbolické řeči je jasný
příslib: Jednoho dne pochopíte, i když dnes máte uši a neslyšíte, i
když dnes máte zrak a nevidíte věci Boží.(172)
VIII. 48. Židé mu odpověděli: "Což neříkáme správně, že jsi
Samaritán a máš zlého ducha?"
Vidíš, že lidská přirozenost může o Božské pravdě soudit
zcela opačně, než jaká ve skutečnosti je. Slyšíme říkati o
náboženství, že je to opium, ohlupovací prostředek umožňující
vykořisťování lidí atd. Mějme za to, že někteří lidé, kteří to tvrdí,
také upřímně myslí, že je tomu tak. Nad takovými lidmi se Ježíš
modlil na kříži: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Nevědomost ta, je způsobena naprostou isolovaností zkušeností
světských od ostatních, dosud nepřístupných zkušeností.
VIII. 49. Ježíš odpověděl: "Já nemám zlého ducha, ale ctím svého
Otce, a vy mě zneuctíváte.
50. Já však nehledám svou slávu. Je někdo, kdo ji hledá a
soudí.
51. Vpravdě, vpravdě pravím vám: zachovává-li kdo mé
slovo, neokusí smrti na věky."
Zachová-li kdokoliv příkazy Ježíšovy, přejde se svým
vědomím do vědomí Božího, takže fakticky nikdy neumře, nebude
vázán a závislý svým vědomím na hmotné existenci, na hmotném
životě a smrti. Učiňme srovnání:
Ďábel - vrah od počátku, Bůh - věčný uchovatel života.
Závislost a připoutanost ke hmotě - znamením smrti, připoutanost
k Bohu - znamení věčného života.
VIII. 52. Židé mu řekli: "Nyní víme najisto, že máš zlého ducha.
Zemřel Abrahám i proroci a ty tvrdíš: 'Zachová-li kdo mé slovo,
neokusí smrti na věky.'
53. Jsi ty větší než náš otec Abraham, který zemřel? Také
proroci zemřeli. Co ze sebe děláš?"

54. Ježíš odpověděl: "Oslavuji-li já sám sebe, sláva má
není nic. Mne oslavuje můj Otec, o kterém pravíte, že je váš Bůh,
55. a nepoznali jste ho, já však ho znám. A řeknu-li, že ho
neznám, budu lhář jako vy. Ale znám jej a slovo jeho
zachovávám.
56. Váš otec Abrahám s plesáním chtěl vidět můj den. Uviděl
a zaradoval se."
57. Židé mu tedy řekli: "Nemáš ještě ani padesát let
Abrahama jsi viděl?"

a

58. Ježíš jim řekl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Dříve než
byl Abrahám, jsem já."
59. Proto se chopili kamení, aby na něj házeli, ale Ježíš se
skryl a vyšel z chrámu.
Ježíš se odvolává na vnitřní zážitek Abrahámův. Dostalo se
mu zaslíbení, že z jeho pokolení vzejde potomek, který bude
požehnáním pro všechny národy. Abrahám byl šťastnější než
ostatní proroci (viz Lukáš X,24), kteří si přáli vidět Ježíše, ale
nedočkali se toho. Ze slov Ježíšových můžeme s jistotou soudit,
že Abrahám Ježíše viděl. Viděl jeho Božství a velice se zaradoval.
Podobný zážitek měl patrně David. Z toho můžeme vyvodit, že
Ježíš sedí věčně na pravici Boha Otce, ne teprve od svého
zmrtvýchvstání, tj. je věčně vykonavatelem vůle Otcovy, je věčně
projeveným a projevujícím se Bohem.(173) (Pravice je symbolem
činnosti.)
Výrokem "dříve než byl Abrahám, jsem já," nám Ježíš
mnoho prozradil z tajemství našeho věčného života. Když se zrodil
člověk v podobě Abraháma, vytvořil v sobě jáství, takže po celý
život na zemi, právě jako my, si mohl říkat o sobě, že je, že
existuje. Pro nás však, kteří žijeme zde na světě a vnímáme jen
jej, Abrahám začal existovat narozením ve světě a přestal
existovat smrtí svého těla. Nemáme ze svého vědomí zpráv, zda-li
Abrahám je někde jinde ve věčném světě.
Avšak Ježíš o sobě může říci, že je věčně, že jeho pocit
svobodného Já trvá od věčnosti do věčnosti a není vázáno na
pobyt svého těla ve světě. To je pravý stav osvobození od všech
pout, to je pravá duchovní svoboda, ke které míří každý z nás, ať
o tom ví, či nikoliv a ke které nás vedl Ježíš Kristus. Na vrcholku
duchovního poznání a spojení s Bohem nejde tedy o rozplynutí v
Bohu, nýbrž o svobodné spojení s ním při zachování individuality.
(174)

Pravá svoboda má však více známek než věčné bytí. Chová
v sobě dokonalé poznávání Boha a s ním spojené poznávání i
všeho stvořeného. Proto naopak poznávání stvořeného nemůže
být na škodu duchovnímu poznávání, ale určitým způsobem je
doplňuje. Nemůže také být příčinou naší nesvobody. Avšak
výlučné vnímání jen stvořeného je následkem a původním zjevem
naší nesvobody.
Pravá svoboda přináší vedle poznání a bytí také všechny
vlastnosti, které se nám nyní jeví lidsky od sebe oddělené a
individuálně jen do jisté míry dosažitelné. U Boha není láska
oddělena od spravedlnosti nebo od milosrdenství. Dosažením
jedné vlastnosti Boží dosahujeme nejen celého Boha, s jehož
podstatou je tato vlastnost spojena, ale i všechny ostatní vlastnosti
Boží do té míry, aby se neporušil ráz naší individuality. Proto se
právem modlíme ke světcům podle jejich způsobu jednání, jak se
nám jevili zde na zemi za jejich pozemského života. Světci, ve
stavu zažívání věčnosti, nebo - jak my říkáme - v nebi, stávají se
spoluspasiteli světa, pomocníky Kristovými a jimi zůstávají na
věky. Nuže, ze svobody duchovní vyplývají také úkoly, které však
nepřesahují rámec individuality, nerovnají se nikdy svou velikostí
úkolu Spasitelovu.
(2. května 1953)

XIX. Uzdravení slepce a duchovní slepota (IX,1 - IX,41)
IX. 1. Cestou spatřil člověka slepého od narození.
2. I zeptali se ho jeho učedníci: "Mistře, kdo zhřešil, že se
narodil slepý, on či jeho rodiče?"
Tato otázka prozrazuje, že učedníci Ježíšovi věřili:
1) že vina rodičů se mstí na dětech, podle tvrzení Starého
zákona (Ez.XX,4-34, Dt.V, Tob III,3)
2) že se člověk znovu vtěluje. Jinak by se neptali, zda hřešil
on. Měl-li hřešit a mohl-li za hřích být potrestán už od narození
slepotou, musel se dopustit viny již před narozením, tedy v
předcházejícím životě. Tady si pomáhá Dr. Pavel Škrabal (op. str.
167) tvrzením, že dítě podle mínění rabínů mohlo hřešit i v

mateřském lůně. Taková domněnka se neopírá o žádný výrok
Starého zákona, kdežto o znovuvtělení jsou ve Starém zákoně
náznaky.(175) Pak ovšem je přijatelnější domněnka, že učedníci
Kristovi věřili v převtělování. To je tím pravděpodobnější, že okolní
národy měly podobnou víru a spojitost myšlenková mezi nimi a
Židy je ze Starého zákona až příliš dobře známa.
Ježíš učedníkům nevymlouvá, že takové příčiny nejsou
možné, ale vykládá o příčině slepoty právě tohoto člověka:
IX. 3. Ježíš odpověděl: „Nehřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají
se na něm zjevit skutky Boží."
Ježíš ihned poznával, koho má vyléčit, jakmile ho uviděl.
Právě tak poznal, kdo jsou jeho apoštolové.
IX. 4. Musíme činiti skutky toho, který mne poslal, pokud je den.
Přichází noc, kdy nikdo nemůže pracovat.
5. Dokud jsem na světě, jsem světlem světa."
Tento výrok neznamená, že po smrti na kříži tímto světlem
nebude, nýbrž, že je to mimořádná milost pro svět, když se Bůh
vtělil do člověka a žil mezi lidmi. Až odejde, bude se podobat jeho
odchod nastavší noci, neboť nikdo nepřinese tolik osvícení světu
jako on.(176)
IX. 6. Když to domluvil, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel
mu blátem oči
7. a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe (177), což
znamená v překladě Poslaný. Odešel tedy, umyl se a přišel
vidoucí.
My se však z dalších slov této kapitoly dozvíme, že Ježíš mu
dodal více než lidský zrak. Proto mohl o něm říci, že ho léčí, aby
se na něm ukázal Ježíšův Božský původ. Symbolické konání
Ježíšovo se bude zdát mnoha lidem nějakým kouzelnictvím, ale
my v něm můžeme najít snadno hluboká poučení pro sebe. Ježíš
představuje Boha a Božským je všechno, co z něho pochází. Zde
např. svou slinou naznačuje posvěcení pozemského Božským.
Smícháním Božího se hmotou vzniká něco, co už není pouhá
hmota, ale co ještě není Bůh a teprve ani pouhý Bůh. Tato
smíšenina slin Božích s prachem nám připomíná obraz ze Starého
zákona o stvoření člověka.
Člověk není ani pouhý duch, ani pouhá hmota a tato směs v
sobě skrývá duchovní poznání. Dokud však je nedosáhne, trpí
slepotou. Musí vykonat očistu, aby Duch v člověku mohl působiti k
duchovnímu prohlédnutí, osvícení a poznání.

Jinými slovy: k poznání Boha člověk potřebuje od Boha jak
těla (prach) tak duši (sliny Ježíšovy). To znamená, že tohoto
poznání nutno dosáhnouti už zde na zemi, nikoliv až po smrti.
Nestačí však udržovat tělo s duší pohromadě, nýbrž je třeba
směřovat k očistě (jít do rybníka Siloe). Touto očistou se myslí
více než pouhé konání mravních příkazů Božích. Míní se jí konání
vůle Boží. Proto ti vykládám toto evangelium, abys viděl, že jen ten
plní vůli Boží, kdo Boha hledá, kdo za ním jde. Vidíš, jak Ježíš
zval Židy, aby jej následovali a dával jim najevo, že neučiní-li to,
zůstanou marnotratnými syny, kteří se zatím nechtějí vrátit k Otci.
Nuže, očista se dělá ne pro očistu samu, nýbrž aby člověk viděl,
duchovně poznával Boha. Očista je prostředkem, nemá v ničem
sloužit k uspokojení člověka, nýbrž jen k poznání Boha. Podstata
očisty je skvěle znázorněna aktem slepcovy chůze k rybníku Siloe.
Do té doby neměl jiného životního cíle, než nějak prožít život ve
slepotě. Nyní však poslechne hlasu Božího, o němž ještě možná
ani neví, že je to hlas Boží, že se stal schopným věřiti, stal se
schopným zasvětiti život duchovnímu věčnému cíli, podříditi
hmotné cíle cílům duchovním. Řekneš si: "Vždyť jednal jen pro
svůj hmotný prospěch. Poslušností mohl získat hmotný zrak.
Vyplatilo se mu poslechnout. Nanejvýše po tom pokusu zůstane i
nadále slepý." On však se neptá, co se s ním má stát, ani kdo mu
to poroučí. On je vnitřně přesvědčen, že ta cesta k rybníku Siloe je
jeho úkolem, který má vykonat. Úkolem čistším a snadnějším než
cokoliv dosud dělal. Je to pravý způsob jednání omilostněného
člověka. Jde za splněním příkazu Božího. Kdo tak jedná, stane se
vidoucím. Kdo se mnoho ptá proč a nač, nikdy nebude schopen
úplného soustředění na vůli Boží a nikdy nedosáhne duchovního
poznání.
IX. 8. Proto sousedé a ti, kdo jej dříve viděli žebrat, pravili: "Není
to ten, který tu sedával a žebral?"
Potom si lidé všimnou změny. Už to není člověk závislý na
jejich dobrodiní. Už je to člověk svobodný.
IX. 9. Jedni říkali: "Je to on." Jiní zase: "Ne, ale je mu podoben."
On však pravil: "Jsem to já."
10. Pravili mu tedy: "Jak jen se ti otevřely oči?"
11. On odpověděl: "Ten člověk, který se jmenuje Ježíš,
udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: "Jdi k Siloe a umyj se! I šel
jsem, umyl se a prohlédl."
Ani jeden člověk, u něhož nastal obrat od nevíry k víře, od
cílů hmotných k cílům duchovním, nezná dlouho vnitřní, jaksi
zákulisní důvody nastalé změny. Líčí a rozebírá zevně historii

obratu, pravá vnitřní jeho příčina mu ještě uniká. Duchovní
poznání se nedostavuje celé naráz, ale má ráz postupného
uvědomování si toho, co se vlastně všechno stalo vedle té patrné
změny, tak jako tomu bylo u prohlédnuvšího slepce.
IX. 12. I řekli mu: "Kdo je ten člověk?" Dí: "Nevím."
13. Přivedou toho, který býval slepý k farizeům.
14. Byla to právě sobota, když Ježíš udělal bláto a otevřel
mu oči.
Ježíš to vykonal ten den v sobotu, v den sváteční,
odpovídající naší neděli, kdy bylo u Židů zakázáno něco dělati.
Kromě důvodů srozumitelných, že chtěl naučiti lidi, že dobro se
má dělat stále, je tu ještě jeden důvod, méně patrný na první
pohled. Podle Starého zákona, Bůh šest dní tvořil svět, sedmý
odpočíval. Ježíš ukazuje, že tento odpočinek ve stvoření (v
oblastech už stvořených) je zasvěcen osvěcování tvorů Bohem.
Toto odívání tvorů do Božího poznání, které je vnějšími smysly a
rozumem neproniknutelné, vnitřně je dalekosáhlejší a významnější
činností než celé tvoření. Dnes, kdy žijeme v sedmém dnu Božího
tvoření, máme úkol poznávati svého Stvořitele a jíti k němu.
IX. 15. Farizeové se ho tedy tázali znovu, jak prohlédl. A řekl jim:
"Přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím."
16. Ale někteří z farizeů pravili: "Není to člověk od Boha,
když nezachovává sobotu." Jiní říkali: "Jak by mohl hříšník činiti
taková znamení?" A byla mezi nimi neshoda.
17. Praví tedy znovu tomu slepci: "Co ty o něm pravíš, když
ti otevřel oči?" On pak řekl: "Je prorok."
18. Židé však o něm nevěřili, že býval slepý a prohlédl, až
zavolali rodiče toho, který nabyl zraku.
19. A otázali se jich: "Je to váš syn, o kterém pravíte, že se
narodil slepý? Jak to, že teď vidí?"
20. Jeho rodiče na to řekli: "Víme, že je to náš syn a že se
narodil slepý;
21. Ale jak to, že nyní vidí, nevíme. Nebo kdo mu otevřel
oči, my nevíme. Jeho se zeptejte, má léta, ať mluví sám o sobě."
22. Tak mluvili jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé
se usnesli, že kdo v něm bude vyznávat Mesiáše, toho vyloučí ze
synagogy.
23. Proto jeho rodiče řekli: "Má léta, jeho se zeptejte."

24. Znovu tedy zavolali člověka, který býval od narození
slepý a řekli mu: "Vzdej chválu Bohu! My víme, že ten člověk je
hříšník."
25. On však odpověděl: "Je-li hříšník, nevím, jedno vím, že
jsem byl slepý a nyní vidím."
26. Tu mu zase řekli: "Co ti učinil? Jak ti otevřel oči?"
27. Odpověděl jim: "Již jsem vám to pověděl, ale jako byste
neslyšeli, co chcete ještě slyšeti? Nechcete se i vy státi jeho
učedníky?"
28. I zlořečili mu a řekli: "Ty si buď jeho učedníkem, my
však jsme učedníci Mojžíšovi."
29. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomto nevíme,
odkud je."
30. Onen člověk jim na to řekl: "To je věru divné, že vy
nevíte, odkud je, a otevřel mi oči."
31. "Víme, že Bůh neslyší hříšníky, nýbrž slyší toho, kdo ctí
Boha a plní jeho vůli.
32. Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči
slepému od narození."
33. "Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic
učiniti....."
34. I odpověděli mu: "V hříších ses celý narodil, a ty chceš
nás poučovat?" A vyhnali ho.
Znovu si povšimni tvrzení Židů, že se někdo může naroditi v
hříších. Mínili hříchy otců přenesené na syna nebo jeho vlastní
hříchy z minulého života před narozením. Předešlé verše
nevyžadují výkladu. Jenom je zajímavé, že sv. Jan věnuje tolik
místa, aby popsal nevíru Židů.
IX. 35. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, a když ho nalezl, řekl: "Věříš v
Syna člověka?"
36. On odpověděl: "A kdo je to, Pane, abych v něj věřil?"
37. Ježíš mu řekl: "Viděl jsi jej, a právě on s tebou mluví."
38. I padl před ním na kolena.
Ježíš hledal člověka, kterého uzdravil, když se dověděl, že
ho Židé vyhnali. Zřejmě měl v úmyslu učiniti ho svým učedníkem,
ale nemínil jej k tomuto vyvolení nutit. Tu máme důkaz, že Bůh
člověku nečiní násilí, i když jde o věc dobrou a spásnou. Každý se
musíme svobodně rozhodnout. Bůh nás k sobě přitahuje, ale my

můžeme tomuto tažení buď odporovati nebo s ním můžeme
souhlasit. Ježíš o uzdravení slepého řekl, že je učinil proto, aby se
na slepém zjevily skutky Boží (IX,3). Kdybychom neznali poslední
verše 35,38 - řekli bychom, že chtěl dokázat, jaké zázraky dovede
Bůh učinit, nebo prostě chtěl provést důkaz, že Ježíš je Bohem.
Avšak větší skutek Boží se stal nalezením dalšího učedníka Páně.
Víme z jiných zázraků Ježíšových, že někteří vyléčení projevovali
jen vděčnost, jiní ani tu ne. Ježíš upozornil hned po zázraku, že tu
nejde o prostý zázrak, nýbrž o skutky Boží, které mají své zákulisí,
jež jen někdy pochopí i smrtelníci. V tomto případě nám svatý Jan
dává svým vyprávěním nahlédnouti na následky zázraku a tušiti i
jeho pravé příčiny.
Ježíš tu o sobě mluví, právě jako jinde (např. Luk IX,58:
"Lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda, ale Syn člověka nemá,
kam hlavu sklonil" nebo Luk IX,26,35,44 VII,34 atd.(178) Židé
věřili, že Mesiáš se narodí jako Syn člověka, a proto v tomto
pojmenování nemůžeš hledat ověření, že Ježíš byl pouhým
člověkem, ale jen jistý, tehdy všeobecně známý název Spasitelův.
Jen tak si vysvětlíme, že uzdravený člověk před ním padl na
kolena. Před pouhým Synem člověka by byl na kolena nepadl.
Jsme tu opět svědky určitého důležitého znaku víry. Víra
způsobuje naprosté podrobení se vůli Boží, uznávání jeho velikosti
a nadřazenosti. Když člověk uvěří v Boha, zažívá podobný stav,
jako onen člověk. Jeho duše klečí před Pánem a čeká jeho
pokyny. Nechce v ničem jednati bez něho a chce být celá jeho.
Odevzdává mu nejen všechny své skutky a myšlení, ale i všechny
statky tohoto světa. Takové oproštění zažívá náhle uvěřivší a není
divu, že má velmi blízko k setkání s Bohem.
IX. 39. A Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k rozsouzení, aby
nevidoucí viděli a vidoucí oslepli.
40. Slyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli
mu: "Což i my jsme slepí?"
41. Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli slepí, neměli byste hříchu.
Ale vy říkáte: "Vidíme!" Váš hřích trvá."
Ježíš jasně říká, že soud, o němž často mluvil, a jejž si
mnozí tehdejší lidé představovali jako konec světa, měl mimo jiné
tuto stránku: Mnozí, kteří doposud žili v duchovní slepotě, tj.
neměli jiného cíle, než prožít co nejšťastnější pozemský život
nebo měli jiný světský cíl nebo vůbec žádný cíl, dojdou vlivem
Ježíšovým k víře, jako se stalo uzdravenému slepci. Ježíšovi
nešlo o pouhé uzdravování z hmotné slepoty, o pouhé konání

zázraku, nýbrž o to, aby lidé v něho uvěřili, tj. prohlédli duchovně.
O tom jsme už několikrát mluvili. Avšak Ježíš měl ještě úkol
opačný. Mnozí lidé v jeho době znali cestu k Bohu, jako farizeové,
o nichž Ježíš řekl, že mají klíče, sami nevcházejí a jiným brání
vejíti. O těchto lidech se nedá říci, že by byli slepí. Proviňují se
však právě proto, že nepoužívají svých znalostí, aby následovali
Krista. Takové provinění a takový soud nastává nad Tebou i dnes,
když se dovídáš, jaká je cesta k Bohu a přece po ní nejdeš.
Kdybys nevěděl, co máš dělat, byl bys duchovně slepý a
neproviňoval by ses, avšak když víš, co máš činit, odsuzuješ se k
dalšímu utrpení.(179)
Uzdravený slepec byl Ježíšem souzen (nebo přesněji, dostal
se do stadia soudu, rozhodujícího údobí ve svém duchovním
vývoji). Byl shledán schopným vejíti do věčného života, tj. být k
němu vzkříšen ze své smrti, kterou je běžný světský život. Jistě se
ve svém životě stal jedním ze vzkříšených, na něhož se
vztahovala Kristova slova v Lukášově ev., kap.XX, verš 35-36:
"Ale ti, kdo byli uznáni za hodny onoho věku a vzkříšení z mrtvých,
nežení se ani nevdávají. Vždyť ani není možné, aby ještě zemřeli,
neboť jsou jako andělé a jsou syny Božími, poněvadž zažili
vzkříšení."
Z těchto slov vidíš, že vzkříšení z mrtvých nesmíš čekat
někdy na konci vesmíru, nýbrž nyní za svého života. Musíš jen
začít a stát se vědomě synem Božím - jako se jím jistě stal onen
uvěřivší uzdravený slepec během svého života.
Na všech nás, kterým Kristus dává možnost poznati jeho
učení, provádí zázrak prohlédnutí. Všechny nás převádí do stadia
soudu, v němž se rozhoduje o celé věčnosti. Rozhodneme-li se
zůstat slepými, zůstaneme jimi nepřijetím takové milosti ještě
dlouho. Padneme-li před Ježíšem na kolena, tj. odevzdáme-li se
úplně do jeho vůle a budeme-li se říditi jeho radami, staneme se
nejen vidoucími, ale i vzkříšenými na věky a nepoznáme už smrti, i
když naše tělo odumře.
V dnešní době snad lépe než v kterékoliv dřívější chápeme i
onen výrok Ježíšův, že přišel proto, aby vidoucí oslepli.
Považujeme-li např. pravou víru za nadpřirozený dar, pak se
dnešní doba vyznačuje tím, že lidé většinou nevěří nebo věří jen
tomu, co zdědili od svých předků, tj. postrádají vlastní náboženské
zkušenosti, oslepli. Povrchnímu pozorovateli připadá, že jedněm
nevěřícím, odvolávajícím se na pokroky vědy, se podařilo jiné
přemluvit, aby rovněž nevěřili. Avšak vnitřní příčiny dnešní nevíry
jsou jiné. Jednou z nich, a to velmi závažnou, je, že doba je

vhodná k tomu, aby lidstvo ztrátou víry opět dospělo k dokonalejší
víře, aby se odstranily jak zkostnatělé formy náboženského života,
tak i nejapný, nebo doslovný výklad symbolických obrazů svatých
Písem. Je však pochopitelné, že takový přerod se neobejde bez
bojů a utrpení. K tomu se vztahuje výrok Ježíšův, že nepřišel
přinésti mír, ale meč. To je samozřejmý průvodní jev soudu. Je to
zevně poznatelná stránka vnitřního přerodu, který se odehrává v
duších lidí. Není divu, že mnozí lidé proto, že si všímají jen této
kulisy, se domnívají, že se blíží hmotný konec světa. To však je
mylný závěr.
Předvídal-li už Ježíš, že vidoucí oslepnou, vidíme, že jde o
dlouhou vývojovou etapu, v níž se lidstvo ocitlo už v dobách
Ježíšových a v jejímž středu se nachází právě teď.
(14. května 1953)

XX. Podobenství o pastýři a stádu
(X,1- X,21)
X. 1. "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo nevchází do ovčince
dveřmi, nýbrž vlézá jinudy, to je zloděj a lupič. 2. Kdo však vchází
dveřmi, je pastýř ovcí.
3. Tomu vrátný otvírá a ovce slyší jeho hlas, volá pak
jménem své ovce a vyvádí je.
4. Když vypustí všechny své ovce, jde před nimi a ovce jdou
za ním, neboť znají jeho hlas.
5. Za cizím však nepůjdou, ale utekou od něho, protože
neznají hlas cizích."
6. Toto podobenství jim řekl Ježíš. Oni však nepochopili, co
k nim promluvil.
7. Ježíš jim proto zase řekl: "Vpravdě, vpravdě vám pravím:
Já jsem ty dveře k ovcím."
8. "Všichni, kdo vstoupili přede mnou, jsou zloději a lupiči,
ale ovce je neslyšely.
9. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, zachrání se. I bude
volně vcházet a vycházet a nalezne pastvu.
10. Zloděj přichází jen aby kradl, rdousil a hubil. Já jsem
přišel, aby měly život a aby měly hojnost.

11. Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává v sázku svůj
život za ovce.
12. Ale námezdník a ten, kdo není pastýřem, kterému ovce
nepatří, vidí přicházet vlka i opouští ovce a utíká a vlk je trhá a
rozhání.
13. Je to námezdník a na ovcích mu nezáleží.
14. Já jsem pastýř dobrý a znám své a znají mne moje,
15. jako mne zná Otec a jako já znám Otce. A svůj život
obětuji za své ovce.
16. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty
musím přivésti, a uslyší můj hlas. A bude jeden ovčinec a jeden
pastýř.
17. Proto mě Otec miluje, že já obětuji svůj život, abych si
ho zase vzal.
18. Nikdo mi ho nebere, ale já jej obětuji sám od sebe. Mám
moc obětovati jej a mám moc zase si ho vzíti. Tento příkaz jsem
přijal od Otce."
19. Pro tyto řeči nastala znovu roztržka mezi Židy.
20. Mnozí z nich pravili: "Má zlého ducha a blouzní. Proč ho
posloucháte?"
21. Jiní pravili: "To nejsou slova posedlého. Může posedlý
duch otevříti oči slepým?"
Ježíš zde sice sám vysvětluje toto podobenství, ale přece tu
zůstává několik vět, u nichž je třeba se zastavit. Nazývá se
Pastýřem, právě jako je nazýván Hospodin v Žalmu 22,180. Pro
nás má toto přirovnání právě tak velký význam, že nám ukazuje,
jaký poměr má Kristus k lidem a jaký poměr máme mít my lidé ke
Kristu. Je to poměr láskyplně a s nejkrajnější obětí vedených
bytostí. Máme důvěřovati Kristu jako ovce důvěřují pastýři. Všimni
si, kolik poučení můžeme načerpat z tohoto podobenství. Ovce
vycházejí na pastvu pod záštitou pastýřovou. Musí se ale samy
pást, nemohou očekávat, že by jim pastýř připravil do úst i denní
potravu. Čili jak my tomu dost nevýstižně říkáme:
Starost o denní potřeby života ve světě nemůžeme přenášet
na Boha a skládat nečinně ruce v klín. Je třeba se postarat o svou
obživu, stejně jako je třeba se spolehnout na ochranu a podporu
Boží i při těchto světských starostech. Z toho vidíme, že slovo
starost je špatně voleno. Volba pastviny náleží pastýři. Nám zbývá
znát vůli pastýřovu a podřídit se jí. Starati se netřeba. Stačí být

poslušen Boha a zařídit se podle jeho vůle. Máme správně konati i
světské povinnosti, protože si to Kristus přeje. Chce, abychom
měli život, a jím jistě myslí život věčný, i hojnost, a jí myslí,
abychom v ničem nestrádali. Bylo by chybné si myslet, že slovo
hojnost má jen duchovní význam. Kdyby tomu tak bylo, nemohl by
- Otče náš - daný Kristem, obsahovati větu "chléb náš vezdejší
dejž nám dnes." Bůh je dárcem i našich světských potřeb, protože
bez jeho skryté pomoci bychom nenašli obživu ani na světě.(181)
Představujeme si, že kdybychom se hodně nestarali o svůj
vezdejší život, že bychom strádali nebo dokonce zahynuli. Pravda
však je taková, že dokud se příliš staráme o své lepší živobytí,
nedokážeme se nikdy o ně postarat tak, aby nám ještě hodně
nescházelo, a abychom netoužili po větším množství pozemských
statků. Slovem "příliš" v minulé větě myslíme takový druh shánění
a starání, že nám nezbývá času na službu Bohu a bližním, nýbrž
právě jen na starost o sebe. Člověk však se má snažit poznávat
vůli Boží i ve světském rozhodování. Nemá nic dělat, o čem ví, že
není v souladu s Boží vůlí. Největší jeho starostí nemá býti, jak by
vykonal to neb ono, nebo co má dělat ve světě a pro co se má
rozhodnout. Počíná-li si tak, nikdy nebude rozhodovat podle
poslední řady následků (a tou jsou zevní události a okolnosti),
bude se ustavičně mýlit ve svých rozhodnutích, těžko dosáhne
klidu a vyrovnanosti a těžko se zbaví velkých starostí. Bude-li však
pátrat po příčinách (a první příčina všeho je Bůh), pak čím
základnějších příčin se dopátrá a dle nich se zařídí, tím jistějšího
nabude pohledu na denní záležitosti, tím snáze bude předvídat,
tím méně se bude starat a tím více bude "odpočívat na zelených
pastvinách" Páně.
Dále se zastavme u povahy Kristova vedení. Praví o sobě,
že je Pastýřem a zároveň dveřmi, jimiž je možno vejíti do bezpečí.
Jeho duchovní vedení nespočívá jen v tom, že duším ukazuje
správnou cestu, že je chrání před zkázou, nýbrž i v tom, že otevírá
svou silou a povahou své Božské podstaty oblast klidu a věčnosti.
On je též onou aktivní stránkou naší cesty, on je naší silou, kterou
se s ním setkáváme, a kterou to poznáváme.(182) Proto mohl říci,
že jeho ovce jej znají a on zná je.(183)
V tomto podobenství Kristus velmi jasně předpověděl svou
smrt za lidstvo, ale zároveň prozradil, že smrt podstoupil zcela
dobrovolně (viz verš 18). Podle historie a odsouzení před Pilátem
a veleknězem bychom řekli, že se ho Židé zmocnili, ale zatím jim
dal k tomu moc.(184) Tuto, zevními smysly nepochopitelnou
stránku, měla nejen Kristova smrt, ale celý náš život, všechno dění
ve světě i ve vesmíru. Vnikneme-li do pochopení tohoto všude

existujícího zákulisí, začneme mít správnou schopnost
rozeznávací. Do té doby nevíme, co je správné a prospěšné a co
je skutečně nesprávné a neprospěšné. Máme-li přesto jednat,
musíme znát samé slovo Boží a řídit se jím s opravdovou
upřímností a touhou následovat Krista. Tím snáze objevíme vnitřní
smysl života.
K rozporům by mohl vést ještě verš 8: "Všichni, kdo vstoupili
přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neslyšeli.(185)
Doslovně vykládaný tento verš by mohl vzbudit dojem, že před
Kristem nemohl nikdo vést lidské duše. Pravda v tomto výkladu je
jen částečná. Nikdo nemůže vést lidské duše, aniž má k tomu sílu
a milost od Krista, od Boha. Kdo nemá sílu od Boha, není vůdcem,
nýbrž lupičem duší. Avšak právě jako celé toto přirovnání, tak i
tento verš má hluboký význam pro intimní poměr jednotlivé duše
ke Kristu. Lidská duše je sice ve své nejhlubší podstatě věčná
jako Bůh, avšak sama nemá síly, aby vstoupila do vnitřního klidu,
který nám tu Kristus slibuje. Vždycky Kristus musí jíti před ní a
vésti ji. Jen tehdy duše dosáhne opravdového míru a pokoje. Na
tuto skutečnost upozorňuje Kristus ještě jinak slovy: "Pokoj svůj
dávám vám." Kristus musí duši předat svůj vnitřní mír, který sám
zažívá od věčnosti, ale který duše teprve okusí. Slibuje-li někdo
jiný duši mír, klid nebo jen blahobyt, ale bez Krista, aniž Kristus
vešel napřed, tam, kde už vlastně od věčnosti je, nehlásá pravý
mír a neposkytuje pravé bezpečí, nýbrž podvádí duši. V klidu,
který pochází od Krista, musíme Krista najít. Nenacházíme-li ho
tam, stále dokonaleji, napřed v podobě přívlastků Božích, a pak v
podstatě, mýlíme se.
Toto podobenství poskytuje ještě mnoho látky k výkladu.
Kdo se dovede vžíti do toho, že Kristus jej ráno vypouští ze své
stáje do světa, že jde před ním a že člověk má jít za ním, nachází
velmi podnětný způsob správného a později Bohem přímo
inspirovaného jednání.
Z tohoto podobenství lze také pochopit, proč tolik lidí odpadá
od víry, a to nejen od víry v Boha, ale i od jiných věr v jiné
hodnoty. Jde za cizím pastýřem a proto od něho utíká. Ne každý,
kdo si říká např., že jde za Kristem, opravdu za ním jde. Málokdo
hledá Krista, většina těch, kdo si namlouvají, že jdou za ním,
hledají jen svůj prospěch. Neptají se potom kde najdou svého
Pastýře a kde On je, nýbrž co je záslužnější, jakým způsobem
života se dá jistěji dojít k osobní blaženosti za hranicemi tohoto
života. Kým je takový člověk veden? Vlastním sobectvím.

Kdo však jde opravdu za Kristem, komu záleží na tom, aby
se s ním setkal, jako se svou největší láskou, jako s někým, po
němž mám nejvíce toužiti, ten brzy poznává svého pastýře a volně
vchází do jeho ovčince a volně z něho vychází. Jinými slovy:
Nachází jistou a bezpečnou oporu u Krista, nepochybuje, že je u
něho a s ním, a co je neméně důležité, poznává, že vychází z
něho s jeho požehnáním.
(O tom viz Mystika díl IV, Cesta očistná, kap. 4 v rozjímání při mši
svaté.)
Konečně je tu důležitá zmínka Kristova o tom, že bude
jeden ovčinec a jeden pastýř. Nespokojím se s částečným
výkladem, že ve skutečnosti všechny duše vede k sobě jedině
Bůh, Kristus.(186) Avšak neztotožňuji se také s obvyklým
katolickým výkladem, že jednou na světě bude jen jedna Církev
Kristova a tou že právě bude křesťanská katolická církev - s
pozemským středem v Římě a u papeže. I když můžeme
předvídat, že vývoj nepůjde stále tím směrem, aby se tvořily nové
a nové sekty, přece jen hlavní světová náboženství jako je
hinduismus, buddhismus a mohamedánství patrně nezmizí uvnitř
křesťanství.(187) Uznají však všichni věřící, že vlastně věří v
jednoho a téhož Boha, utvoří jeden ovčinec věřících proti stádu
nevěřících. Stačí se potom dohodnout na tom, které způsoby
uctívání Boha jsou lidstvu potřebné. Jest jisto, že nestačí jedna
cesta pro celé lidstvo, když dokonce každý jedinec musí najít týž
duchovní cíl svými - jemu odpovídajícími - osobními prostředky.
Tato myšlenka neodporuje Kristovu tvrzení: "Já jsem cesta" a
nikdo nemůže přijít k Otci než skrze mne." Co neodporuje duchu
Kristova učení, pochází z téhož Božího pramene, co vede k témuž
cíli, k jakému vedl Kristus, je stejnou cestou, jakou hlásal Kristus.
Nezáleží na rozdílnosti zvolených prostředků. Také Kristus udával
více než jeden prostředek k dosažení duchovního poznání. Záleží
jen na tom, aby člověk volil pro ně vhodné prostředky. Nedokáže-li
někdo se např. chopiti všech prostředků, jež nám nabízí Kristus,
stačí, když se chopí jen některých, ale vždycky musí dbát toho,
aby nezavrhoval ty prostředky k duchovnímu poznání, jichž sám
neumí a nemůže použíti, nýbrž ctil si i jiných lidí, kráčejících
pomocí jiných prostředků. Dosáhneme-li této vzájemné tolerance,
utvoříme jeden ovčinec, ve kterém bude jeden pastýř, jemuž my
budeme říkat Kristus, a jímž bude pro všechny jeden jediný Bůh
pomáhající všem lidem ke vstupu do téhož jediného věčného
života, jímž je Bůh sám.
Kristus praví, že má i jiné ovce z jiného ovčince, a že i ty
musí přivésti. Mnohokráte řekl, že uvádí do věčného života. To je

ten jediný ovčinec, ve kterém se nakonec musíme ocitnout všichni
bez rozdílu cest, jimiž jsme šli. A Kristus vede všechny, kdo ho
nazývají třebas různými jmény, svým duchem, svou milostí a
pomocnou rukou.
(22. května 1953)

XXI. Já a Otec jsme jedno (X,22 - X,42)
X. 22. V Jerusalémě se tehdy slavilo posvícení. Byla zima.(188)
23. A Ježíš chodil ve chrámě v podloubí Šalamounově.
24. Tu jej obstoupili Židé a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš
udržovat v napětí? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!"
25. Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám a nevěříte. Skutky,
které já činím ve jménu svého Otce, ty svědčí o mně.
26. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
27. Moje ovce slyší můj hlas. I znám je a jdou za mnou,
28. a já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a nikdo
mi je nevyrve z ruky.
29. Co mi dal můj Otec, je větší nade všecko, a nikdo to
nemůže vyrvati z ruky Otce.
30. Já a Otec jsme jedno."
Zde se nám opět vkrádá myšlenka, podporovaná veršem
(smyslem veršů) 26-28, že Kristus už věděl, komu je určeno, že
má být spasen, čili jak On se vyjádřil, kdo mu byl dán od Otce.
(189) Vidíme zkrátka, že v době, kdy Ježíš chodil po zemi,
nespasil všechny lidi, které uviděl a s nimiž se setkal, naopak
mnohé z nich dokonce odsoudil (ve skutečnosti se odsoudili
sami). Tomu se dá porozumět obrazně asi tak, jako když dozrávají
různé plody. Některý plod dozrává na jaře, jiný v létě, opět jiný až
na podzim. Právě tak je to s dušemi. Ty, které dozrály v okamžiku
života Kristova, to jsou ony, jež mu dal Otec k dispozici, aby je
spasil. Ty už mu nemohl nikdo vyrvat z ruky, protože takové duše
měly za sebou dlouhý vývoj, který se už nedal zvrátit. Kristus však
bojoval i o ty duše, které dosud nedozrály, ale dospívaly ke

zralosti. Mnohé z nich, jak přislíbil, měli přivésti do věčného života
teprve apoštolové. Těch bylo dokonce více, než kolik jich osobně
přivedl Ježíš. Při tom nesmíme zapomenout, že po seslání Ducha
svatého sám žije ve svých apoštolech a že dodnes znovuzrození
lidé si tento život Kristův v sobě uvědomují. Období sestupu
Ježíše Krista na zem můžeme považovat za dobu velkých
duchovních žní, kdy daleko více duší dozrálo než kdykoliv jindy. I
v naší době nastávají takové duchovní žně menšího rozsahu,
avšak hlavně při velkých utrpeních, když lidé resignují na dobývání
světských hodnot, neboť se jim tyto hodnoty rychleji kácejí než
jindy.
Ale o lidech, kteří dospívají do duchovní zralosti, vždycky
platí slova Kristova: "Co mi dal můj Otec, je větší nade všecko." To
znamená, že i když je takových lidí málo, jsou vždycky mohutným
kvasem, který má moc zkvasiti mnoho těsta.
A nyní se pozastavme u závažných slov: "Já a Otec jsme
jedno." Jimi nám Kristus prozrazuje, že je spojen s Bohem. Z
pochopení jeho stavu můžeme chápati též, co je a co není spojení
lidské duše s Bohem. Ponechme zatím stranou dohady, zda
stupeň a míra spojení lidské duše s Bohem mohou býti tytéž jako
spojení Boha Syna s Bohem Otcem.
Spojení člověka s Bohem bude vysvětleno ještě důkladněji
při verši XIV,2-4. Z tohoto verše můžeme usuzovat, že Kristus si
přeje, aby stav naší duše se podobal stavu Kristova spojení s
Bohem Otcem. Má proto význam si všímat, v čem pozůstávalo
spojení Boha Otce s Bohem Synem. Vidíme, že navenek se jevilo
jako největší schopnost rozhodovati a jednati o tomto světě i o
světě ducha. Nikdo z nás nikdy neučiní tolik jako Ježíš. V každém
případě zůstávalo jednání Boha Otce lidem utajeno, jednáno Boha
Syna však bylo zjevné. Bylo zjevné proto, že Ježíš znal vůli Boží a
měl vůli i právo ji vykonávat. Kdo jedná z vůle zevní osobnosti,
může rozhodovat jen o věcech malého rozsahu a dosahu. I když
jeho jednání připadá lidem velké, bývá malé před Bohem.
Konečně víme, jak pomíjí sláva světská. Vnitřně toto spojení
přinášelo stav absolutní jednoty s Bohem Otcem, ustavičné
vědomí přítomnosti Boha Otce, ustavičné poznávání jeho vůle.
Podílení na jeho universálním poznání a na všech jeho
vlastnostech. Vlivem toho nikdy nebyl Ježíš sám, nikdy nejednal
sám, nikdy nemusel váhat, rozmýšlet se a vybírat ze dvou nebo
více možností. Lidsky by se dalo usuzovat, že z takové vnitřní
jednoty s Bohem Otcem musel vyplývat nezájem o zevní svět a
dění v něm. Jenže právě naopak Ježíš jevil větší zájem o osud lidí
a národů než kdokoliv z lidí. Přitom nemůžeme říci, že by byl ke

světu poután tímtéž způsobem, jako jsme my připoutáni jako k
jediné skutečnosti, ve všem usuzování a jednání vycházíme ze
skutečností nasbíraných v zevním světě. On naopak považoval
svět za relativní skutečnost závislou na Bohu. Odhaloval lidem
tuto závislost. Objevoval pro nás, že veškerá naše nesvoboda
spočívá v tom, že se cítíme závislí na něčem, co samo nezávislé a
řídíme se závislostí odvozenou. To má za následek, že neznáme
pravých příčin hmotné skutečnosti, mravního řádu, svých poklesků
a předností. Můžeme si vyjádřiti ještě jinak: My se připoutáváme
ke světu tak, že nejsme schopni se od něho odpoutat. Kristus se
poutal ke světu proto, aby byl svět schopen po jeho poutu přejít k
odpoutanosti od světa a k připoutanosti k Bohu. Takové pouto je
dovoleno i nám, i když musíme být opatrni v jeho volbě, abychom
si nakonec jen nepředstírali, že nejsme připoutáni ke světu pro
svět, zatím co máme býti připoutáni ke světu jen k vůli Bohu. Jak
tomu rozumět: Člověk ke svému poznání Boha potřebuje těla,
nadaného zdravým rozumem a citem. Má proto právo se starati o
tělo, aby mohl poznávati Boha. Člověk, hledající Boha má
povinnost žíti tak, jak Bůh přikazuje a pokud možno nelišiti se
způsobem života od ostatních, aby nevzbuzoval dojem
výjimečnosti, kterou nelze napodobiti. V tom nám Ježíš byl
vzorem. Neváhal veseliti se s veselícími a truchliti s truchlícími.
Podílel se na veškerém životě tehdejší židovské společnosti, aby
odtamtud mohl odvést připravené pro věčný život. To však
neznamená, že hledající se může chovat od počátku hledání
stejně. Víme, že do 30 let žil Ježíš ve skrytu, pak šel na poušť a
teprve po této důkladné přípravě v samotě, dokonale spojen s
Bohem Otcem, šel mezi lidi a hlásal spojení s Otcem. Ježíše
nesmíme napodobovat ve všem teprve od určitého roku jeho
života. Zkrátka Ježíšova připoutanost ke světu (můžeme-li vůbec
tak mluvit), byla způsobena připoutaností k Bohu Otci a jednotou s
ním. Z této jednoty vyplývalo, že se nemohl cítit odděleným ani od
čehokoliv stvořeného, ani od čehokoli Božího. My se cítíme k
něčemu přitahováni, jiné nás odpuzuje. On nezavrhoval ani
Jidáše, ani cizoložnou ženu. To je pravý stav odpoutanosti.
Rozeznával při tom jejich hříchy lépe než kdokoliv jiný, ale pod
nimi a nad ně si cenil i v těchto lidech uvězněnou lidskou duši,
které hleděl pomoci z vězení nevědomosti a připoutanosti.
Zachoval si přesto tak velkou rozlišovací schopnost, že byl přece
jen rozdílný stupeň v jeho chování např. ke sv. Janovi nebo ke sv.
Petru.
Navenek to vypadalo, jako by měl sv. Jana raději než ostatní
apoštoly. Ve skutečnosti však sv. Jan potřeboval svým založením
a svým způsobem vývoje, aby se k němu choval Ježíš jinak.(190)

Bůh se přizpůsobuje lidem, aby se lidé snáze přizpůsobili Bohu,
aby jej snáze milovali a poznali.
Dále vidíme, že spojení Kristovo s Bohem Otcem se jevilo
navenek jako extase, jako vytržení ze světa, jako zastavení
činnosti zevních smyslů a obrácení celé bytosti do transcendentní
podstaty Boží. Šlo spíše o ustavičné přeplývání mysli Ježíšovy do
mysli Boha Otce a vzájemně naopak. Můžeme tedy říci opět, že
extase není nejvyšším stupněm spojení s Bohem, protože je to jen
chvilkový styk s Bohem a už z toho důvodu daleko méně
dokonalý, než styk stálý. Kdo zažil extasi, nemůže říci o sobě: "Já
a Otec nebo já a Kristus jedno jsme," nýbrž trpce želí odchodu
požehnané chvíle styku s Bohem.(191)
X. 31. Židé se opět chopili kamení, aby ho kamenovali.
32. Ježíš jim odpověděl: "Mnoho dobrých skutků jsem vám
ukázal od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?"
33. Židé mu odpověděli: "Pro dobrý skutek tě nechceme
kamenovat, ale pro rouhání, že se ty - člověk - činíš Bohem."
34. Ježíš jim odpověděl: "Copak není psáno ve vašem
zákoně: Řekl jsem: Jste bohové?(192)
35. Jestliže nazval bohy ty, pro které bylo dáno slovo Boží,
a Písmo nemůže být zrušeno, jak o tom,
36. kterého Otec posvětil a poslal na svět, vy říkáte:
"Rouháš se! poněvadž jsem řekl: "Jsem Syn Boží?"
37. Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi.
38. Ale činím-li je, i když nechcete věřiti mně, věřte
skutkům, abyste věděli a poznali, že Otec je ve mně a já v Otci."
39. Proto znovu usilovali zmocniti se ho, ale unikl jejich
rukám.
40. Odebral se zase za Jordán na to místo, kde Jan dříve
křtil a zůstal tam.
41. A mnozí k němu přišli a pravili: "Jan sice neučinil žádný
zázrak, ale vše, co Jan řekl o něm, bylo pravda."
42. A mnozí tam v něho uvěřili.
Z verše X,25 a z dotazu Židů ve verši X,32 vidíme, že Ježíš
se netajil tím, že je Bohem. Kdybychom ho za něj nepovažovali,
stavěli bychom se na stranu Židů, kteří jej za toto prohlášení chtěli
kamenovat. "Já jsem pravda", prohlásil později Kristus (Jan XIV,6)
a my nemáme proto právo pochybovat ani o jediném jeho výroku.
Kdyby tato pravda o Božství Ježíšově byla vedlejší, nebyl by ji tolik

hájil. Oběť Ježíšova na kříži by potom měla pro nás jen význam
symbolický. Jeho smrt by nebyla věčným darem lidstvu. Také
všechny jeho rady by byly nezávazné. Takto však jsou pro nás a
pro celé lidstvo, i když ono o Ježíši neví, stále platnou normou.
Kdokoliv zařídí svůj život podle Ježíše, bude spasen, dojde
věčného života. Výraz "bohové jste" se sice vyskytuje v žalmu jen
v tom smyslu, že kdo soudí, je zástupcem Božím na světě, ale
naráží na skrytou skutečnost, že všichni máme nesmrtelnou duši,
kterou se aspoň po této stránce rovnáme Bohu.(193)
Ježíš dává též dobrou radu, abychom soudili podle skutků.
Světští lidé, kteří nemají schopnost rozeznávati dobro a zlo v tom
měřítku, jako má Ježíš nebo i duchovní mistr, mohou si o jiném
člověku udělati nejsprávnější obrázek jen podle jeho skutků,
nikoliv podle slov. Od Krista také máme poučení, že nejlépe
dokážeme přesvědčiti jiné dobře žitým životem a ne správnými
slovy. Proto evangelia oplývají zprávami o skutcích Ježíšových a
méně zpráv obsahují o jeho slovech. Je tedy historie Ježíšova
života velice důležitá do všech podrobností. Některé historické
detaily, jako tento pokus Židů kamenovat Ježíše, nevysvětluji,
poněvadž význam této události vyplyne z vysvětlení smrti Ježíšovy
a její přípravy. Stačí říci, že mystická smrt nenastává v celém
rozsahu najednou, nýbrž má své přípravné stadium, pak hlavní
část a konečně závěr. Mnozí lidé při svém napodobování Krista se
nedostanou po celý život přes určitou fási této smrti, protože se
neodvažují umříti do větší míry. Kamenování je symbolem a
náznakem mystické smrti. Ježíš uniká tomuto kamenování,
poněvadž ještě nemá umřít. Člověk také ještě vždycky unikne
mystické smrti, dokud není na ni připraven.
Ježíš zastával názor, že Písmo nemůže být zrušeno (verš
35). Hájíme-li zásadu, že nic z evangelií nemůže být vynecháno
nebo zlehčováno jako nepodstatné nebo vysvětlováno jako by se
to původně stalo jinak, pak zastáváme zásadu Kristovu, kterou
nelze při výkladu opustiti ani na chvíli.
Zastavme se u slov Ježíšových: "Otec je ve mně a já v Otci."
(Verš 38). Srovnej tato slova s veršem sv. Jana XIV,23: "Ježíš mu
odpověděl: "Miluje-li mě kdo, bude zachovávati mé slovo a Otec
jej bude milovati, i přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
Dále srovnej s veršem sv. Jan, XVII,21: "aby všichni byli jedno,
jako ty jsi Otče ve mně a já v tobě, tak i oni aby byli v nás, aby
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal."
Z těchto tří veršů můžeme beze všech pochyb usuzovat, že
spojení člověka s Bohem má býti stejné jako je spojení Ježíše

Krista s Bohem Otcem, čili že dosažení mystického ideálu
sjednocení s Bohem má být cílem každého člověka, nikoliv jen
výjimečných lidí.
My se však zatím omezíme na výklad Ježíšových slov: "Otec
je ve mně a já v Otci." My se cítíme býti ve světě, v oblasti hmoty.
Kristus a s ním každý člověk spojený vědomě s Bohem přebývá
vědomě v oblasti Nekonečna, v království Božím. Odtud snadné
pochopení, že království Boží není z tohoto světa (není v tomto
světě), ale může se zažívat už za života na tomto světě, právě
jako je na tomto světě zažíval ustavičně Ježíš. Dále je zřejmo, že
ono přebývání v Bohu, vyvine-li se do toho ustavičného nazírání
na Boha, jaké zažíval Ježíš, neruší vědomí zevního světa a
nezmenšuje schopnosti jednati v zevním hmotném světě, ba
naopak je zmnohonásobňuje a činí lepší.(194)
Po tomto výkladu jsi snad pochopil, v čem pozůstávala
jednota Ježíšova s Bohem Otcem. Střed vědomí byl Bůh, tj.
nepodmíněná transcendentní a nadčasová skutečnost. Z ní bral
sílu ke svým činům a z ní bral všechnu moudrost zevního vědomí,
které se vytvořilo postupně po narození pomocí smyslové činnosti.
(27. května 1953)
XXII. Vzkříšení Lazarovo (XI,1 - XI,56)
XI. 1. Byl jeden nemocný, Lazar z Bethanie, vesnice to Marie a
její sestry Marty.
2. Byla to ona Marie, který pomazala Pána mastí a utřela
mu nohy svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen.
3. Proto jeho sestry poslaly k němu se vzkazem: "Pane, hle,
je nemocen ten, kterého miluješ."
4. Když to Ježíš slyšel, řekl: "Ta nemoc není ke smrti, ale
pro slávu Boží, aby jí byl Syn Boží oslaven."
5. Ježíš miloval Martu, její sestru i Lazara.
6. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal na témž místě
po dva dny.
7. Až potom dí svým učedníkům: "Pojďme znovu do
Judska!"
Neměli bychom považovati trvalý přátelský vztah Ježíšův k
domu Lazarovu za náhodný. Ve svém poměru k rozdílně
založeným sestrám nám Ježíš ukázal (v Matoušovi kap. XXVI,
verš 6-13, v Markovi kap. XIV, verš 3-9, viz Jan XII, verš 2) jaký

rozdíl činí mezi rozjímavým a činným životem. Důležité je též,
abychom si uvědomili, že komu už jednou Ježíš pomohl, tomu
pomáhá i nadále, doved-li si vážiti Boží pomoci a zaříditi se podle
ní.
Poučné je, že člověk si Boží pomoc představuje jinak, než
jak ji uděluje Bůh. Sestry Marta a Marie poslaly pro Ježíše, aby
uzdravil Lazara, kterého miloval. Ježíš tomuto přání sester
vyhověl, přišel, pobyl u Lazara dva dny s učedníky, Lazara
nevyléčil a odešel s učedníky do Judska. Místo, aby vyléčil
Lazara, prohlásil, že ta nemoc není k smrti. Kdyby byl prohlásil jen
to, mohli bychom říci, že se mýlil a nepředvídal smrt Lazarovu,
která nastala po jeho odchodu. Ale Ježíš dodal, že ta nemoc je
pro slávu Boží, aby jí byl Syn Boží oslaven. Odešel-li však, aniž
nemoc vyléčil, musel vědět, že teprve později bude tou nemocí
oslaven, čili věděl, že se Lazar sám nevyléčí.
Často se pozastavujeme nad tím, že Bůh nevyslýchá hned
naše modlitby, nebo že dopustí, abychom trpěli a nepoznávali
pomoc Boží. Tak tomu bylo i v tomto případě. Ježíš ponechával
Martu a Marii samotné s Lazarem, ačkoliv věděl, že Lazar umře.
Mohl Lazarovi pomoci hned, ale odložil svou pomoc, nechal
Lazara zemřít. I když se dá pochopit, že tak učinil, aby Bůh byl
oslaven větším zázrakem než pouhým uzdravením, přece jen se
musíme pozastavit nad celým dosahem těch slov. Nemoc
Lazarova se nedotýkala jen Lazara, nýbrž i jeho sester, které o
něho pečovaly. Chceme-li se hodně srozumitelně vyjádřit,
můžeme říci, že sestry Lazarovy byly duchovními žákyněmi
Ježíšovými. Nemůžeme se pak zbavit dojmu, že Ježíš podrobil
sestry Lazarovy zkoušce víry. Pochopení důvodů této zkoušky je i
pro nás velmi důležité. Nejtěžší je nepřestat věřit, i když nás Bůh
zdánlivě opustil (viz Job). Takovou zkouškou víry musí projít každý
věřící. Museli jí projít apoštolové ve chvíli zajetí a smrti Ježíšovy a
musí jí projít všechny naše vlastnosti. Musíme umět dokázat víru
celou svou osobností a za všech okolností. To je hlavní smysl této
zkoušky.(195) Přestože nemáme utrpení vyhledávat, máme v něm
viděti výchovný prostředek a máme pochopit, že utrpení, i když
zdánlivě pochází z příčin mimo nás, námi nezpůsobených, ustává,
když překonáme pouto nebo sebelásku, jíž nás mělo zbavit.
Příčinu utrpení vždycky hledejme především v sobě, i když z
povrchního hlediska jsme si je vůbec nezavinili.
XI. 8. Praví mu učedníci: "Mistře, právě tě chtěli Židé
ukamenovat, a zase tam jdeš?"

9. Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Chodí-li kdo
ve dne neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa.
10. Chodí-li však v noci, klopýtne, neboť nemá světla."
Ježíš odpověděl apoštolům jasně, proč jde do místa
nebezpečí, ale neřekl jim všechno. Jen je ujistil, že se mu nic
nestane, protože ještě jeho úkol (den) není u konce.(196) Dokud
nenabudeme této jistoty o tom, co máme dělat z vůle Boží,
nezbavíme se strachu. V Ježíšově odpovědi však schází
odůvodnění, proč šel právě do místa nebezpečí. Nestačí se
vyhnout odpovědi, řekneme-li, že si byl jist životem. Mohl být
přece jen napaden a ohrožován, zatím co jinde mohli být i jeho
apoštolové klidnější. Tato maličkost nám vysvětluje část tajného
smyslu pozdějšího velkého utrpení Ježíšova. Pomoc lidstvu platil
Ježíš jednak nebezpečím, do kterého se vydával, jednak strašným
utrpením, které podstoupil. Jen tak můžeme porozumět často
opakovanému výroku, že Ježíš Kristus svou smrtí na kříži nesl tíži
našich vin.(197)
XI. 11. To pověděl, a potom jim řekne: "Lazar, náš přítel, spí, ale
jdu jej vzbudit."
12. Učedníci mu tedy řekli: "Pane, spí-li, bude zdráv."
13. Ale Ježíš mluvil o jeho smrti, oni však se domnívali, že
mluví o skutečném spaní.
14. Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: "Lazar umřel,
15. a raduji se kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili.
Než půjdeme k němu!"
16. Tomáš, řečený Didymus, řekl proto spoluučedníkům:
"Pojďme i my a zemřeme s ním!"
Výklad, že Ježíš slovem "spí", myslel dočasnou smrt, je
nedostačující. Z dalšího bude patrno, že Ježíš Lazara nevzkřísil
k pouhému pozemskému životu, jakým žil před tím, nýbrž k životu
věčnému, tj. k zažívání přítomnosti Boží. Protože řeč Ježíšova
v symbolech je zcela přesná, vyplývá zmíněný závěr i z toho, že
světsky založené lidi, nemající vědomé spojení s Bohem, nazýval
Ježíš mrtvými, kdežto Lazara nenazval mrtvým, nýbrž pouze
spícím. Už totiž nebyl duchovně mrtev, nýbrž vedením Ježíšovým
a událostmi (nemocí), které prožil, byl připraven k duchovnímu
procitnutí do věčného života, do stálého nazírání na Boha (řečeno
symbolicky, ke bdění). Proto si Tomáš přál takovým způsobem
zemříti s Lazarem. Zemříti v tom smyslu znamená přestati viděti
střed a základ svého života v pomíjející pozemské existenci (to je
též správná definice víry).

Vidíme z verše 15., že Ježíš musel své učedníky stále ještě
přesvědčovat o svém Božském původu.
XI. 17. Ježíš tedy přišel a shledal, že jest již čtyři dni v hrobě.
něho.

18. Bethanie byla blízko Jerusaléma, asi patnáct honů od

19. Přišlo pak mnoho Židů potěšit Martu Marii pro jejich
bratra.(198)
20. Jakmile tedy Marta uslyšela, že Ježíš přichází, běžela
mu vstříc, Marie však zůstávala doma.
21. Marta tedy řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl býval zde,
můj bratr by nebyl umřel."
22. "Ale i nyní vím, že Bůh ti dá, začkoliv Boha požádáš."
23. Dí jí Ježíš: "Tvůj bratr vstane."
24. Marta mu odvětí: "Vím, že vstane při vzkříšení
poslední den."

v

25. Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne,
i kdyby zemřel, živ bude."
26. "A nikdo, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.
Věříš tomu?"
27. Dí mu: "Ano, Pane! Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš,
Syn Boží, který přichází na tento svět."
Marta věřila, jako ostatní Židé, že vzkříšení mrtvých nastane
v určitý, pro všechny stejný den na konci světa, před posledním
soudem.(199) Ježíš jí napovídá, že tato víra je příliš doslovným
smyslem Starého zákona. Jako v mnoha jiných případech, tak i v
tomto, si Židé své Písmo vykládali neobrazně, bez hlubšího
smyslu, ačkoliv ono hlubší smysl má a Ježíš na něj přišel ukázat.
Vždyť kdyby tento smysl nemělo, byli by Židé Ježíše s radostí
přijali jako svého Mesiáše. Protože však předpovědi Starého
zákona o Mesiáši se nesplnily doslova, nýbrž často podle jejich
symbolického smyslu, jak dokazují sami evangelisté (zvláště
Matouš), Židé nevěřili, že mezi ně sestoupil Mesiáš. My, bohužel,
dodnes vykládáme Písmo tam, kde musí být chápáno podle
skrytého smyslu. Také my čekáme marně, jako křesťané v dobách
Kristových marně čekali, na konec světa a poslední soud, který
měl být s ním spojen a mýlili se jen proto, že si doslovně vykládali
Kristova slova.
Stačí si přečíst pozorně slova, která řekl Ježíš Martě,
abychom pochopili, kdy bude onen soud a kdy vstupujeme do

věčného života. Ježíš říká: "Tvůj bratr vstane." Marta na to odvětí
zcela ve smyslu tehdejší židovské víry: "Vím, že vstane při
vzkříšení v poslední den." Ježíš ji ale opravuje: "Já jsem vzkříšení
a život, kdo věří ve mne, i když zemřel, živ bude." To znamená, že
i když už v době Kristově někdo zemřel jako Lazar, ale věřil v
Krista tím dokonalým způsobem, jak jsme o něm mluvili, zůstal na
živu ve věčnosti. Abychom si snad nemysleli, že obživne až po
posledním soudu, jak by se dalo soudit ze slov "živ bude", znovu
Ježíš praví: "A nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky." To
znamená, že už nezemře, ale vstoupí do věčného života.
Připomeňme si, že Ježíš neřekl, že kdo věří, zemře a bude později
vzkříšen. Ježíš Kristus naopak o sobě řekl: "Já jsem vzkříšení a
život," čili jako já už jsem, tak už trvá nyní život věčný a věčný
život ve mně, v Bohu. Není třeba čekati do skonání světa. Jak
jinde vysvětluji, je poslední den nebo soudný den jenom přechod z
tohoto vědomí světa do vědomí Boha, do uvědomování si Boží
přítomnosti.
Když potom Marta odpovídá: "Ano, Pane! Já jsem uvěřila, že
ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který přichází na tento svět," tvrdí dle
smyslu slov Kristových - Ano, Pane, já věřím, že jsi přišel na svět,
abys vzkřísil duchovně mrtvé. Ke komu vejdeš, u toho nastává
poslední soud a přechod do věčného života.
XI. 28. A když to pověděla, vzdálila se a zavolala potají svou
sestru a řekla: "Mistr je tu a volá tě."
29. Sotva to uslyšela, rychle vstala a šla k němu.
30. Ježíš totiž dosud nepřišel do vesnice, nýbrž byl na tom
místě, kde se s ním setkala Marta.
31. Jakmile však Židé, kteří s ní byli v domě a těšili ji,
spatřili, že Maria rychle vstala a odešla, šli za ní, protože myslili,
že jde ke hrobu, aby se tam vyplakala.
32. Když tedy Maria přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho,
padla mu k nohám a pravila mu: "Pane, kdybys zde byl býval, můj
bratr by nebyl umřel."
Marta jednala stejně, jak by jednal každý, komu se dostalo
víry ve věčný život. Komu by přál podobný zážitek, toho by poslal
ke Kristu. Nejraději by k němu poslal celý svět.(200)
Poučná je i ta okolnost, že Ježíš nejde až k Marii a k Martě,
nýbrž že obě musely část cesty k němu vykonat samy. Onu delší
část sice vykonal Ježíš, ale jistou malou část musí vykonat člověk.
Tak je tomu vždycky ve skutečnosti. Bůh nejde až do vesnice.
Nejde až do našeho vědomí. Zůstává stát na jeho prahu, ale je tak

blízko, že člověk jeho blízkost cítí a je třeba, aby všeho nechal, ať
se rmoutí nebo raduje, a ihned se odebral celým svým tělem a
duší, celou svou bytostí ke Kristu, jako udělala Marie.(201)
XI. 33. Ježíš tedy, když viděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří
přišli s ní, v duchu velice pohnut se zachvěl.
34. A řekl: "Kam jste ho položili?" Řkou mu: "Pane, pojď a
podívej se!"
35. Ježíš zaslzel.
36. Proto Židé pravili: "Hle, jak ho miloval."
Ježíš nezakrývá své pohnutí a apoštol Jan je nezatajuje,
naopak na ně upozorňuje, abychom viděli, že Ježíš Kristus nevedl
své lidi ke chladné odpoutanosti, nýbrž k účastenství jak na
strastech, tak na bolestech našich bližních. Vždyť právě sv. Jan,
který líčí poměrně málo Ježíšových zázraků, zastavuje se u
prvního zázraku v Káni Galilejské, na němž podílena též účast se
svatebčany a nyní líčí vzkříšení Lazarovo, kde jeden z důvodů (i
když ne hlavní), pro nějž Ježíš dělá zázrak, je jeho účast na
smutku sester a Židů. Ježíš nás vede k účastnému životu na
životě druhých, nikoliv k samotě a k výlučnému životu. Dává
přednost rozjímavému životu (Marii) před Martou, ale zřejmě proto
jen, aby zdůraznil, že vnitřní život duše musí stát na pozadí všech
skutků a nikoliv, aby člověka od skutků odváděl. Ježíš chtěl říci:
"Bez hlubokého vnitřního života nemůžete být vůbec živi a
nemůžete být skutečně prospěšni bližnímu."
Ježíš se dále ptá, kam položili mrtvého. Vedli jej k hrobu a
on zaslzel. Židé si jeho soucit vysvětlovali jen jako lásku. Ale kdo z
nás může říci, že neslzel nad osudem všech zemřevších lidí.
Pozůstalí mu vypraví třebas skvělý pohřeb, pečlivě jej uloží, ale o
jeho duši se neumějí postarat.
Proto otázka "Kam jste ho položili?" je otázkou spíše
poučnou a výstražnou než opravdovým dotazem. Co dokáží lidé a
co dokáže Bůh.
XI. 37. Někteří z nich však řekli: "Nemohl tento člověk, který
otevřel oči slepému, učiniti, aby on nezemřel?"
V slzách Ježíšových viděli někteří bezmocnost. Soudili podle
pohnutek vlastních, neboť sami plakali, protože nic lepšího
nedokázali učiniti.(202)
XI. 38. Ježíš však opět hluboce pohnut, odebral se ke hrobu. Byla
to jeskyně a na ní položen kámen.
39. Ježíš řekne: "Odstavte kámen!"

Marta, sestra zemřelého, mu dí: "Pane, již zapáchá, vždyť
je tam čtyři dny!"
40. Ježíš jí praví: "Neřekl jsem ti, že budeš-li věřiti, spatříš
slávu Boží?"
Jinými slovy by se dala výčitka Ježíšova Martě říci: "Což
nevíš, že teď křísím mrtvé a nikoliv někdy na konci světa? Stačí
odvalit kámen z hrobu a mrtvý vstane k věčnému životu." Zdání
oddělenosti uzavírá lidskou duši v těle jako v hrobě. Stačí se
zbavit tohoto zdání a Ježíš duši křísí k věčnému životu.
XI. 41. Odstranili tedy kámen, Ježíš pak zvedl oči a řekl: "Otče,
děkuji ti, že jsi mne vyslyšel.
42. Já jsem věděl, že mne vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to
kvůli okolostojícímu zástupu, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal."(203)
43. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!"
To je smysl volání Ježíšova v každé lidské duši, připravené,
aby vyšla z hrobu nevědomosti.
XI. 44. A vyšel mrtvý, jsa ovázán na rukou i na nohou ovinkami, a
s tváří obtočenou šátkem. Ježíš jim řekne: "Rozvažte ho a nechte
odejít!"
45. Proto mnoho Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co učinil,
uvěřili v něho.
46. Někteří z nich však odešli k farizeům a oznámili jim, co
Ježíš učinil.
47. Proto velekněží a farizeové svolali radu a pravili: "Co
máme dělati? Vždyť tento člověk činí mnoho znamení!
48. Necháme-li jej tak, všichni v něho uvěří. Pak přijdou
Římané a vezmou naše (svaté) město i národ."(204)
49. Ale jeden z nich, jménem Kaifáš, který byl veleknězem
toho roku, řekl jim: "Vy nic nevíte,
50. ani nemyslíte na to, že je pro vás prospěšné, aby jeden
člověk umřel za lid, a ne, aby zahynul celý národ."
51. To neřekl sám ze sebe, nýbrž jako velekněz toho roku
prorokoval, že Ježíš zemře za národ.
52. A nejen za národ, ale aby shromáždil v jedno ty děti
Boží, které byly rozptýleny.(205)
53. Od onoho dne se tedy uradili, že ho zabijí.

Sv. Jan nám tady úmyslně staví před oči souvislost mezi
vzkříšením Lazarovým a smrtí Ježíšovou na kříži. Ježíš ještě
rozvádí tuto myšlenku ve slovech Janova evangelia, XVI,7:
"Pravím vám však pravdu: Je pro vás dobré, abych odešel....."
Je pro nás dobré, aby Ježíš odešel, jelikož bychom neznali
cestu, kterou nám ukázal a kterou posvětil požehnáním svým a
pomocí. Kdokoliv za ním jde touto cestou, najde život věčný. Ježíš
tím, že křísí duše k věčnému životu, ustavičně obětuje sebe sama,
ustavičně znovu stoupá na Kalvárii. Toto tajemství plně pochopí
jen ten, kdo zemřel s Ježíšem. My však už neumíráme sami. Naše
umírání pro tento svět je blahé, protože s námi umírá Ježíš a s
námi povstává z mrtvých. V této smrti nejsme sami, a kdybychom
v ní měli být sami, neměli bychom odvahu zemříti, a proto bychom
také nikdy nebyli věčně živi.
Ještě jednu důležitou připomínku dlužno učiniti k těmto
veršům. Máme tu zprávu, že prorokuje Kaifáš, ačkoliv je člověkem
nehodným toho, aby jeho ústy mluvil Bůh. Tady máš odpověď, jak
máš např. ve zpovědnici nebo u oltáře posuzovat i nehodné
kněze. Dává ti ji sám sv. Jan a sám Ježíš, který se podvolil vůli
Kaifášově a dal se jím odsouditi na smrt. Dokážeš-li i v nehodném
knězi (a to též platí do určité míry o každém tvoru) viděti zástupce
Božího (nástroj Boží vůle), dostane se ti od něho té pomoci a toho
opravdového rozřešení a předání duchovní síly jako od kněze
dobrého.
Také je v tomto proroctví obsažena důležitá výstraha.
Někteří lidé vyniknou nad ostatní nějakým darem od Boha, ale
sami nejsou hodni takového daru. Podle mimořádných schopností
nepoznáš tak spolehlivě duchovní vyspělost člověka, jak podle
jeho denního života a skutků.(206) Nenech se nikdy ohromit, oslnit
a oklamat.
XI. 54. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel
odtamtud do krajiny na okraj pouště, do města zvaného Efraim a
tam prodléval s učedníky.
55. Byly tak blízko židovské velikonoce a mnozí z té krajiny
se odebrali vzhůru do Jerusaléma před velikonočními svátky, aby
se posvětili.
56. Hledali tedy Ježíše a rozmlouvali mezi sebou, jak stáli v
chrámě: "Co myslíte? Nepřijde na svátky?" Velekněží a farizeové
totiž vydali nařízení, že kdo zví, kde jest, má to oznámiti, aby ho
mohli zajmouti.

Největší zkoušce měli být podrobeni apoštolové, proto se
jim Ježíš nějaký čas v soukromí věnoval a my se z dalších kapitol
dovídáme, jakého poučení se jim dostalo. Ústraní nevolil ze
strachu, protože na svátky přece přišel do Jerusaléma. Jak
uvidíme, trávil dobu před nimi ještě u svých nejlepších přátel (u
Lazara), aby jim dopřál se s ním ještě potěšit.
(4. června 1953)
XXIII. Slavný vstup do Jerusaléma
(XII,1 - XII,50)
XII. 1. Šest dní pak před velikonocemi přišel Ježíš z Bethanie,
kde přebýval Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých.
2. Uchystali mu tam večeři a Marta posluhovala. Lazar pak
byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu.
3. Tu Maria vzala libru drahocenné masti z pravého nardu,
pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je vlastními vlasy;
4. Než jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho
měl zradit, řekne:
5. "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů a nedalo se
chudým?"
6. To však pravil ne snad ze starostlivosti o chudé, nýbrž proto,
že byl zloděj a že si z příspěvků do měšce, který měl, ukládal
stranou.
7. Ježíš tedy řekl: "Nech ji, ať to uchová ke dni mého pohřbu!"
8. "Vždyť chudé máte s sebou vždycky, mne však vždycky
nemáte."
Především třeba upozornit, že toto pomazání Páně není
totožné s oním v Luk VII,36. Důležitější však je, abys si opět
uvědomil, že sv. Jan nikdy nevypravuje jen poučnou historii, nelíčí
jen události, nýbrž pozastavuje se u všeho, co mělo v životě
Ježíšově buď skrytý význam (smysl), nebo ukazovalo cestu či
pravdu.
V minulé kapitole jsem ti vysvětlil, že vzkříšení Lazarovo bylo
předobrazem zmrtvýchvstání Páně a důkaz správnosti tohoto
vysvětlení v právě uvedeném verši XII,7: "Nech ji, ať to uchová ke
dni mého pohřbu." Přál si, aby tato událost byla zaznamenána v
historii jeho života jako důkaz, že věděl o své smrti a jejích

následcích. Jeho smrt bude mít za následek, že se rozšíří vůně po
celém domě, ale také že někteří nepochopí cenu jeho oběti.
"Vůně se rozšíří po celém domě" znamená, že pro všechny
věřící bude smrt Ježíšova velkým povzbuzením v jejich
smyslovém životě. Domem se myslí obec věřících. Ti však, kteří
neměli čisté úmysly, jako např. Jidáš, ukáží při smrti Kristově
pravou tvář, postaví se proti Kristovi a nakonec odpadnou úplně.
(207)
Je zajímavé, že Ježíš měl pokladníkem zloděje, který střádal
pro sebe. Jistě i tato okolnost, známá jak jemu tak apoštolům,
měla vnitřní význam. Ježíš nechtěl ostatní apoštoly poskvrňovat
stykem s penězi a milejší mu bylo, když si Jidáš něco ponechal
pro sebe, než aby ostatní apoštoly vystavoval svodu peněz. Věděl,
že peníze a druhé pohlaví jsou největšími svody na cestě. Proto
sám pohlavně nežil, ani neměl jakékoliv vlastnictví.(208)
Tato událost také odpovídá na otázku, zda se má vydávat na
oslavu Boží. Často se vytýká hlavně katolíkům, ale stejná výtka by
se mohla udělit mohamedánům nebo hindům, že staví příliš
nákladné a drahé chrámy a že by se ty peníze lépe daly vynaložit
na chudé. Ježíš tu odpovídá, že na oslavu Boží se nemá šetřit
penězi. Lidstvo má konečně velkou možnost ušetřiti na zbrojení,
na vzájemném vraždění, na placení špionáže, politických soudců,
věznitelů, tyranů a příživníků všeho druhu.
Mnohá duše potřebuje však pro povznesení vhodného
prostředí. Chrám má býti symbolem velikosti a vznešenosti Boží.
Nechť jím je tím spíše, že většina náboženských cest začíná
údivem. Člověk se diví, kolik pravdy a krásy se skrývá v
náboženství a tomuto podivu odpovídá také vznešenost
náboženských staveb. Horší však je, že většina duší se spokojí s
tímto údivem a chce být unášena stále znovu a znovu krásnými,
hlubokými myšlenkami a chce se jaksi bezpracně dát nést vlnami
vzedmutého citu. Takovým způsobem však nemůže ani trvale jíti
kupředu, ani zůstati tam, kam ji cit povznesl. Po jeho opadnutí
duše cítí, že je opět opuštěným žebrákem, jímž byla před
vzplanutím citu.
Přesto však pro mnohé duše, a to pro ty připravenější, je
náboženský cit podnětem, který vnese do nich aspoň nepokoj a
touhu pokračovati v tom, co jim přinesla chvilková předchuť vnitřní
krásy a blaženosti. A tak se stává, že v mnohých chrámech se
otevřel duším duchovní zrak, jímž po prvé zahlédly svou
nesmrtelnost, o níž před tím neměly důkazů.(209)

Konečně nám tato malá scéna napovídá, že zdánlivě
bezvýznamné události člověku duchovně založenému mohou
odhaliti duchovní zákulisí, ze kterého všechno pramení.(210)
XII. 9. Četný zástup Židů se dověděl, že je tam, i přišli nejen k vůli
Ježíšovi, ale aby viděli i Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.
10. Velekněží se však uradili, že zabijí také Lazara,
11. protože mnoho Židů k vůli němu odcházelo a přidávalo
se k víře.
12. Když druhého dne uslyšel hojný zástup, který přišel na
svátky, že Ježíš jde do Jerusaléma,
13. vzal palmové ratolesti, vyšel mu vstříc a volal: "Hosana!
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, a král izraelský!"
Častokráte za ta tři léta veřejné činnosti Ježíšovy se
stávalo, že jej zástupy chtěly učinit svým vládcem. Nechápaly, že
Kristus nepřišel na svět, aby vládl na omezeném území nějakého
národa, nýbrž aby dokázal, že je vládcem celého vesmíru, že
skrze něho všechny věci povstaly a jeho mocí všichni mohou dojít
spásy.(211)
Druhá stránka tohoto slavného uvítání se týká zase naší
cesty k Bohu. Víš, že celé období od křtu v Jordánu až do smrti na
kříži znázorňuje další očistu a konečné oproštění člověka, onu
nejtěžší část duchovního vývoje, kdy zvíře již zahynulo v tom
smyslu, že nemá právo diktovati způsob života, ale lidské já dosud
žije pro sebe a také sobě chce přivlastniti všechny duchovní
výtěžky. Pokračující osvícení činí z člověka v tomto období vývoje
už osobnost vynikající jak po stránce mravní, tak i rozumové. Musí
proto nastat během této fáse chvíle, kdy jej svět nalezne a chce
mu popřáti čest, která je neúměrná jeho vývoji. Níže stojící lidé
takovému člověku ustavičně pochlebují, vynášejí jeho vlastnosti, a
protože jim schází měřítko, jímž by poznali pravého duchovního
vůdce, považují jej za dokonalého. Neobrní-li se takový člověk
pokorou a zanedbá-li své duchovní povinnosti, může se stát, že
sám podlehne klamu ostatních lidí a bude se považovat za
dokonalého nebo dokonce za Boha (212), založí potom novou
sektu, nebo se prohlásí za spasitele nebo se dá aspoň za něho
prohlašovati. To ovšem je konec jeho vývoje.
Taková krise je zaviněna jednak sebeláskou, neboť lidské
ještě neumřelo na kříži, jednak nedostatečným osvícením a
nedokonalým spojením s Bohem.(213)
XII. 14. Ježíš pak nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno:

15. Neboj se, siónská dcero! Hle, přichází tvůj král, sedě na
oslátku.
Poslušné oslátko, vezoucí Ježíše, je symbolem zkrocené
tělesnosti. V jiných evangeliích se praví, že šlo zvíře, na němž
dosud nikdo neseděl. (Luk XIX,30) Kristus dbal při volbě symbolů i
na takové drobnosti, jimiž můžeme být poučeni. Tentokrát nám
chtěl říci, že nejen ovládal své tělo, ale že jeho tělo též nepatřilo
dosud nikomu jinému. Žil naprosto čistě a nikdo neměl práva bez
jeho svolení si dělat nároky na jeho tělo. Zde se nám dokreslují
slova: "Ejhle, Beránek Boží....."(214)
Po prvé osedlané zvíře je také symbolem individuálního
vývoje na cestě osvěcovací. Vývoj tam dospěje tak daleko, že
mystik může říci, že zvíře, které má v sobě, dosud nikdy nebylo
osedláno - ovládnuto - a nikdy tak poslušně nevykonávalo úkoly
na ně kladené. Nedokonalost tohoto stavu spočívá jen v tom, že
Pán se nám jeví jedoucí na zvířeti jen jedenkrát nebo málokdy
nebo prostě přechodně. Jakmile se neprojeví, ani zvíře není tak
dokonale poslušné.
Také verš patnáctý je neméně významný. Mohli bychom ho
přeložiti do srozumitelnější mluvy a zároveň vysvětliti takto: "Neboj
se duše příchodu svého krále do jeho království, jímž jsi ty. Jemu
nejde o to, jak se tobě mylně zdá, aby tě zahubil, nýbrž o to, aby
ovládl svým objevením tvé tělo a tím tě přivedl na samý okraj
možnosti duchovního poznání.(215)
XII. 16. Jeho učedníci tomu zprvu nerozuměli, ale když byl Ježíš
oslaven, rozpomenuli se, že to bylo psáno, a že mu to učinili.
Porozuměli, že Starý zákon předvídal tyto události. Také
mystický žák po celá léta dorůstá do plného porozumění toho, co
zažil, viděl a poznal. Každý dar od Boha nese trvale užitek a
plody, když je s ním dobře hospodařeno a není-li zakopán nebo
promrhán.
XII. 17. Takto vydával o něm svědectví zástup, který s ním byl,
když zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil jej z mrtvých.(216)
18. Proto mu také šel zástup vstříc, neboť slyšel o tom
zázraku, který učinil.
19. Tu si farizeové řekli: "Vidíte, že vůbec nemáte úspěchu.
Celý svět odešel za ním!"
20. Někteří pak z těch, kdo vystoupili klanět se o svátcích,
byli Řekové.

21. Ti tedy přistoupili k Filipovi, který byl z Bethsaidy
Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše."

v

22. Filip jde a řekne to Ondřejovi, Ondřej a Filip zase jdou a
řeknou to Ježíšovi.
Duchovní zasvěcenec působí na lidi jako magnet a mohl by
z toho lehce těžit. Toho se obávali farizeové, protože Ježíše
soudili podle sebe. Špatní lidé neumí u jiných lidí předpokládat
lepší a vznešenější pohnutky, než jakých jsou sami schopni.
Farizeům šlo o osobní prestiž, Ježíši o království Boží, ne o vlastní
osobu.
Cizinci byli prosti těchto osobních předsudků, protože
nemohli předpokládat, že by Ježíš měl zájem o jejich hmotný nebo
duchovní stav. V jejich příchodu však Ježíš spatřoval znamení, že
bude opravdově oslaven u všech, kteří bez předsudků hledají
království Boží. To je i patrno z následujících veršů. Je zajímavé,
že apoštolové sami nic netušili o rozsahu Ježíšova poslání. Stále
se domnívali, že Ježíš přišel na zem jen k vůli Židům, proto jen
nesměle jej šli uvědomit, že i Řekové se o něj zajímají. Jeden si
netroufal přednésti žádosti Řeků, vzal si na pomoc druhého, aby
podpořil svou žádost.(217)
XII. 23. "Přišla hodina, aby oslaven byl Syn člověka!"
Všimni si, že Ježíš říká o sobě, že je synem člověka, na
rozdíl od jiných výroků, kde o sobě mluví jako o Synu Božím. Má
zde opět na mysli své tělo, které má býti oslaveno
zmrtvýchvstáním. Na kříži nemohl zemříti Syn Boží ani nemohl
povstat z mrtvých, neboť jeho život je věčný, ale člověk mohl umřít
a povstat znovu k životu. To je také mystický úkol každého z nás.
Kristus zde dává lidem příklad: Celá událost s oslavou v
Jeruzalémě a s příchodem cizinců k němu, mu připomíná a je
předzvěstí budoucího ukřižování a zmrtvýchvstání.(218) Proč?
Protože se ničeho v duchovnu nedobývá skokem, budoucí věčná
sláva se připravuje malými a poměrně krátkými okamžiky slávy a
blaženosti, kdy mystik už už cítí na dosah ruky závan svobody, ale
opět se musí vrátit do světa a dokončit právě ten nejtvrdší boj. Ale
v jeho nitru už zůstává naděje na budoucí velkolepou svobodu,
naděje živá, podložená zkušeností, třebas jen na chvíli zažitou.
XII. 24. "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Neodumře-li pšeničné
zrno v zemi, do které padlo, zůstává samo. Ale odumře-li, přináší
hojný užitek.
25. Kdo miluje svůj život na tomto světě, ztratí jej, a kdo
nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání ho pro život věčný.

Verš 24. samozřejmě znamená, že neodumře-li člověk pro
svět, nepřinese jeho život duchovní užitek. Tento obraz však
mistrně vystihuje skutečnou situaci člověka, žijícího v pocitu
oddělenosti od všech ostatních tvorů a především od Boha, že si
jej musíme vysvětlit podrobněji. Člověk se opravdu podobá zrnu
tím, že je ohraničen ve stěnách svého těla jako ono a že má
schopnost se množit a vydat užitek. Člověk by chtěl vydat užitek,
ale nechtěl by při tom doplatit svým životem. Proto se zařizuje v
životě obvykle tak, jako by měl žíti věčně, ale nakonec hyne jako
všichni jeho předchůdci. Mluví-li zde Kristus o zahynutí, má na
mysli dvojí druh smrti. Jedna, ta málo účelná a horší, vzniká tím,
že ten, kdo se držel sama sebe, ztrácí vědomí sebe a umírá.(219)
Kristus říká, že zůstává sám. Zůstává onou oddělenou bytostí
cítící se beznadějně osamocenou.(220) Druhá smrt je účelná. Její
podstata tkví v tom, že člověk obětuje svůj individuální oddělený
život Bohu, že se přestane strachovat o svou oddělenou existenci
a nahradí ji existencí neoddělenou od všeho tvorstva (země) a
také od Boha.(221) Lidově bychom řekli, že přestane být sobcem
po všech stránkách. A to by byl věru dobrý, ale těžký začátek.
25. verš podává srozumitelnější výklad minulého verše.
Sv. Augustin znamenitě komentuje tato slova: "Je to velké a
podivuhodné slovo o lásce člověka k tomuto životu, která vede ke
zhoubě a nenávisti, která jej zachraňuje. Jestliže ho špatně
miluješ, pak ho nenávidíš. Jestliže jej správně nenávidíš, pak jej
miluješ. Blažení ti, kdo jej v nenávisti uchovají, aby jej láskou
nezahubili."(222)
Mně ale lépe vyhovuje indický výklad o lásce a nenávisti,
který zdánlivě odporuje Augustinovi. Bhagavad-Gita říká, že jak
láska tak nenávist poutá. Podle nich, nenávidí-li někdo svět, je k
němu právě tak připoután a musí se do něho znovu a znovu
vracet, jako když má svět v lásce. A stejně poutá nenávist a láska
ke kterémukoliv předmětu, k němuž nese. Kristus měl na mysli ve
svých slovech nepochybně tutéž připoutanost ke světu, když
sliboval ztrátu věčného života těm, kdo milují svět. Život, žitý jen
pro tento svět, jen z lásky k tomuto světu, nemůže přinésti vědomý
věčný život a musí tedy přinést této existenci zničení, čili ztrátu
života. Ale jak je tomu s nenávistí. Podle Indů (přesněji podle
hinduismu) nenávist k tomuto světu musí mít tytéž následky jako
láska k němu, musí vést ke smazání vědomí a k započetí nového
života v novém vtělení zde ve hmotě bez ponětí o předcházejícím
životě. To se rovná opět dokonalému zničení minulého života,
ovšem ne zničení duše, která zůstává nesmrtelnou, ať se člověk
chová jakkoliv. Sebevrah nenávidí svůj život zde na zemi, a proto

jej dobrovolně končí. Není proto však mravně ani nábožensky
výše než člověk, který nemírně užívá světa, miluje jej a zemře. My
víme, že mnohé lidi nenávist více spoutává než láska, které
nejsou schopni. Indové tedy mají pravdu, i Kristus a s ním i sv.
Augustin.
Jen jednoho je třeba, abys si srovnal všechny zdánlivé
protiklady mezi Kristem a Krišnou. Musíš znát celého Krista,
inspirátora Nového zákona a musíš znát celého Krišnu, inspirátora
Bhagavad-Gity. Pak dáš Ježíšovu slovu "nenávist" pravý smysl.
Ze smyslu evangelií jasně vyplývá, že Kristovi ve slovech o
nenávisti světa šlo o sebezápor, nikoliv o nenávist ke světu či k
lidem, zvířatům společenskému řádu nebo vědě. Kristus přece
zřetelně a vytrvale doporučoval milovati bližního a všechny tvory,
neprotiviti se vrchnostem atd. O tom najdeš v tomto výkladu
nesčetné důkazy. Ježíš nikdy nelhal a proto jeden jeho výrok
nemůže rušit druhý, nýbrž všechny se jen doplňují a teprve jako
celek dávají harmonický smysl.
Ve slovech Kristových "Zapři sama sebe a následuj mne"
najdeš správné vysvětlení ke světu. Postoj správného křesťana,
který v tomto smyslu nenávidí svět, vypadá potom např. takto:
"Tyto požitky by si přálo míti mé tělo, tento klidný a pohodlný život
bez jakékoliv námahy by si přála mít má zevní individualita, jež se
cítí oddělena od Boha a bližních. Já však nejsem tímto tělem, a
proto se nemohu ztotožňovati s jeho choutkami, musím se je učit
nenávidět, nebo lépe řečeno zapírat, odpírat si jich. Stejně tak
nejsem oddělenou bytostí a proto toto vědomí oddělené existence
není mým pravým vědomím, nemůže mi říci nic o pravém dobru, o
pravé kráse, o pravé blaženosti, o pravém poznání, o pravém
klidu. Všechno, co v něm zažívám, není nic jiného než chvilkový
záblesk věčné skutečnosti, jejíž vědomí nikdy nepřestává a je
neustále klidné. Budu-li připoután k zevnímu, dočasnému vědomí,
nikdy nepoznám celé vědomí. Nemohu si tedy přát zůstat omezen
na vědomí tohoto světa, a chci-li vyjít z jeho vězení, musím toužit
po rozšíření svého vědomí, musím nenávidět zevní vědomí.
Milovat své oddělené vědomí by znamenalo milovat nevědomost.
Nemíti v lásce své oddělené vědomí znamená milovat poznání a
toužiti po něm.(223)
Ovšem nenávidět svůj život může mít ještě hlubší mystický
smysl, a ten měl Ježíš nepochybně rovněž na mysli. Mysl, která
lne k tomuto životu na zemi, nemůže přejíti k tak ustálené
myšlence na Boha, aby si člověk jejím vlivem přestal uvědomovat
tento omezený svět a začal si být vědom světa neomezeného, tj.
sounáležitosti s Bohem. Nemůže-li člověk nabýti tohoto stavu

uvědomění již za svého života na zemi, je v okamžiku smrti
odsouzen ke ztrátě vědomí i o tom světě, který dosud vnímal bez
překážek. Naprosté soustředění na svět a život v něm znemožňují
jakékoliv jiné soustředění na něco jiného, čili také na Boha. Bez
soustředění mysli na Boha nelze si jej uvědomit, právě jako
nemůžeme nic ve světě vnímat bez soustředění na vnímané.
Soustředění na svět je tedy hlavní překážkou, pro níž
nemůžeme vědomě žíti v Bohu. Teoreticky by stačilo, kdybychom
od něho ustupovali každý den aspoň na chvíli, ale prakticky takové
počínání u lidí vnitřně nepřipravených se mine účinkem. I světské
činy a myšlenky musí se umět postavit do služby Boha. O tom bylo
a bude pojednáno jinde.
XII. 26. Jestliže mi kdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já,
tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, toho poctí můj
Otec.
Tento verš znamenitě doplňuje předcházející a potvrzuje
správnost předešlého výkladu. Klíč k tomuto verši je ve slovech:
"Kde jsem já, tam bude i můj služebník". Všimni si, prosím, že
Ježíš říká: "Kde jsem já", nikoliv "kde budu já". Míní zřejmě své
ustavičné spojení s Bohem a přebývání v něm. Uvědom si, že
Ježíš řekl o sobě, že nemá zde na zemi, kam by hlavu složil. Chtěl
říci, že zem není jeho domovem. Kde byl a je, není tedy zem a
svět, nýbrž oblast Ducha a tam má být také jeho služebník. Zde
máme důkaz, že si člověk nejen smí dělat nároky na vstup do
království Ducha, do království Božího, ale že si Kristus dokonce
přeje, aby tam vstoupil a svým služebníkům slibuje, že tam
vstoupí. Porozumíš-li takto tomuto slibu Kristovu, porozumíš také,
co znamená následovati Krista. Následovati Krista znamená
napodobovati jej, ztratiti sama sebe, dát ukřižovat člověka v sobě,
aby mohl povstati Syn Boží z mrtvých. A protože je absolutně
dokonalé spojení mezi Otcem a Synem, vstup do království
Synova je vstupem do království Otcova, je to spojení s celým a
nedělitelným BOHEM.(224)
XII. 27. "Nyní je má duše rozechvěna. A co mám říci?"
28. "Otče, ochraň mne před tou hodinou? Než právě proto
jsem přišel do této hodiny; Otče, oslav své jméno! " I přišel hlas z
nebe: "Oslavil jsem a ještě oslavím."
Na jedné straně Ježíš vybízí apoštoly, aby se nebáli
pronásledování, že nepřátelé mohou uškoditi jen jejich tělu, které
beztak umírá, ale nikoliv jejich duši, která je věčná, na druhé
straně slyšíme z jeho úst výrok "nyní je má duše rozechvěna".
Přibližovala se hodina jeho utrpení a Ježíš přesně věděl, jaká

strašná muka bude prožívat. Jako bytost dokonale spojená s
Bohem Otcem by byl nemusel zažívat ani nejmenší hnutí mysli,
ale jako ukazatel cesty k Bohu musel právě tuto lidskou stránku
hmotného a mystického umírání ukázat. Musel ukázat už
apoštolům, že i když se nebudou bát tělesné smrti, mystická smrt
v nich bude vzbuzovat nevýslovný strach. Tohoto strachu se
nemůže zbaviti ani jedna duše, protože při mystické smrti nejde o
ukřižování těla, ale o ukřižování a smrt celé lidské bytosti. Jde o
proměnu, po níž nevstává z hrobu starý člověk, nýbrž Bůh. Přežít
tak velkou proměnu nemůže nikdo, kdo neztratí sebe sama celého
a to nejen své hříchy, ale i ctnosti, část vlastně oddělenou, vůli,
city, rozum, vědomí oddělené bytosti a přechodně též vědomí
tohoto světa. To je víc než ztráta těla, je to ztráta všeho, co dosud
tvořilo mé malé oddělené já a co jsem považoval za pravou
podstatu své existence. Musí se skácet i hodnoty, k nimž jsem se
těžce vypracoval sebezlepšováním, neboť všechny ctnosti i
dokonalosti se musí objevit jako prostředky, jichž už není
zapotřebí. Sloužily k přetvoření zvířete ve správného člověka, ale
tento člověk musí nyní zemřít na kříži se vším, co tvoří jeho
lidskou podstatu. Proto mystikové, kteří se blíží k mystickému
umírání, cítí často nevýslovný strach a dlouho s ním musí bojovat.
Jejich veškerý vzestup však měl vrcholiti mystickou smrtí, a proto
v ní mají spatřovat oslavení Boha a mají si ji přát, jak ukázal Ježíš.
Oslavovati Boha zázraky, podivuhodnými duchovními řečmi a
výklady a svatým životem není nic a je jen začátkem oslavení
Boha. Pravé oslavení je jen obětování Syna člověka a člověka
vůbec tak, aby mohl povstat k věčnému životu.
Hlas z nebe měl být důkazem, že se tu plní vůle Boží a ne
vůle Židů ukřižovati Ježíše. Zemříti jako člověk a naroditi se jako
Bůh je opravdu nejdokonalejší plnění vůle Boží, je to ona pravá
ztráta vlastní vůle, o níž Angelus Silesius řekl ve svém Poutníku
cherubínském: "I Ježíš by byl pad, mít cos jak vůli vlastní."(225)
XII. 29. Přítomný zástup to však uslyšel a pravil, že zahřmělo. Jiní
říkali: "Anděl k němu mluvil."
Čím kdo je duchovněji vyspělejší, tím snáze rozumí hlasu
Božímu a jeho vůli. Apoštol Jan slyšel přesná slova a jistě i ostatní
apoštolové, ale dav slyšel jen hřmění (226), to jest dozvuky onoho
projevu vůle Boží ve svých duších. Duše tvoří spojité nádoby,
avšak do nádob plných se nevejde nic nového, do poloplných
málo.
XII. 30. Ježíš odpověděl: "Ne k vůli mně přišel ten hlas, nýbrž k
vůli vám."

Ježíš znal vůli Boží, ale lid ji měl teprve poznati.
XII. 31. Nyní nastává soud nad tímto světem. Nyní vládce tohoto
světa bude vyvržen ven."
Dovršení díla vtělení Božího na zemi je soudem pro tento
svět, protože se nemůže lidem dostati většího důkazu o jsoucnosti
Boží a jeho vůli. Když lidé ještě ani potom nepřijmou takový důkaz
a nevyvodí z tohoto poznání důsledky pro svůj život, odsuzují se k
dalšímu utrpení.
Vnitřní význam tohoto verše je, že ono lidské a světské v
člověku je pánem našeho já, ono rozhoduje, co se má stát a co
nikoliv. Jakmile však je člověk ukřižován, je vládce tohoto světa,
člověk, vyvržen ven, odstraněn ze své vlády. Potom žije a vládne v
člověku jen Bůh.
Je ti jasné, že vláda zvířete v člověku, vláda jeho vášní nad
lidským rozumem má strašné následky. To můžeš pozorovat u
všech lidí, kteří jsou ovládáni nějakými vášněmi, jako u pijáků,
vášnivých kuřáků, smilníků a chamtivců. O takových lidech jistě
bys prohlásil, že jsou nesvobodní. Ale do značné míry nesvobodní
a zase jinak nesvobodní jsou lidé, jimž vládne jejich lidské já a
nikoliv už zvíře. Soudí o správnosti a nesprávnosti svých skutků a
všeho dění jen podle svého rozumu a řídí se jeho úsudkem.
Nejen, že se při tom střetávají se zájmy lidí a musí proti nim někdy
bojovat, chtějí-li uhájit vlastní, ale nemohou nikdy zjistit zda to, co
považují za dobré nebo co má sloužit jejich blahu, opravdu dobré
je. Neznají totiž zákulisní příčiny všeho dění, mohou při vynaložení
veškerého lidského úsudku žíti buď velmi nešťastným nebo velmi
malicherným životem, mohou sobě i mnoha lidem křivdit, protože
jim schází základní poznání, že všechno dění a veškerá jejich
existence má ten smysl, aby se pomocí zkušenosti ve světě
dostali k Bohu. Tento jednotící smysl celého života jim schází a
jejich jednání musí být proto často bezradným těkáním z místa na
místo bez klidu a bez rozvahy. Můžeme o nich říci, že jsou vedeni
duchovní nevědomostí a býti veden jakoukoliv nevědomostí
nevede k absolutní svobodě, nýbrž k celé řadě omylů, jimiž se
člověk zaplétá a vězní. Teprve, když vládne v člověku Bůh, kraluje
tam vědomost, znalost cíle, znalost zákulisních příčin a také
následků. Taková znalost osvobozuje.(Viz verš XII,35)
XII. 32. "A až já budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k
sobě."
33. Toto pak říkal, aby naznačil, jakou smrtí zemře.

34. Zástup mu tedy odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona,
že Mesiáš zůstává na věky, a jak to, že pravíš: Syn člověka musí
býti vyzdvižen? Kdo je Syn člověka?"
35. Ježíš jim pak řekl: "Ještě krátký čas je světlo, aby vás
neuchvátila tma. A kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
36. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste měli účast na
světle". Když to Ježíš řekl, odešel a skryl se před nimi.
Napadne ti, proč Ježíš řekl, že bude vyzdvižen od země a
ne že bude ukřižován? Skrýval způsob smrti, která na něho
čekala. Patrně nikoliv, protože lid beztak chápal takové vyzdvižení
jako odchod od nich (Viz XII,34). Dále bylo lidu podivné, že
najednou mluvil o Synu člověka, když před tím se nazýval Synem
Božím.
Na všechny tyto otázky je zase jen jedna, tobě už tak dobře
známá odpověď. Ježíš ukazoval cestu k Bohu. Syn člověka je
všechno lidské a časné v člověku a to je především výhradně
vědomí tohoto hmotného světa. V něm pozůstává pravé synovství
tohoto světa. Tento syn člověka musí být ukřižován a podstata
takového ukřižování je opravdové vyzdvižení od země. Ježíš
naznačuje, že vědomí lidské, které dosud patřilo jen tomuto světu
(nacházelo se na zemi), má být vzdáleno od země. Tuto poučku si
můžeme prostě vysvětlovat tak, že se člověk má očistit, že nemá
žít světsky. Ale takové vysvětlení by nebylo úplné a nevedlo by k
vyzdvižení od země, nýbrž jen k touze po takovém osvobození z
pout. Proto správné vysvětlení podává jen mystická zkušenost.
Ukřižování se jeví mystikovi především jako ztráta vědomí tohoto
světa a nabytí vědomí universálního a s ním i trvalé odpoutanosti
od všeho světského, od veškeré hmoty. Ukřižování přináší
poznání, že jsme věčnými bytostmi, nezávislými na tělech a na
stvořeném vesmíru.
"Až budu vyzdvižen od země, potáhnu všecky k sobě",
potom mysticky znamená pro každého z nás: Až opustím vědomí
tohoto světa (a to mohu učiniti soustředěním na Boha nebo
odosobněním činnosti nebo rozjímáním nebo láskou k Bohu i
jinak), budu celý patřiti Bohu, všechno ve mně bude k němu
převedeno, všechno se do něho stáhne. Dříve něco podobného
nebylo možné, protože tu scházela vůle zemříti pro tento svět.
Nuže Kristus opětně přesně ukazuje cestu. Syn Boží
nemůže být ukřižován, ale Syn člověka, to lidské - musí zemřít.
Židům se zdálo, že Ježíš Kristus nemůže být zaslíbeným
Spasitelem, Mesiášem, když jim bylo slíbeno, že ten s nimi

zůstane na věky, kdežto on o sobě praví, že jim bude odňat.
Nepochopili, že tělesná jeho přítomnost má jim posloužit jen jako
důkaz o existenci Mesiáše, který jest ustavičně a neustále s nimi
zůstává. Tělesně se zjevil jen proto, aby osvítil jejich mysli svým
světlem ducha, ale v podstatě zůstával duchem, kterým byl už
před tím.(227)
Verš 35. a 36. sice platí jen současníkům Ježíšovým , ale
také poučuje o tom, že když máme od Boha milost, v níž cítíme
přítomnost Boží nebo aspoň jeho blízkost, máme učiniti vše,
abychom s touto milostí dobře hospodařili a získali tak z jedné
milosti trvalý život ve světle. Kdo chodí ve tmě, tj. v duchovní
nevědomosti, neví kam jde. Žije ze dne na den a v okamžiku smrti
se ptá, proč tu žil a jaký smysl má jeho život.
Důležitá je symbolika konce 36. verše. Ježíš se skrývá před
těmi, kdo ho chtějí mít tělesně pro sebe. Bůh je skryt přede všemi,
kdo z něho chtějí mít osobní prospěch, kdo si jej příliš zlidšťují
nebo považují za střed Boží působnosti svět a za hlavní jeho úkol
péči o blahobyt na světě.(228)
XII. 37. Ačkoliv tedy učinil před nimi takové zázraky, nevěřili v
něho,
38. aby se splnilo, co řekl prorok Izaiáš: "Pane, kdo uvěřil
tomu, co od nás slyšel? A komu byla zjevena moc Páně?"
39. Proto nemohli věřiti, neboť opět Izaiáš řekl:
40. "Zaslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, aby očima neviděli
a svým srdcem nechápali a neobrátili se a já je neuzdravil."
41. Toto řekl Izaiáš, protože viděl jeho slávu a mluvil o něm.
42. Přesto i mnozí z předků v něho uvěřili, ale pro farizeje to
nevyznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy.
43. Dali totiž přednost chvále lidské před chválou Boží.
Neuvěřili v Ježíše Krista také proto, že Ježíš, jenž dosud
nevstal z mrtvých, neměl ještě tu moc jako po svém
zmrtvýchvstání. Mělo být ukázáno budoucím věkům, že jim nic
neschází, není-li s nimi Ježíš osobně a nežije-li v jejich době.
Hlavní moc Ježíše Krista je duchovní, a proto nezávislá na jeho
tělesné existenci. My dnes stejně jej zapíráme jako oni tehdy, když
se bojíme jej vyznávati, abychom si nepokazili pověst před
"pokrokovějšími" nebo nevzbudili hněv světských nadřízených. V
dobách, kdy náboženství není pronásledováno, by si toho ani
nikdo nevšiml a tudíž by nepoznal, jak slabá je naše víra a jak
hodnotíme vůli Boží vedle vůle lidí. Taková nevážnost vůči Bohu

musí přinést celkové zaslepení a všeobecný úpadek mravnosti a
veškeré svobody i světské.
XII. 44. Ježíš pak zvolal: "Kdo věří ve mne, nevěří ve mne, nýbrž
v toho, který mne poslal.
45. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.
46. Já, světlo, přišel jsem na svět, aby nikdo, kdo věří ve
mne, nezůstal ve tmě."
Ježíš zde říká: "Neobávejte se, že uvěříte-li ve mne, budete
se muset odloučit od Boha, kterého vyznáváte. Přišel jsem jen
proto, abyste snáze mohli uvěřiti už v toho Boha, kterého
vyznáváte. Jej však nevidíte. Proto jsem přišel, abyste vy, vidouce
mne, který je jím vyslán, měli důkaz o jeho existenci. Ne, abyste
zaměňovali mne za něho. Pokud jsem někým jiným než Bohem,
nemáte povinnost ve mne věřiti. Já jsem však jím, a proto ve mně
můžete vidět jej a věříce ve mne můžete věřit v něho. Bůh má
jedinou vůli, abyste věřili v něho a v něm žili s ním v jednotě. Bůh
si přeje, abyste nebyli duchovně nevědomí, nežili ve tmě. Proto
jsem přišel a jen proto chci, abyste ve mne věřili. Nic nečiním z
osobních důvodů, nejde mi nikdy o sebe, nýbrž o Boha, v něhož
máte uvěřit, abyste žili věčně."
To je duch evangelia sv. Jana a jistě i duch Ježíše Krista. Je
velmi důležité, abys si byl vědom tohoto ducha, když budeš
obhajovat křesťanství pro sebe a u jiných. Křesťanství nemá právo
kácet víru v Boha. Ať se ten Bůh jmenuje jakkoliv, pokud je to Bůh,
pojatý jako universální duch. Proto mohl sv. Pavel v Řecku
prohlásit, že hlásá onoho neznámého Boha, kterého neznají, ale
jejž uznávají. Proto se křesťan nikdy nesmí stavěti proti Allahovi,
Brahmovi, Šivovi, Višnuovi, Krišnovi, Káli atd., nýbrž má chápat
křesťanství jako nauku, která vede k jednomu a témuž Bohu
prostřednictvím cesty popsané Ježíšem Kristem. Jen v tom smyslu
může býti jeden ovčinec a jeden pastýř.
XII. 47. A bude-li kdo poslouchat mé řeči, a nebude je
zachovávat, nesoudím ho já. Vždyť jsem nepřišel, abych svět
soudil, ale abych svět spasil.
48. Kdo mnou pohrdá a nepřijímá mé řeči, má svého
soudce. Slovo, které jsem mluvil, to ho bude souditi v poslední
den.
Máme ve zvyku říkat, že Bůh někoho trestá a soudí, ale zde
máme jasně pověděno, že je člověk souzen Pravdou, kterou
nezachovává. Slovo Boží označuje sice mnohotvárnou, ale přitom
jedinou cestu k Pravdě, tj. k věčné skutečnosti. Nenastoupí-li

člověk tuto cestu, má to za následek, že zažívá ustavičné pády
podobně jako slepec, který by se snažil bez rozmyslu postupovat
neznámým terénem. Slepota se tu rovná duchovní nevědomosti a
neznalosti Pravdy. Neznalost duchovní Pravdy způsobuje omyly,
jejich vlivem se ocitáme v bludišti vlastní nevědomosti. Pak
nemůžeme naříkat, že nás trestá Bůh. Nějaký zlý osud je ovšem
někdy už vzdálený následek neviděné příčiny, kterou už neznáme.
Něco podobného, jako když začneme trpět chorobou, kterou jsme
si nastřádali ustavičným přestupováním zdravotních pravidel.
Nevíme už, kdy jsme to začali s těmi přestupky a jakou měly
původní podobu, zato však hledáme lék proti chorobě, proti
vzdáleným následkům. Ježíš nás učí, jak předejít nejhorší
duchovní nemoci, duchovní slepotě. Neustále zachovávati Slovo,
jinak jsme souzeni jeho nedodržováním, podobně jako chorý nese
trest za dávnou nedbalost o zdraví.
Poslední den, o němž se zmiňuje Ježíš, chápou mystikové
jako konec života zde na zemi, bez ohledu na to, zda existují další
vtělení. Neslouží-li člověk světlu, je odsouzen ke tmě, tj. ke ztrátě
vědomí všeho, co si tu nastřádal. Zapomene na všechno, čím tu
žil a musí se svým vědomím začínati nový život (vývoj), jako by byl
nežil. To je veliká ztráta. Na druhé straně je takové zapomnění do
určité míry osvobozující, neboť člověka zbavuje vědomých pout k
něčemu, co mělo pramalou hodnotu před tváří věčnosti, za co
bychom se museli na věčnosti hanbiti, kdybychom tam s tím
vstupovali.(229)
XII. 49. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, nýbrž Otec, který
mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám mluviti.
To je samozřejmě lidskému pojetí přizpůsobený výklad, že v
Ježíši žije Otec a skrze něho jedná, jako má jednati skrze každého
z nás.
XII. 50. A vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím,
mluvím tak, jak mi pověděl.
Příkazem Otcovým není, aby Ježíš vyučoval mravnosti nebo
poslušnosti, lásce nebo jakékoliv jiné výborné vlastnosti, nýbrž aby
těmito a ostatními prostředky vedl k věčnému životu. Toto je pravý
základ každého skutečného náboženství, jímž je ono vysoce
povzneseno nad každým pouhým mravním učením. Cílem
sestoupení Kristova je nejen ukázat, co je život věčný, ale též
přivést do něj každého, kdo plní jeho příkazy. Kdo chápe
náboženství jako sebezlepšování, nežije vůbec náboženským
životem, nýbrž jen životem mravním, nesnaží se o dosažení
věčného života a nenásleduje Krista. Kdo vidí v Kristovi

mravokárce, vůbec nepochopil jeho poslání. Jen ten, kdo se
snaží, aby se už zde na světě vědomě spojil s Bohem, ten
pochopil, proč Ježíš přišel na svět a k čemu nám chce dopomoci.
Co námahy vynaložil Ježíš Kristus, abychom pochopili, jak je
nutno vyjíti z omezeného vědomí tohoto světa a znovu si
uvědomiti svou duchovní vlast. On nás nejen volá do této naší
pravé vlasti, ale podává nám pomocnou ruku, abychom byli
schopni jít, dodává nám sílu, abychom překonali krise přechodu z
vězení do svobody, abychom se odvážili tohoto kroku a považovali
jej za nejdůležitější svůj cíl.
Považme jen, že Ježíš nazývá toto hlásání věčného života
příkazem Otcovým, ne nějakým doporučením nebo možností, na
něž má Ježíš ukazovat. Jak jsme jenom mohli na tuto okolnost
zapomenout, jak můžeme ještě dnes uvažovat o tom, zda jsme
Bohem voláni k tomuto věčnému životu či nikoliv!
Tomu příkazu Otcovu máme rozumět i tak, že i ti, kdo
vědomě nejdou k tomuto věčnému cíli, nemohou se příčit příkazu
Božímu. Proto tolik utrpení na světě. Jíti totiž nevědomě za tímto
příkazem, znamená neustále vybočovat z cesty, ustavičně býti
překážkami na odbočkách přiváděn zpět na hlavní cestu. Vskutku
celý svět v těžkostech ku porodu pracuje, dokud ze sebe nezrodí
Krista. Lidem jde o to a o ono a nevědí, že Bohu jde o jediné, o
jejich věčný život u něho, u Otce, a že oni ať chtějí či nikoliv, v
tomto bodě neznají svobodnou vůli, nemohou se rozhodovati,
musí jíti k Otci, i když o tom nevědí, že k němu jdou. Proto je
rozumné nastoupit tuto cestu vědomě, navázat na každém kroku
života na vůli Boží, plnit celým životem úkoly od Boha, úkoly, které
nějakým způsobem dovršují dílo konečného osvobození, ať zatím
tomu rozumíme či nikoliv.

XXIV. Poslední večeře Páně (Kap. XIII)
XIII. 1. Před velikonočními svátky, kdy Ježíš věděl, že mu přišla
hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci, a protože miloval svoje,
kteří byli ve světě, projevil jim lásku do krajnosti.(230)
2. A při večeři, když již ďábel vložil do srdce Jidášovi, synu
Šimona Iškariotského, aby ho zradil (231),

3. on pak věděl, že Otec mu dal všecko do rukou a že vyšel
od Boha a odchází k Bohu.
Ježíš věděl, kdy má odejíti z tohoto světa a záleželo též na
něm, zda bude chtít odejít přesně tak, jak bylo určeno. Nás zajímá
do jaké míry a v čem je nám zde ukazatelem cesty k Bohu.
Vykoná-li se vnitřní očista do té míry, že očištěný člověk je
vhodnou obětí, která má umříti na kříži, nesmí se váhat. Bůh si
přeje, aby oběť byla rychle dokončena a člověk patřil jen jemu, ale
nenutí člověka, nezbavuje ho svobodného rozhodnutí k dokonání
oběti. Všechno je v rukou lidských, jako bylo v rukou Ježíšových a
zalekne-li se člověk takové oběti, může ji nejen oddálit, ale také
zmařit pro celou délku lidského života.(232)
Ježíš věděl, že vyšel od Boha a k Bohu jde. Nejednal jako
bytost oddělená od Boha a v tom je nám velkým ukazatelem
cesty. Jeho celá oběť by však byla trvale bezcennou, kdyby jej v ní
nemohl nikdo z lidí následovat. Kdyby také člověk nepřicházel od
Boha a neměl povinnost k Bohu odejít, byl by Ježíš lhal, když radil,
abychom jej následovali. Je-li však Ježíš Kristus Pravda, jak sám
o sobě prohlásil, pak jsme schopni jej následovat jen proto, že
jeho cesta je cestou naší a každá jiná cesta je cestou špatnou.
Proto mohl klidně tvrdit, že nikdo nepřichází k Otci než skrze
něho. tj. jen cestou od Boha k Bohu.
Větu: "Ježíš vyšel od Boha a k Bohu odchází," můžeš učiniti
svým životním programem a nikdy neztroskotáš. Můžeš si být jist,
žes vyšel od Boha a k Bohu odcházíš. Protože však nejsi
dokonalým, dosud ani nevíš, že od Boha jdeš a ani nevíš, že k
němu jdeš i bez svého vědomí.(233)
XIII. 4. Vstane od večeře (234), odloží svrchní šat (235), vezme
lněné plátno a přepáše se (236)
5. Potom nalije vody do umyvadla a počne učedníkům mýti
nohy a utírati plátnem, kterým byl přepásán.
6. Přijde tedy k Šimonu Petrovi. Ale on řekne: "Pane, ty mi
chceš umýti nohy?"
7. Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, ty nyní nechápeš, ale
poznáš později?"(237)
8. Petr mu řekne: "Nikdy, na věky mi nebudeš mýti nohy!
"Ježíš mu odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš míti podíl se
mnou."
9. Šimon Petr mu praví: "Pane, nejen mé nohy, nýbrž i ruce
a hlavu."

10. Ježíš mu řekne: "Kdo se vykoupal, nepotřebuje se
umývat, ale jest čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni."
11. Věděl totiž, kdo je jeho zrádcem. Proto řekl: "Ne všichni
jste čisti."
12. Když jim tedy umyl nohy a vzal si šat, položil se zase a
řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil?"
13. Vy mě nazýváte mistrem a Pánem, a správně říkáte,
neboť to jsem."
14. Jestliže tedy já, Pán a mistr, umyl jsem vám nohy, také
vy máte mýti nohy jeden druhému.
15. Neboť jsem vám dal příklad, abyste i vy činili, jako já
jsem učinil vám.
16. Vpravdě, vpravdě vám pravím: Služebník není větší než
jeho pán, ani posel není větší než ten, kdo ho poslal.
17. Víte-li to, jste blažení, jestliže to činíte."
Běžný katolický výklad těchto veršů se odvolává na
historickou skutečnost, že se na východě před hostinou koupali v
lázních a poněvadž si potom cestou k hostiteli pošpinili nohy,
umývali jim je otroci, kteří vstoupili do domu hostitelova. Podle
toho vyslovil Pán Ježíš tuto pravdu: Jako ten, kdo se v lázních
vykoupal, přece se cestou poskvrní na nohou a potřebuje, aby mu
byly umyty, chce-li být celý čist, tak i ten, kdo byl očištěn od
hříchů, přece se poskvrňuje hříchy všedními ve svém životě a
potřebuje, aby jich byl zbaven, chce-li nabýti plné čistoty duševní.
(238)
Všem křesťanům je jasné, že Kristus zde neustanovuje
nějaký nový obřad. Tehdejší zvyky s omýváním nohou jsou mu
prostředkem k symbolickému znázornění něčeho, co apoštolové
dosud nepoznali, a to očistnou moc Ducha svatého (narážka ve
verši 7). Tohoto Ducha Božího nemůže nikdo nikomu předat,
pokud sám se nespojil s tímto Duchem. Nikdo nemůže dáti, co
sám nemá. Proto úkon předávání duchovní síly patří duchovnímu
mistru (viz verš 13). Jen on může činiti, co činil Ježíš. Jestliže On
vybízí apoštoly, aby činili totéž (verš 14), předpokládá, že v době,
kdy poznají, co vlastně dělal (viz verš 7), budou také duchovními
mistry, avšak dosud jimi nejsou.
Vybídnutí, které přednáší Ježíš apoštolům má však dvojí
smysl, jak vyplývá z těchto slov:
1) Čiňte jiným a tedy jeden druhému (verš 14 a 15) totéž, co
udělal Ježíš. Kdyby sami nebyli mistry (viz 13), neměl by takový

obřad smyslu. Zaručeně nejde o pouhý obřad, nýbrž o přenášenou
sílu Ducha.
2) Sami mějte nohy čisté, abyste byli celí čistí. Tento smysl
vyplývá jasně z verše 10. Je-li smysl toho verše tak jasný, je také
každému zřejmé, že nejde o nějakou očistu vlastních nohou
nějakým obřadným mytím nebo pomocí orientálního zvyku. Kdyby
šlo o takový vnější smysl očisty nohou, nebyl by musel Ježíš říci,
že ten smysl pozná sv. Petr později.(239) Nohama se dotýkáme
země, jsou tedy symbolem nejen našeho styku se zemí, ale také
naší připoutanosti ke všemu pozemskému. Je nám všem jasno, že
právě touto připoutaností se znečišťujeme. Není ani možno,
abychom chodili v prachu nebo v blátě a nezaprášili se nebo
nezablátili si nohy. Přirozenými silami, lidskými schopnostmi toho
nejsme schopni, a přece, jak tu říká Ježíš, nebudeme-li mít nohy
čisté, nebudeme mít s Ježíšem podílu na vědomém věčném životě
spolu s ním. Marně se kdokoliv z nás snaží postupným
sebezlepšováním dospěti k takové čistotě života, která by měla za
následek vědomé spojení s Bohem. Kdyby i nám Ježíš Kristus
neumyl nohy a neosušil je silou, kterou je opásán, zůstali bychom
svým vědomím výhradně připoutáni k tomuto světu a nikdy
bychom si neuvědomili nic z toho, co je nad a za tímto světem.
Ježíš nám tu zároveň radí, čeho je zapotřebí z naší strany, aby On
nám mohl nohy umýt. Je třeba víry, že On má tuto sílu odpoutati
nás od všeho pozemského, že má sílu připoutati nás k sobě a je
třeba ochotné odevzdanosti, onoho trpného stavu, jemuž
křesťanští mystikové říkají nazírání a jemuž tady říkáme
soustředění na Boha.(240) Kdyby se byl sv. Petr trvale zdráhal,
třeba jen z pokory, aby mu Ježíš umyl nohy, nebyl by měl podíl na
Kristově království. Byla by to nesprávná pokora, kdybychom si
mysleli, že pro své osobní slabosti, pro svou příliš lidskou podobu
povahy nejsme hodni milosti, kterou nám tu Ježíš nabízí. Dokonce
z verše 14. vidíme, že až nám Ježíš umyje oním nadpřirozeným
způsobem nohy, nabudeme i my schopnost činiti silou Ježíšovou,
ne silou lidskou, totéž. Mějme však na paměti, že nemůžeme
učiniti více než On, Mistr. Jidáš i po takovém dotyku zůstane
Jidášem, jak patrno z verše 10 - 11. Na straně člověka, jemuž se
má pomoci, musí být dobrá svobodná vůle vejíti do společenství s
Kristem.(241)
Vcelku se dá tento výklad shrnout takto: Býti očištěn
znamená nepodléhati klamu, že tento hmotný svět je jediná
skutečnost, jaká je možná. Nepodléhati tomuto klamu znamená,
podíleti se na království Božím, to jest uvědomovati si Boha, žíti
vědomě s ním a z něho. Do tohoto vědomí se nemůžeme dostati

vlastní silou, nýbrž silou Kristovou. Ta v nás a na nás může
působit jen tehdy, když máme opravdově dobrou vůli dáti se
obmýti touto silou a když jí v rozhodném okamžiku nebráníme
vlastní činností. Stačí, aby nohy byly čisty, tj. není třeba být zcela
jiným člověkem, nýbrž jen odpoutaným od světa.(242)
XIII. 18. Nemluvím o vás všech; vím totiž, které jsem vyvolil. Ale
aby se splnilo Písmo: Kdo jí se mnou chléb, zvedne proti mně
svou patu.(243)
19. Pravím vám to již nyní, dříve než se to stane, abyste
uvěřili, až se to stane, že já to jsem."
20. "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo přijímá toho, koho
pošlu, mne přijímá. Kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě
poslal."
Tyto verše nepotřebují mnoho výkladu. Ježíš jimi dokazuje,
že jeho učedníci jsou s ním spojeni právě tak, jako On je spojen s
Bohem Otcem. A protože oni jsou solí země, tím nejdražším, co
země nosí, jejich vědomé spojení s Bohem je pro nás vzorem.
(244)
Měli jsme již sice příležitost v minulém výkladu pozastaviti
se nad podobnými slovy, jaká čteme ve verši 20, že kdo přijímá
Ježíše, přijímá i toho Boha, kterého nevidí. Opakuji tento výklad
pro tebe ještě jednou.
Kolik lidí by dokázalo obracet se k Bohu, kterého ani nevidí,
ani nijak jinak nevnímají. Ježíš je vzor, který se jednou projevil
lidskému zraku a lidským smyslům i rozumu. Můžeme se o něm
dočísti, můžeme se naučiti jej následovat na každém kroku svého
života a můžeme mít jistotu, že když přijmeme jeho, přijmeme i
Boha, kterého nevidíme a který ho poslal. Je v tom jistota, že bez
obtíží přejdeme do života věčného z lidského života přes lidství
Božího Syna, že najdeme spojku mezi svým životem odděleným
od Boha a mezi životem na věčnosti, který není oddělen od svého
věčného původce. Neviditelný Bůh nás vede sice pořád, ale náš
rozum a smysly nemají o tom důkazů. Ježíš začíná své věrné
vésti už ve smyslech i v rozumu, přestože, jak jsme si už řekli při
výkladu prvního Ježíšova zázraku v Káni Galilejské, to ještě není
pravý čas toho pravého vnitřního vedení za smysly a za rozumem.
Nicméně tyto důkazy vedení Božího jsou pro mnohé duše
nepostradatelné. Vpravdě si tu Ježíš jde pro člověka tam, kde
člověk je, do smyslového a rozumového života a odtamtud jej
odvádí, nabízeje mu napřed lepší víno, než jaké mu poskytovaly

pozemské vinice. Tuto schopnost má jen vtělený Bůh. Proto se
mohl nazvat Cestou a stejným právem i Životem, do něhož uvádí.
XIII. 21. Když to Ježíš pověděl, zachvěl se v duchu a s důrazem
prohlásil: "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Jeden z vás mě zradí."
22. Pohlíželi tedy učedníci jeden na druhého a byli na
rozpacích, o kom to říká.
23. Jeden pak z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval,
spočíval Ježíšovi u prsou.
24. Tomu tedy pokyne Šimon Petr a praví mu: "Řekni, kdo je
to, o kom to říká?"
25. On se tedy naklonil Ježíšovi takto na prsa a řekl mu:
"Pane, kdo je to?"
26. Ježíš odpoví: "Ten je to, pro koho namočím sousto a
komu je dám." I namočí sousto, vezme je a podá Jidášovi, synu
Šimona Iškariotského.
27. A po soustě vešel do něho ďábel. Ježíš mu pak řekne:
"Co činíš, učiň co nejrychleji!"
28. Ale nikdo ze stolujících nevěděl, proč k němu tak
promluvil.
29. Někteří myslili, že mu Ježíš říká: "Nakup vše, co
potřebujeme k svátkům," anebo aby dal něco chudým; Jidáš totiž
opatroval měšec.
30. Jakmile tedy přijal sousto, ihned vyšel. A byla noc.
Zde si vysvětlíme všechno potřebné o Jidášovi, co bychom
si museli postupně říkat.
Dosud Ježíš, ztělesňující kromě jiného dobro, chodil spolu
s Jidášem, který představuje zlo. Oba měli vedle sebe svůj úkol a
konali jej. Připomíná to přirovnání Kristovo o rozsévači, který zasel
dobré semeno a s ním vzešel koukol, jejž zasel zlý člověk. Obojí
se má ponechat až do žní, koukol se oddělí od pšenice, koukol se
spálí (Jidáš se zavraždil), kdežto obilí slouží k užitku všech. Tady
při smrti Ježíšově jde o víc než o zápas dobra se zlem. Ježíš
Kristus se jevil dosud apoštolům jako dobrý, spravedlivý a čistý a
těmito vlastnostmi mohl být následován až do tohoto okamžiku.
Ještě jinak řečeno: Člověk se může duchovně vyvíjet, že v sobě
přemáhá zlo, nutí je, aby mu sloužilo (jako dosud Jidáš Kristovi) a
sám se staví na stranu ctnosti a dobra vůbec. Touto cestou a
těmito prostředky se však nedostane dál než k smrti na kříži. Smrt
na kříži však znamená překonání zla i dobra. Jidáš a Ježíš umírají

současně. Na dobru a zlu a na ostatních párech protiv je postaven
tento svět, ale věčný život není zbudován na zbourání všeho, co
naše vědomí udržovalo ve světě a nedovolovalo mu z něho odejít
a překročit jeho hranice.
Od smrti na kříži přestává být pro mystika Bůh jen dobrým
Bohem, a začne být cestou, pravdou a životem. Pak také pro něho
končí utrpení.
Totéž, co platí o cestě jednotlivcově, platí o vývoji celého
lidstva. Proto mohl sv. Jan ve Zjevení říci, že celý svět v
těžkostech ku porodu pracuje, dokud nezrodí Krista. Často se
nám zdá, jakoby Bůh zde na světě měl pro zlo přichystána ta
nejlepší sousta a jako by zlo pracovalo rychleji než dobro (viz verš
26 a 27). (245)
Bůh ve skutečnosti dává právo zlu existovati, protože proti
vůli jeho se nic nemůže stát (viz verš 27 a 30), ale jen jako by po
dovolení "Co činíš, učiň co nejrychleji!" Tomu máme rozuměti tak,
že Bůh dopouští, aby nás vychovávalo také zlo, protože po
dobrém bychom se bohužel nedali vychovat, ale nepřeje si, aby
zlo působilo déle, než je nejnutněji třeba. Buď si proto jist, že
každé zlo bude mít právo nad tebou vládnout jen do té doby,
dokud se nezřekneš toho druhu svého sobectví a sebelásky, jež ti
překážejí v dalším duchovním pokroku. Jakmile poznáš, v čem se
máš opustit, abys se přiblížil k Bohu, a vyvodíš z toho poznání
důsledky, uvidíš, že v tu chvíli přestalo mít nad tebou vládu a že jsi
daleko svobodnější než dříve. Zkrátka my nejsme schopni se
ukřižovat celí najednou jako Ježíš, nýbrž postupně. Ale i
z takového postupného odpoutávání a ztráty člověka vyplývá
nakonec věčná svoboda. Nechtěj následovat Ježíše ve všem
najednou. On za svého tříletého působení ukázal náš mnoholetý
vývoj a Indové říkají, že ukázal vývoj v mnoha životech za sebou.
Ježíš však nám poskytl prostředky, jak za jeden pozemský život
přijíti k Bohu. Lidské nám nebylo dáno pro nic jiného, než proto,
abychom toho všeho napřed používali k překonání zla dobrem a
nakonec, abychom se v mystické smrti vzdali všeho, co lidské
tvoří, tj. oddělené existence v těle.
V té nejdelší části cesty, při níž zlo překonáváme dobrem - a tato
část naší cesty je znázorněna obdobím Ježíšova života od jeho
narození až po poslední večeři - zlo je drženo v šachu vzrůstající
silou dobra. Jen tak si vysvětlíme, že ostatní apoštolové,
představující dobré vlastnosti, netušili, kdo z nich je zrádcem. Zlo
nepůsobilo zjevně, zvlášť u člověka, který kráčí po cestě svatosti.
Avšak takový člověk je si vědom toho, že je špatný, že má v sobě

zrádce. Ostatní lidé takové jeho přiznání považují neprávem za
přílišný projev pokory. Jakmile však začne člověk vystupovati nad
úroveň dobra a zla, nad páry protiv, nad guny, jak říkají Indové,
začnou se obě stránky dosavadního života uvolňovat. Dobro v této
chvíli nemůže pomoci, protože se ocitá bez vedení, stává se pro tu
chvíli, ale jen pro ni , nepotřebným.
Noc, ze které vyšel Jidáš, je symbolem oné tmy, z níž
vychází světlo.(246)
XIII. 31. Když vyšel, Ježíš promluvil: "Nyní byl oslaven Syn
člověka, a Bůh byl oslaven v něm."
Tady zase Ježíš mluví o Synu člověka, a nikoliv o Synu
Božím, protože nám ukazuje cestu, abychom pochopili, v čem
spočívá pravé oslavení člověka a jak je dlužno rozuměti pravému
oslavení Boha v člověku: Je to odhodlanost dát ukřižovat své
lidství a stát se vědomým Synem Božím.
XIII. 32. "Byl-li Bůh oslaven v něm, oslaví jej také Bůh sám v
sobě, a hned jej oslaví."
A zase tatáž poučka. V kom Bůh je oslaven, ten je oslaven i
v Bohu. Zase máme pochopit, že stačí, aby v nás bylo oslaveno
lidství Ježíšovo, a je tím oslaven i onen věčný Bůh, kterého
nevidíme. Samozřejmě, není to konec cesty, je to pouze konec
života ve vězení oddělenosti. Už nebudeme zajati v kleci hmoty,
která se nám stala příliš těsná. Co to dalo práce, než si člověk
uvědomil, že žije v kleci, že je vězněm, že není svoboden. Buďme
šťastni, kdo jsme si toho vědomi. Je naděje, že zatoužíme, aby
náš člověk, nadaný od Boha už tolika dary, zemřel na mystickém
kříži. Ovšem i k této touze je cesta dlouhá. Proto nám Ježíš tak
podrobně ukazuje vlastní umírání. Při něm potřebujeme nejvíc rad.
Uskuteční-li člověk život věčný v sobě v těle, není tento život
omezen jen na existenci těla, nýbrž má věčnou platnost v Bohu, i
mimo tělo, čas a prostor. Logicky z toho plyne, že život věčný
musí začít v těle (zde ve hmotě), aby měl pokračování mimo ně na
věčnosti.
XIII. 33. Děti, ještě krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledati; a
jak jsem řekl Židům: 'Kam jdu já, nemůžete přijíti vy,' i vám to nyní
pravím.
Oslovení "děti" není pouhý projev něžnosti, ale vědomí
pravého duchovního otcovství. Z toho poznáváme jednak, že je
Ježíš spojen s Bohem (Otcem), jednak že i my jsme syny Božími a
jednak, že Ježíš Kristus je naším vůdcem a učitelem. Z něho se
rodíme duchovně.

Ježíš upozorňuje, že při mystické smrti v té fási, kdy umírá
všechno lidské, se dostavuje velký pocit opuštěnosti. Duše má
opětný dojem, že ztratila všechno, co nabyla. Ale tento stav je
přechodný. Duše nemůže hned vejíti do věčného života, jakmile
se rozhodla zříci se lidství, zúčtovat s člověkem. V této čekatelské
lhůtě se musí s člověkem stát všechny změny, které se popisují v
evangeliích při smrti Ježíšově. Pouhé rozhodnutí umřít je jen
důležitým krokem ke smrti. Postupně si ukážeme, co všechno
musí duše opustit.
Konec verše "Kam jdu já" vyložím dále u veršů XIII,36 a v
následujících.
XIII. 34. Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem;
jako já jsem miloval vás, abyste se i vy navzájem milovali.
35. Potom všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít vzájemnou lásku."
Ježíš nechce od svých učedníků lásku poloviční nebo
abstraktní. On dává za ni svůj život a oni se mají stejně milovat.
Taková láska se nikdy před tím od nikoho nechtěla, protože nikdo
nemůže tak milovat tzv. "cizí lidi", do kterých mu nic není, když
nezažívá jednotu všech duší, k jejímuž prožití vede Ježíš Kristus.
Vím-li, že nikdo mi není cizí a nikdo mi není bližší než kdokoliv z
neznámých lidí, stýkám se se všemi jako se Syny Božími, a proto
nejvýš láskyplně.
XIII. 36. Šimon Petr mu praví: "Pane, kam jdeš?" Ježíš odpověděl:
"Kam já jdu, nemůžeš za mnou jíti nyní, ale půjdeš později."
Zásadně člověk může jíti za Ježíšem tam, kam šel on, tj. k
Bohu. Toto svědectví Ježíšovo je jedno z nejdůležitějších, které
kdy pronesl. Jen není možno, aby se člověk odebral k Bohu hned.
K tomu je třeba vnitřní proměny, kterou celou vylíčil Ježíš svým
životem a poučkami.(247)
XIII. 37. Dí mu Petr: "Pane, proč nemohu nyní za tebou jíti?
Položím za tebe svůj život!"
38. Ježíš odpoví: "Položíš za mne svůj život? Vpravdě,
vpravdě ti pravím: Kohout nezakokrhá, dokud mě třikrát
nezapřeš."
Ježíš tu odpovídá na otázku, kdo je schopen jíti za Ježíšem
až na konec duchovního vývoje, který ukázal svou smrtí. Jen ten,
kdo je ochoten dáti za něho život. Je-li mu vlastní život přednější
než život s Bohem, není možno, aby dosáhl věčného života. Proto
při této příležitosti dává Ježíš apoštolům nové přikázání, aby se
milovali vespolek, jako on miloval je. Nedokáží-li milovat lidi, které

vidí, nesvedou milovat Boha, kterého nevidí. Stav, jímž se duše
přibližuje k Bohu, vyžaduje tak naprosté odevzdanosti Bohu a
takové rozhodnutí umřít pro poznání Boha, že každý, kdo těchto
vlastností nemá, zmaří tento stav a oddálí své osvobození.
Petr je rozhodnut jít za Ježíšem na smrt, ale spoléhá se jen
na své dobré vlastnosti, které si vypěstoval během očistné cesty.
Avšak na konci cesty osvěcovací se musí ukázat, že i ty nejlepší
lidské vlastnosti člověka nezaručují mystickou smrt. Jsou pořád
ještě příliš lidské, a proto i ony musí padnout. Člověku se na tomto
stupni musí dostat důkazu, že i ty nejlepší lidské vlastnosti, které
se mu zdály zcela spolehlivé, by jej odsoudily jen ke ztrátě
věčného života, nebýti milosti Boží. Kdyby se tohoto důkazu
člověku nedostalo, nebyl by ochoten a schopen zapříti a opustiti
sama sebe a zemříti mysticky s Kristem na kříži. Lidská pýcha by
se stala další takovou hrází, přes kterou by do lidské duše nemohl
proudit věčný život.
Kohout kokrhává na počátku nového dne, a na konci oné
noci, do které vyšel Jidáš, a ve které byl Ježíš odsouzen k smrti.
(248) Tato noc je symbolem oné zdánlivé, ale zoufalé opuštěnosti,
které by málokterý mystik porozuměl, nebýt Ježíšova příkladu
dopodrobna rozvedeného.
V celku řečeno, poslední večeře je symbolem oné poslední
části existence mystika jako člověka žijícího v dualismu. Jakmile
se mystik rozloučí s pozemskou existencí, jako se středem života,
jakmile pozná, že lidský život je jen nezbytným prostředkem k
nabytí věčného života, jakmile je rozhodnut pro tento věčný život
obětovat nejen špatnosti, ale i své nejlepší vlastnosti, všechnu
lidskou čest, osobní pýchu a pocit oddělenosti a jakmile tato
rozhodnutí s milostí Boží uskuteční, není už člověkem v našem
slova smyslu, nýbrž vědomým Synem Božím.
Syn člověka umře na kříži a z mrtvých vstane něco, co se
podobá člověku, ale co je vědomě spojeno s Otcem. Při této
mystické smrti hlavní síla lidské duše nespočívá ve spoléhání
sama na sebe, nýbrž v úplné odevzdanosti do vůle Boží a v
bezpodmínečném jejím plnění. Podrobné poučky dává nám Ježíš
v celém svém učení a umírání a apoštolové dobře pochopili
význam jeho smrti a proto nezapomněli v evangeliích uvésti vše,
co by nás mohlo v oněch přetěžkých chvílích povzbudit a dokázat
nám, že na konci každé noci je den. Nikdy nepotřebuje lidská
duše tolik opory jako v oné době umírání člověka, protože nemá
opravdu nic, oč by se opřela. Boží světlo ještě nezáří, a pokud
svítilo, přechodně zhaslo. Milost Boží pracuje v té době tak skrytě,

že zoufalé duši se zdá, že je opuštěna i Bohem. Kdyby se této
milosti skrytě nedostávalo duši více než kdykoliv předtím, musela
by padnout.(249)
(7. května 1951)
XXV. Poslední a nejhlubší poučky Kristovy
XIV. 1. "Vaše srdce ať se nechvěje! Věříte v Boha i ve mne věřte!"
(250)
Čteme v předcházející kapitole verš 21., že Ježíš sám se
zachvěl v duchu, když mluvil o zradě Jidášově. Proč nyní chce od
apoštolů, aby se nechvěli oni? Ježíš má totiž dvojí úkol: v minulé
kapitole ukázal, co se bude díti s každým mystikem, když se bude
mít obětovat, a nyní radí ke klidu proto, že ono rozechvění má
každý překonat, neboť bez klidu by nedosáhl cíle a dokazoval by,
že nevěří.
XIV. 2. "V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl
bych vám to, neboť vám jdu připravit místo."
Království Boží je připraveno pro lidské duše, ono je pravým
jejich cílem. Proto přišel Kristus na svět, aby k tomu cíli lidi dovedl.
Ježíš řekl o sobě, že zde na zemi nemá, kam by hlavu
sklonil, ale mluví o příbytcích v Božím království. Postavíme-li tyto
dvě myšlenky vedle sebe, vidíme, kde je jeho i naše společné a
věčné sídlo.
Na slova tohoto verše se dá převést celé naše duchovní
snažení. Člověk se má na svém vzestupu k Bohu zhostiti dvou
úkolů:
1) V prvním podrobí všechno zvířecí a potom sobě přiřkne
pravý a nejvyšší cíl. Hledati a najíti věčného Otce. Přitom nakonec
musí zemříti i všechno lidské, myslím všechno, co se cítí být
odděleno od Otce a překáží proto duchovnímu spojení. Téměř
celý výklad tohoto evangelia se týká tohoto prvního úkolu, protože
jej máme provádět vědomě a musíme býti o něm poučeni. Teprve
samotný konec Janova evangelia, chvíle po smrti Ježíšově a pak
zmrtvýchvstání nám připomenou, že člověk má ještě jeden úkol:
2) Pomáhati při vytvoření onoho příbytku u Otce. Koná-li se
první úkol vědomě, přispívá se nevědomě k plnění tohoto druhého
úkolu. Protože duchovní vývoj nevede k rozplynutí v nic, nýbrž k
existenci, jejímž středem už nebude svět a vědomí světa, nýbrž
Bůh a ustavičné vědomí Boha, je třeba, aby zatím co umírá
všechno, co sloužilo k hmotné existenci a co zároveň umožňovalo

vývoj (tělo, city, pudy, rozum, smysly, oddělené jáství,
individualita), zevně celkem neznatelně se vyvíjelo něco, co různí
náboženští myslitelé označují různě jako duchovní smysly,
duchovní tělo apod. Všechny tyto názvy nedokáží vysvětliti, co se
vlastně tvoří a zkreslují pravý význam tohoto nového příbytku
duše. Má-li duše zůstat lidskou duší a nemá-li se rozplynout v
Bohu, musí mít u Boha příbytek (řečeno lidsky pro naše
pochopení). Vím, že hmotné tělo nemůže být příbytkem duše na
trvalo, neboť soužití právě duše s hmotou způsobuje veškeré
utrpení a nedokonalost, kdežto na věčnosti utrpení zůstává,
protože se hmota definitivně rozpojila od duše. I kdyby šlo o
zjemnělou hmotu, vznikla by nedokonalost a s ní nové utrpení.
Onen příbytek není nic hmotného a bylo by lépe říkati, že je každé
duši už od věčnosti u Boha připraven, aby se naznačilo, že
nevzniká v čase. Tím se ale stává nesrozumitelné, že si jej duše
vytváří svým duchovním vzestupem. Vytváří si jej totiž jenom v
tom smyslu, že do něj nějak dorůstá, že se s ním počíná čím dále
tím více ztotožňovati a začíná se oddělovati od světa jako od
příbytku, který byl jen dočasný a v němž je jenom hostem. Upřádá
si nový smysl sounáležitosti s věčností do té míry, jak rozpřádá
pocit trvalého spojení s tělem. Dále bychom se přiblížili ke
správnému názoru na onen příbytek u Boha, když bychom řekli,
že duše způsobem svého vzestupu, individuálním pojetím Boha si
formuje onen příbytek podle své podoby, aby se v něm jednou
cítila dokonale šťastna.(251) Nepovažuji tento výklad za
skončený. Vrátíme se k němu na různých místech ve IV. díle
Mystiky.
XIV. 3. "A až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu
si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
4. A kam já jdu, cestu znáte."
To jsou závažná slova o druhém příchodu Kristovu.
Vyvracejí doslovný výklad podle Matouše, kap. 24. a 25. Slíbil-li
Kristus, že přijde pro své učedníky a uvede je do Otcova
království, pak jistě svůj slib splnil. Život jeho učedníků tomu
nasvědčoval. Byli si jisti příchodem Kristovým do svých duší a s
Ním také umírali. Oním druhým příchodem nemohlo být potom
míněno ani zmrtvýchvstání Páně, ani poslední den soudu na konci
světa, nýbrž něco, co se stalo ještě za života učedníků, jak tomu
svědčí slova evangelistů a epištol. Všichni očekávají nový příchod
Kristův ještě za svého života a jistě se dočkali. Je to dosažení
dokonalého spojení s Bohem, které se u většiny mystiků dostavuje
až v okamžiku smrti, ale které v životě apoštolů mělo dvě stránky:
Seslání Ducha svatého a okamžik slavné pozemské smrti.

Ježíš tu také mluví o přípravě místa pro apoštoly, tj. pro své
učedníky, a my si také později řekneme, že šlo o přípravu místa i
pro lidské vlastnosti, jejichž symbolem apoštolové právě jsou.
Tomuto výroku Ježíšovu máme rozumět asi stejně jako jinému:
"Nikdo nepřijde k Otci než skrze mne."
Kdyby nám byl Ježíš neupravil cestu, nemohli a nedokázali
bychom přijíti za ním. Zapřeli bychom jej jako Petr nebo dokonce
jako Jidáš, ale u toho zapření bychom zůstali stát. Avšak utrpení
Ježíšovo je pouze symbolem ustavičné oběti Synovy za nás. Ta
oběť se nestala jen jednou před 2 000 lety, nýbrž děla se
ustavičně před tím a děje se neustále, pokud se nevrátíme k
Bohu.
I poslední věta je poučná: "Kam já jdu, cestu znáte." Znát
cestu ještě neopravňuje ke vstupu. Farizeové také měli klíče, ale
sami nevstupovali. Znalost cesty nutno doplnit praktickým jejím
nastoupením a ukončením. Apoštolové znali cestu, ale zatím
nemohli jíti za Kristem, protože neprožili seslání Ducha svatého.
Po něm byla jejich cesta u konce, ale zůstávali ve světě pro úkol,
který měli splnit, ne vlastní potřebu.
XIV. 5. Praví mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš a jak můžeme
znáti cestu?"
Ptá se tentýž Tomáš, který potom neuvěřil ve
zmrtvýchvstání Páně, dokud se nepřesvědčil. Z toho vidíš, že
ostatní apoštolové znali cestu Páně jen vírou, nikoliv zkušeností.
Vždyť sami prošli jen určitou částí vývoje.(252) Apoštolové věřili,
že Ježíš Kristus jde k Otci, ale nevěděli to, nebo aspoň sv. Tomáš
to nevěděl a nepoznal. Víra určitým způsobem předvídá věci
nepoznatelné a tuto výhodu víry sv. Tomáš neměl. Nicméně mu
Ježíš tento nedostatek nevyčítá a poučuje ho nejhlubším
způsobem o své podstatě a cíli.(253)
XIV. 6. Ježíš mu řekne: "Já jsem cesta a pravda a život. Nikdo
nepřichází k Otci, leč skrze mne."
Na pochopení tohoto výroku stojí pochopení celého úkolu
Ježíše Krista, jeho podstaty a našeho věčného úkolu.
V celém výkladu evangelia sv. Jana se snažím, abys
pochopil především, že ti Ježíš Kristus svým životem ukazuje
cestu k Bohu, že můžeš kráčet v jeho šlépějích a dosáhneš té
nejvyšší mety člověka, vědomí, že jsi Synem Božím. A toto
vědomí už nebude nikdy smazáno, takže nepoznáš smrti, budeš-li
sledovat cestu Ježíšovu, a přestaneš být synem mým, synem této
země, tohoto národa a začneš být synem Božím. Hmota prostředí,

ve kterém žiješ se pro tebe stane prostředkem k takovému
uvědomění. A tím skutečně a nezastupitelně je. V krátkosti shrnu
cestu naznačenou Kristem na konci tohoto spisu. Nyní tě chci jen
upozornit, že Kristus neřekl, že jen ukázal cestu, pravdu a věčný
život. Pravil, že sám je cesta, pravda a život. Promluvil o oné
Božské podstatě. A protože též řekl, že On a Otec jedno jsou,
promluvil o Božské podstatě vůbec. Tato podstata je trojjediná:
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.(254)
sebe.

Dokázal jsem již, že cestou myslel Ježíš Boha Syna, tedy

Životem mínil Boha Otce, neboť On je stvořitelem světa. On
dal světu život a On jeho život neustále udržuje a konečně
způsobuje konec jeho oddělené existence.(255)
Pravdou myslel Ducha svatého, protože i jindy jej tak
definoval, slibuje apoštolům, že pomocí něho pochopí všechno,
čemu dosud nemohli porozuměti.(256)
Ježíš tímto výrokem prozradil, jednak, že sám je celý
Bohem, jednak, že kterýkoliv ze tří aspektů božích je rovněž celým
Bohem. Ježíš se však projevoval především jako Cesta, tj. jako
Spasitel, kdežto jako Pravda a jako Život se projevil výrazně
srozumitelně po svém zmrtvýchvstání. Nuže i pořadí
charakterisujících vlastností není náhodné a hluboce nás poučuje,
jaký průběh bude mít duchovní vzestup u následovníků Krista.
První, čeho je třeba na cestě ke Kristu, je zhlédnout cíl a znát
cestu k němu. Cílem je Bůh a cesta k němu jde napřed přes
odbourávání překážek v podobě špatností, jak vnějšími tak
vnitřními prostředky. Při tomto čistění je nejtěžší neztratiti z očí cíl,
nezaměniti jej za některý z prostředků k jeho dosažení a
nezačínati si ctností vážit více než stanoveného cíle. Po projití
části očistné nutno zahlédnout pravdu, nutno vidět novou
skutečnost, kterou jsme dosud lidskýma očima nikdy neviděli. Jen
toto vidění Pravdy může způsobit, že přestaneme hodnotit ctnosti,
jichž jsme nabyli během očisty, více než co pouhé prostředky k
osvícení Pravdou. V druhé části cesty je tedy nutno porozumět
smyslu a úkolu všech použitých prostředků, nutno je správně
zařadit, nepřikládat jim nepatřičnou váhu, kterou měly, dokud nás
téměř výhradně mohly posouvat dopředu. Potom však už
nemusíme cestu, ukázanou Ježíšem, sledovati jen podle jejího
nesymbolického, tj. mravního smyslu, nýbrž musíme si stále
dokonaleji uvědomovat hlubokou universální Pravdu, která stojí za
zevním smyslem Ježíšových prostředků, jež jsme předtím nemohli
znát. Hlavním takovým prostředkem začne být Bohem osvícený

rozum, touha po Pravdě. Ctnosti musí být ukřižovány na kříži, tj.
musíme umět přestat na nich lpět jako na něčem, co nám patří a
co je prostředečným cílem. Ctnosti musí přestat být lidskými a
musí začít být božskými, nesmí vyplývat z osobního úsilí, nýbrž z
porozumění pravdě, spravedlnosti a milosrdenství Božímu.
Konečně, až se porozumí smyslu života v Bohu tak, aby člověk
dovedl v něm viděti svůj cíl, až je pravda o podstatě všeho i života
jasná, že se jí zdá být tento nový život pravým domovem a cílem,
může nastoupiti samotný život v Bohu, opatřený všemi ctnostmi,
jimiž se chtěl před tím člověk odít neprávem. Život v Bohu je
dokonalý přesun středu vědomí z tohoto omezeného světa do
nekonečného světa Božího. Život Boha v nás se stává naším
pravým životem, z něho přímo prýští všechny ctnosti, všechna
pravda, porozumění a radost ze života. Duše se stává dokonale
nezávislou na těle a přebývá v něm ze setrvačnosti, anebo aby v
něm splnila určitý úkol vůči ostatním lidem.
Je potom zřejmo, když Kristus představuje celou podstatu
Boží, že nikdo nemůže přijíti k Bohu než skrze Něho.(257)
XIV. 7. "Kdybyste poznali mne, poznali byste i mého Otce. Od této
chvíle jej poznáváte a viděli jste ho."
8. Dí mu Filip: "Pane, ukaž nám Otce a dostačí nám."
9. Ježíš mu řekne: "Takovou dobu jsem s vámi a nepoznali
jste mne, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak to, že pravíš:
"Ukaž nám Otce?"
10. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec, že je ve mně? Slova,
která k vám mluvím, neříkám sám od sebe. Otec, který zůstává
ve mně, činí své skutky.
11. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Věřte aspoň
pro samy skutky!"
Tady máš jasný náznak, že ve výroku "Já jsem Cesta,
Pravda a Život" mluvil Ježíš o celé podstatě Boží, nejen o sobě.
Neboť mluvil-li o sobě, musel mluvit o celém Bohu, protože on
nebyl jen Synem Božím, nýbrž též projevem Otce a Ducha.
Kristus je zářným příkladem budoucí slávy a velikosti
osvobozené duše. Také ona bude tak svobodná jako on, když
bude plnit vůli Boha Otce (viz verš 10).
Filipovo přání, aby Ježíš apoštolům ukázal Otce, bylo
nesplnitelné z několika důvodů: Boha nelze vnímati rozumem ani
smysly, tedy ani zrakem. Aby si lidé udělali představu o Bohu,
musí se Bůh vtěliti, jako učinil Kristus, zkrátka musí za lidmi přijíti
tam, kde jsou. Pak sice Boha vidí, ale nepřímo ve skutcích, v tom

jak plní vůli Boží, v tom, jak ví jako Bůh a jak miluje jako Bůh.
Kdyby se byl Bůh Otec projevil jinak než prostřednictvím smyslů a
rozumu, byl by musel zrušit onu část Filipova vědomí, která se
hlásila o toto poznání, čili ten Filip, který chtěl Otce viděti, by z
toho nic neměl. Bůh se může projevit jen v oné části duše, která je
nesmrtelná jak On, a o té svým zevním vědomím tohoto světa
nevíme. Jaké zklamání by byl musel zažívat Ježíš při otázce
Filipově, když z ní bylo patrno, že Božství Mistrovo mu nebylo
zřejmo po všem, co se stalo za ta tři léta před očima apoštolů.
Avšak Ježíš se jen vyčítavě ptá: "Jakou dobu jsem s vámi a
nepoznali jste mne?" Tato jemná výčitka svědčí o hluboké
moudrosti Ježíšově. Věděl, že nikdo nemůže býti plně přesvědčen
o Bohu zevními, mimo něj stojícími důkazy, nýbrž jen vnitřní
přeměnou, která se však u apoštolů měla teprve dokonat. Ihned v
následujícím verši podává důkaz o tom, že má jistotu o této
přeměně apoštolů, neboť jim slibuje, že budou činit větší divy než
On:
XIV. 12. "Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo věří ve mne, skutky,
které já činím, bude i on činiti, a ještě větší než tyto bude činiti,
neboť odcházím k Otci."
Řekneš si třebas, že ani apoštolové, ani pozdější křesťané
nedělali větších zázraků než Ježíš. Měj však na mysli, co jsem ti
vysvětlil hned v kapitole "První Ježíšův zázrak" (díl I. kap.VI).
Zázraky smysly vnímatelné nebyly tím největším činem,
který Ježíš učinil. Ježíš je také za největší čin nepovažoval. Proto
se nikdy nenazval divotvůrcem, nýbrž cestou, pravdou a životem.
Největším jeho skutkem je tudíž nepochybně, že vedl a
obracel duše k Bohu. Sám o sobě řekl, že teprve až bude
ukřižován, potáhne k sobě všechny. Proto mohl též tvrdit, že
apoštolové budou konati větší skutky než on za života na zemi.
Nemohli vykonati více, než co on učinil svou smrtí na kříži, jíž dal
jedinečný příklad cesty k Bohu, ale dělali více než on za svého
života, protože jejich úkoly se rovnaly úkolům Krista
zmrtvýchvstalého a ty byly větší než úkoly Ježíše ještě před smrtí
na kříži.
XIV. 13. "A začkoliv budete prositi ve jménu mém, to učiním, aby
Otec byl oslaven v Synu.
14. Budete-li mě oč prositi ve jménu mém, učiním to."
Budeš se asi ptát, zda tento slib, daný apoštolům, platí také
pro nás, kdybychom prosili o něco Boha ve jménu Krista. Zda
bychom byli vždy vyslyšeni? Mohu říci klidně, že bychom nebyli

vždycky vyslyšeni, že však přesto slib daný apoštolům platí pro
všechny lidi. Zdánlivost tohoto rozporu se dá snadno vysvětliti.
Mnohá prosba člověka duchovně nepoznalého a sobeckého
nemůže býti splněna již proto, že by neprospěla ani jemu ani
jinému. Prosba duchovně vyspělého člověka a takovými lidmi se
měli stát apoštolové, se nikdy netýká osobního prospěchu
jednotlivcova bez ohledu na prospěch duchovní. To neznamená,
že by se světec nemodlil za věci zcela pozemského rázu, třeba za
déšť pro krajinu sužovanou suchem, nebo za mír. Ale nikdy nemá
na mysli jen déšť a mír, tedy věc světsky prospěšnou, nýbrž
oslavení Boha. Ví třebas, že takovou zřejmou milostí Boží obrátí
se mnozí lidé na víru a k mravně lepšímu životu.
Prosba k Bohu je vždycky vyslyšena, má-li za účel usnadniti
a upraviti cestu Páně. Musí být vedena nejčistším přáním po
duchovním prospěchu. Ježíš věděl, že prosba apoštolů bude
vždycky tohoto druhu, a proto mohl slíbit, že ji vždycky vyslyší.
XIV. 15. "Milujete-li mě, budete zachovávati má přikázání."
Kristus chce, aby plnili jeho přikázání jen proto, že jej milují,
nikoliv ze strachu před věčným trestem nebo z touhy po
sebeuspokojení a pro utišení svědomí.
Máme-li za jisté, že v situaci v povolání i v povinnostech
jsme právě na tom místě, kde nás chce míti Bůh, neboť bez jeho
vůle nebo dopuštění se nic nemůže stát, můžeme plniti nejen
přímé příkazy Boží lásky k Němu, ale můžeme z lásky k Němu
konati i veškerou světskou činnost. Pak se nám stane každý náš
skutek a každá naše myšlenka cestou, jíž kráčíme k Bohu. Kristus
si přeje, abychom všechno dělali z lásky k Němu. Splníme-li toto
jeho přání, nebudeme schopni jednati špatně a nalezneme Jeho
pomoc ve všem.
XIV. 16. "A já budu prositi svého Otce, a dá vám jiného Utěšitele,
aby zůstal s vámi na věky.
Je zřejmo, že apoštolové se obávali, aby po tělesném
odchodu Ježíšovu nezůstali sami. Ježíš jim tu říká, že tělesná jeho
přítomnost není ta pravá jeho přítomnost a proto nemůže trvati na
věky. Avšak Duch svatý, který v něm je, ten může s nimi zůstávati
na věky, poněvadž nemá těla. Nazývá jej Utěšitelem, protože
duchovní pravda umí potěšit více než cokoliv jiného. Vyvádí totiž
člověka z duchovní nevědomosti, která je pramenem veškerého
našeho utrpení, nedostatků a hříchů. Lidé hledají útěchu omylem v
zevních prostředcích (zábavách, penězích, přátelích, rodině,
vlasti, ve světských vědomostech, v obcování s druhým pohlavím,

náruživostech atd.) Protože však žádný z těchto zevních
prostředků nepřinese lidské duši přímo ani duchovního poznání,
nepřinese ani trvalou útěchu. Všechny zevní prostředky útěchy se
podobají uspávacím prostředkům. Dáme-li se jimi uspat, mizí na
chvíli bolest, která nás předtím trápila, ale příčina bolesti se
neodstraní, takže po probuzení bolest dotírá v neztenčené míře
znovu.
Opravdové přijetí Ducha svatého není pouhé osvícení,
jakých např. apoštolové zažili za ony tři roky celou řadu, první z
nich, když se stali oddanými následovníky Ježíšovými. Opravdové
přijetí Ducha svatého je začátek trvalého, vědomého spojení s
Bohem. Přijmeme-li jednou Ducha svatého, staneme se natolik
vědomými účastníky Pravdy, že zůstáváme nedotčeni utrpením,
pocházejícím z neznalosti této Pravdy.
XIV. 17. Ducha Pravdy, kterého svět nemůže přijmouti, protože jej
nevidí ani nezná, ale vy jej poznáváte, protože zůstává u vás a je
ve vás."
V tomto verši je krátce obsažena celá cesta duše k Bohu.
Kristus míní světem, který nemůže přijmouti Ducha svatého,
světské lidi, všechny lidi, pro něž střed života tvoří tento krátký
pomíjející život v tělesném šatu. Přijmouti Ducha svatého
znamená jednak uvědomiti si jeho působení, jednak ustavičně
podíleti se na jeho moudrosti. Apoštolové si už aspoň uvědomovali
působení Ducha svatého, neboť jistě zažívali chvilkové osvícení
(viz proměnění na hoře Tábor), avšak ještě nežili z jeho moudrosti
trvale. Uvědomovali si už, že Duch svatý je u nich a v nich, kdežto
ostatní svět tuto pravdu nezná, protože neví, že je v nich Duch
svatý a nijak nepoznává jeho působení. Tato zatemnělost je
způsobena tím, že člověk ještě neprošel cestou osvěcovací. Svět
nemůže Ducha pravdy přijmouti, protože jej nevidí, ani nezná - to
znamená, že většina lidí zatím touží jen po poznávání světa a po
všem, co s ním souvisí. Tito lidé nemají proto příležitost naroditi se
ve světě vyšším, kde by mohli býti Bohem aspoň osvíceni. V tomto
světě se člověk za svého pozemského života nezrodí jinak, než
když přestane být spokojen s dary tohoto pozemského života.
Zrodí se v něm napřed touha po vyšším poznání a z této touhy se
potom celý znovu zrodí. Je to v pravém smyslu nové zrození,
protože mu připadá, jako by měl nové orgány, jimiž může vnímati
Božské věci, které dříve hmotnými orgány přece nevnímal.
Křesťanští mystici tu mluví o nových duchovních smyslech. Ale
tento výklad je pouze pomůckou, aby lidé světští porozuměli tomu,
co je znovuzrození.

XIV. 18. "Nezanechávám vás jako sirotky. Přijdu k vám.(258)
19. Ještě krátký čas, a svět mě nevidí (259), vy však mě
vidíte, neboť já žiji a vy také budete žít."(260)
Kristus zde znovu dokládá, že podstata vidění, o němž tu
mluví, netkví ve zrakovém vjemu, nýbrž v poznávání (vědění), že
Kristus žije ve spojení s Otcem a apoštolové zase ve spojení s
Kristem, tj. s Bohem. Dále při pozorném čtení tohoto verše
poznáváš, že Kristus je v apoštolech už ve chvíli, kdy oni o tom
neví a on je o tom musí přesvědčovat. A protože oni nečinili
výjimkou, můžeme tento verš čísti: "Toho dne poznáte, že já jsem
ve svém Otci, vy ve mně a že já jsem neustále ve vás."
Pro nás je velkou útěchou a povzbuzením, že toto spojení a
úzké soužití lidí s Bohem existuje a že tedy mystický ideál
sjednocení s Bohem není nic nepřirozeného a nemožného, nýbrž
že je to cíl, ke kterému Kristus vedl své učedníky a tudíž vede i
nás.
Je-li toto pochopení křesťanství a jeho náboženských cílů
správné - a slova Ježíšova nasvědčují, že tomu tak je - pak
všechna ostatní pojetí jsou chybná, nebo aspoň nedosahující
konečného cíle člověka a zaměňují některý prostředek za cíl. Tak
např. je chybné považovati Ježíše Krista za pouhého nápravce
mravů nebo filosofa. Rovněž je chybné považovat ho za nějakého
hlasatele klidu a míru v nebi, nebo v ráji, který má člověk
zakoušeti po smrti. Cílem křesťanství je najíti Boha a žíti s ním v
úzkém a vědomém společenství. A protože tento společný a
vědomý život ve věčnosti začal u apoštolů sesláním Ducha
svatého už zde na zemi, musíme předpokládati, že pro nás neplatí
nějaká výjimka. Máme být osvíceni Duchem svatým už zde za
svého pozemského života a máme v těle vstáti z mrtvých, jakmile
jsme s pomocí Boží v sobě ukřižovali člověka. Toto není pravda
jen tehdy, jestliže Ježíš Kristus nemluvil pravdu, když o sobě
pravil, že je Cesta. Myslím, že není výstižný Škrabalům překlad ve
slovech "Ještě krátký čas a svět mě nevidí." V jiných překladech i
katolických tato věta zní: "Ještě krátký čas a svět mě neuzří, vy
však uzříte....." Takovýto překlad nepotřebuje výkladů, kdežto
Škrabalův překlad by se dal obtížně vyložiti tak, aby odpovídal
pravdě, a to tím způsobem, že měřeno věčnostním hlediskem, je
nedaleká doba, kdy také lidstvo prohlédne a uvidí Krista.
Verš XIV, 20 nemůže být potom vyložen jinak, než že ten
den, kdy začneme žíti tímtéž vědomým věčným životem jako
Kristus, poznáme, že jsme dítky božími, které nesou Boha v sobě.
K tomuto poznání tedy vedl Kristus své učedníky a vyzývá

všechny křesťany, aby se i oni stali jeho učedníky a následovateli.
(261)
XIV. 21. "Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje.
Kdo pak miluje mne, ten bude milován mým Otcem; i já ho budu
milovat a zjevím mu sám sebe."
Kdo miluje Krista více než cokoliv a kohokoliv jiného na
světě, tomu On zjeví sám sebe. Takové zjevení nemá nic
společného se zrakovým vnímáním osobnosti Ježíšovy.(262)
Slova Syna Božího "zjevím mu sám sebe" jsou odpovědí na
všechny dohady, zda-li lze Boha poznati či nikoliv (gnosticismus agnosticismus). Boha lze poznati a Kristus zde mluví o způsobu,
jak to učiniti. Slib Kristův nemá výhrad, není ničím podmíněn než
láskou k Bohu. Cesta lásky je proto nejjistější, otevírá poznání
Boha všem bez výhrady. Ze slov Kristových plyne, že není výjimek
z tohoto slibu, že milosti, kterou zde Kristus slibuje, se dostane
všem Boha milujícím, ať žijí v jakémkoliv stavu, ať jsou svobodní či
ženatí, mladí či staří, ať žijí ve světě či v klášteře nebo v
kněžském rouchu, ať zastávají jakékoliv zaměstnání. Podtrhuji
ještě jednou: Slib Kristův je bezvýhradný! Na to by měli
vzpomenout všichni, kdo mystický život pokládají za něco
výjimečného a poznání Boha za zvláštní milost, která přísluší jen
zvlášť vyvoleným duším. Převaha tohoto způsobu myšlení přispěla
vydatně téměř k úplnému vymazání nejvyšší náboženské
zkušenosti ze života křesťanů, ochudila jejich život a musela se
tím více uchýlit k dogmatům, čím více scházelo jejich zkušenostní
odůvodnění. Mystik např. nemůže pochybovat o neposkvrněném
početí Panny Marie, ale katolíku bez náboženské zkušenosti
nepomůže od pochybností ani ustanovení dogmatu o
neposkvrněném početí. Je povinností všech křesťanů
poslechnouti Krista, snažit se ho milovat stále dokonaleji, jen pro
něho samého. Jednoho dne se v jejich duších splní slib Páně a
dojde v nich ke zjevení Krista, Pravdy, Cesty a Života. Ježíš sám
vysvětluje podstatu takového zjevení:
XIV. 22. Praví mu Juda, ne onen Iškariotský: "Pane, co se stalo,
že se chceš zjeviti nám a světu ne?"(263)
23. Ježíš mu odpověděl: "Miluje-li mě kdo, bude
zachovávati mé slovo a můj Otec jej bude milovat, i přijdeme k
němu a učiníme si u něho příbytek.
24. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které
slyšíte, není moje, nýbrž Otce, který mě poslal."
Z těchto veršů především poznáváš, co je pravá láska k
Bohu Není to rozplývání se v citu pro Krista, nýbrž konkrétní

prokazování lásky ve skutcích a ve způsobu myšlení: "Miluje-li mě
kdo, bude zachovávati mé slovo." Bude-li se ti někdo vychloubati
láskou k Bohu, ale jeho skutky nebudou odpovídati jeho slovům,
buď takový člověk klame tebe nebo sám sebe a neví, v čem
spočívá láska k Bohu.
"Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."
V tomto Kristově tvrzení máme sice důkaz, že Bůh v nás
může přebývat, ale povrchní výklad by mohl vypadat tak, že dosud
v nás nepřebýval. Tento mylný názor je dosti všeobecný a dal by
se vyvrátit jinými Kristovými výroky, avšak jiný způsob výkladu se
mi zdá účinnější. Dosud nevíme o tom, že máme v sobě Boha.
Když však naše zevní vědomí (vědomí tohoto světa) se přelije do
universálního vědomí Božího, připadá nám to, jako by Bůh teprve
do nás vstoupil, protože jsme dříve o něm vůbec nevěděli. Takže
si stačí uvědomiti, že Kristus mluvil s lidmi, kteří si ještě trvale
neuvědomovali, že v nich přebývá Bůh. Bylo jim třeba říci, že v
nich bude přebývat, že si toho budou vědomi. Nemůžeš mít proto
nikomu za zlé, když si myslí, že v něm zatím Bůh není. On v jeho
vědomí opravdu není, čili on si jeho přítomnost neuvědomuje. To
je pro něho totéž, jako když v něm Bůh není. Důležité však je, aby
připustil, že Bůh v něm může přebývat a že člověk je právě k tomu
určen, aby v něm Bůh přebýval tak, že bychom si toho byli vědomi.
Kdo popře možnost a skutečnost takového stavu vědomí, ten
popírá možnost a oprávněnost náboženského života vůbec.
Největším obhájcem toho, že Bůh je v nás, i když o tom
nevíme, je svatá Terezie z Avily. V tehdejších dobách nebylo
lehké prosadit takové vědění, protože jeho odpůrci tvrdili, že by
člověk mohl zpyšnět a mohl by se domnívat, že je Bohem, kdyby
si myslel, že je v něm Bůh. Takové nebezpečí tu opravdu je, ale
pro ně se nemůže popírat pravda. Jsou však různé stupně, jak si
člověk může uvědomit toto přebývání Boha v sobě. My se o nich
zmíníme podrobně ve IV. dílu Mystiky na cestě osvěcovací (v
kapitole o stupních osvícení) a na cestě spojovací. Dlužno zatím
říci aspoň toto: Člověk může nabýt jistotu o tom, že Bůh v něm
přebývá dlouho před tím, než si trvale začne uvědomovat, že Bůh
v něm trvale přebývá. Stav pocitu, že Bůh v nás trvale přebývá, je
možný teprve při dokonalém spojení s Bohem na cestě
osvěcovací.
"A slovo, které slyšíte, není moje, nýbrž Otce, který mě
poslal."
Kristus zde jednak káže, abychom se neztotožňovali s
tělem, jednak abychom se řídili vůlí Boží a plnili ji. Pokud

apoštolové ještě úplně nevěřili, že je vtělením Božím, musel se
Ježíš odvolávati na to, že nic neříká a nekoná z lidské vůle a z
lidské moudrosti.
XIV. 25. "Toto jsem k vám mluvil, dokud zůstávám u vás.
26. Ale Utěšitel, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém
jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám vše, co jsem vám
řekl."
Úkoly vtěleného Boha jsou větší než úkoly světců, ale
působení Ducha svatého je neustálé a v duších, které osvítil, tak
mocné, že se mu nemůže rovnat činnost vtělení Božího, vázaného
na působení v těle. Tělo vždycky omezuje a zaclání pravé a úplné
poznání. Mohl bys potom říci, že by bylo bývalo lépe, kdyby byl
Otec místo svého Syna poslal Ducha svatého. Jenže působení
Ducha svatého je tak nadsmyslné, že světský člověk jeho
působení vůbec nepostřehne. Kdežto lidstvo svou cestu musí
nastupovati ze svého lidství a dokonce ze své zvířecí podstaty.
Proto nám bylo ukázáno, že se Ježíš narodil ve stáji, byl zahříván
dvěma zvířaty, pak byl poslušen svých rodičů a teprve potom
zažíval sestoupení Ducha svatého při křtu v Jordánu. Zrovna tak
apoštolové. Napřed sloužili svým rodinám a mnozí jistě
vychovávali děti, pak sloužili Ježíši, až dorostli do seslání Ducha
svatého. Nuže, působení Ducha svatého je jiné než působení
Syna božího, ale obojí je stejně potřebí.(264)
XIV. 27. "Zanechávám vám pokoj, pokoj svůj dávám vám;
Nedávám vám jako svět dává.(265) Ať se vaše srdce nechvěje
ani neleká!"
Prvním znakem zažití přítomnosti Boží v člověku je pokoj a
mír, který se nedá srovnat s žádnou pohodou, způsobenou
zevními prostředky.
Ježíš se tu odvolává na vnitřní zážitek apoštolů, který
nemohli popřít. Kdo z nás se ocitl třebas jen na chvíli v přítomnosti
nějakého světce, ten ví, že i pouhá přítomnost takového člověka
působí na všechny vůkol zvlášť uklidňujícím způsobem. Pak je pro
světské lidi téměř nepředstavitelné, jaký pokoj zanechával Ježíš,
vtělený Bůh, v duších svých žáků. Jen strach, že ztratí zřídla
tohoto míru, mohl apoštoly připravit o tento pokoj. Proto jim dává
Ježíš několikeré ujištění, že je ponechá samotné jen krátký čas.
XIV. 28. "Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a přijdu k vám.
Kdybyste mě milovali, zajisté byste se radovali, že jdu k Otci,
neboť Otec je větší než já."(266)

Na jedné straně jsi podle téhož evangelia slyšel vykládat
Ježíše "Já a Otec jedno jsme" a nyní čteš, že Kristus je menší než
Otec.
Tento zdánlivý rozpor si můžeš vysvětlit jen tehdy, když si
uvědomíš, že Ježíš ukazoval cestu k Bohu. On přece musel
apoštolům vysvětlit, že cílem jejich duchovního vzestupu není, aby
dleli osobně vedle jeho osoby v lidské podobě, jak ho vidí, je jen
prostředníkem, skrze něhož se musí jíti k Otci, ale prostředek
nemůže být cílem. Slibuje proto poslat Ducha svatého, který nemá
těla a proto nemá onoho přechodného omezení, jehož si na Ježíši
apoštolové právě tolik cenili, protože svým lidstvím jim byl Kristus
dostupnější. Od apoštolů však Kristus chtěl, aby se dokonale
odpoutali od těla, jako od něčeho, co není jejich pravou podstatou,
a proto od nich musel též žádat, aby se přimknuli po jeho smrti k
Otci a k Duchu svatému, jež oba nemají těl. Protože však na
druhé straně On a Otec jedno jsou, opustí-li apoštolové Ježíše ve
tvaru a v těle, naleznou ho v Otci už beze všeho omezení jako
stejného s Otcem.(267)
Ještě prakticky: Kráčíš-li k Ježíši v jeho lidském tvaru,
nastane jednou chvíle, kdy on sám ti jednoho dne řekne, že ho
budeš muset opustit a najít ho v Duchu svatém nebo v Otci bez
lidské podoby a bez zidealisovaných lidských vlastností.(268)
Je to jako by ti řekl: "Takhle, jak mne vzýváš a nalézáš,
můžeš se pomocí mého příkladu povznést až k čistému lidství,
zbavenému veškerých stop zvířectví. Ale chceš-li mne následovati
k mému Otci, který není člověkem, musíš odložit člověka a lidskou
podobu Boží, jak jsem ukázal svou smrtí na kříži. Teprve pak
nalezneš v sobě Boha, se kterým se tvá duše spojí vědomě na
věky.
XIV. 29. "A nyní jsem vám to řekl, dříve než se to stane, abyste
uvěřili, až se to stane.(269)
30. Nebudu již s vámi mnoho mluvit, neboť přichází vládce
tohoto světa; Na mně však nic nemá.(270)
31. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi
přikázal Otec. Vstaňte, pojďme odtud!" (271)
XV. 1. "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2. Odnímá ze mne každou ratolest, která nenese ovoce a
čistí každou, která nese ovoce, aby nesla ještě víc ovoce."
Považuje-li Ježíš své učedníky za ratolesti vinného kmene,
jímž je on sám, dokazuje, že svým vstupem do lidského těla
ukázal, že je přímo duchovním živitelem lidských duší a že by

každá ratolest musela umřít, kdyby neměla jej, kmen, ze kterého
by vyrůstala. Duše, i když o tom neví, žije z Krista. Její skryté
spojení s Kristem je ustavičné. Duchovní vzrůst duše však není
možný, když z Krista vědomě nepřijímá sil. Pak nemůže nésti
duchovních plodů, je jako by mrtva.
Avšak duše, která se utíká ke Kristu, je očišťována už tímto
životem z Něho. Je známo, že i když největší hříšník začne např.
rozjímati o Kristu a začne mít touhu mu rozumět, prodělává očistu,
o kterou se zevně vůbec nepřičinil. Očista může pramenit také z
toho vnitřního pramene, jímž je síla působení Boží myšlenky, které
jsme se chopili nebo na níž jsme se soustředili.
Ježíš nám tu znovu dokazuje už po mnohokráte, že jsme s
ním, aniž o tom víme, a to svou nesmrtelnou duší, jedné a téže
podstaty. Neboť jaký je rozdíl mezi vinným kmenem a jeho
ratolestmi? Jen rozdíl závislosti duše na Bohu, ale ne rozdíl v
podstatě.
XV. 3. "Vy jste už čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil."
Všimni si, že apoštolové byli ještě chybující (vždyť Petr jej
potom zapřel, sv. Tomáš nevěřil v jeho zmrtvýchvstání atd.), ale
Ježíš je nazývá přesto čistými. Nedělají něco špatného z touhy
příčiti se vůli Boží, ale z nevědomosti. A v duchovním světě platí,
že nevědomost hříchu nečiní.(272) Vnitřní čistota má jinou povahu
než zevní dokonalost. Vnitřní čistota se vyznačuje oddaností ke
zvolenému duchovnímu ideálu a takovým způsobem hodnocení, v
němž daleko nejpřednější místo patří Bohu, před všemi světskými
zájmy. Tato očista však nemá povahu osvícení a proto nevylučuje
nejrozmanitější chyby i různé předsudky. Tyto nedostatky mohou
být odstraněny až na samém konci cesty.(273)
Ježíš praví, že apoštolové jsou čistí pro slovo, které k nim
mluvil. On si je totiž sám zvolil za učedníky a věděl, jak vyspělé
duše si vyvoluje. Tím, že je poctil svým slovem (že je učinil svými
učedníky) dokázal jim, že jsou schopni spojení s ním.
XV. 4. "Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nésti
ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve vinném kmeni, tak ani vy,
nezůstanete-li ve mně."
5. "Já jsem vinný kmen, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a
já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůže nic
činit."
Jak jinak můžeme zůstati v Kristu než svou myslí, svým
vědomím. Proto nám Kristus tímto vybídnutím podal jedinečný

příklad, co máme dělat. Máme ve své mysli nosit Krista,
soustřeďovat se na něho. Kdybychom svou myslí a svým
vědomím zůstávali mimo Krista, nemohli bychom nésti duchovní
plody. Soustředění na Krista má za následek, že si člověk
uvědomí život Kristův v sobě, podobně jak dosvědčil o sobě sv.
Pavel: "Živ jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus."
Uvaž, kdy dává Ježíš apoštolům příkaz, aby se na něho
soustřeďovali. V okamžiku, kdy má býti ukřižován. Tato chvíle
odpovídá tomu vývojovému stupni na naší cestě, kdy se blížíme
konci osvěcovací cesty nebo ke hlavnímu osvícení. Jinak řečeno:
Bez přímého a výhradního soustředění na Boha, bez znalosti
mystického působení, bez hlubokého vnitřního nazírání na příklad
Kristův lze se obejíti jen do té chvíle. Jako není pravda, že
mystické soustředění na Boha jest nepostradatelné od začátku
vědomé cesty k Bohu, tak je zase jisté, že osvícení duše by
nemohlo nastat, kdybychom nepřešli do míruplného nazírání na
pravdu Boží. Takovým vhledem do nesmírného klidu Božího,
neporušeného žádnou těkavou myšlenkou, je právě soustředění
na Boha.(274) Takovým soustředěním se upravuje vstup do
neomezeného vědomí Božího, do přímého pojímání velikosti Boží,
jeho lásky, pravdy i života. Bez takového soustředění mysl
dosahuje jen k věcem časným a nikdy nepřekročí práh své
omezenosti. Bez něho člověk by nikdy nenabyl zkušenosti, že jeho
duše existuje ve věčnosti nezávisle na těle a na všem, čemu se
naučila v tomto světě.
"Beze mne nemůžete nic činit." Život Boží můžeme
přirovnat k jakési nesmírné zásobě elektřiny. Všechna drobná i
větší světla napájená z elektrárny jsou na ní závislá. My si
uvědomujeme tuto obdobnou závislost našeho života na životu
Božím, ale to nečiní méně závislými na Bohu. Všechny naše
myšlenky, ať drobné nebo velké, ať špatné nebo znamenité,
všechny naše třebas nepatrné skutky a hnutí těla jsou napájeny
silou, vycházející ze života Božího. Naše osobní svoboda však
pozůstává v tom, že s touto silou, která do nás ustavičně prýští,
můžeme naložiti, jak chceme v mezích svých schopností. Je tomu
právě jako s elektrickou energií přijímanou z elektrárny. Můžeme s
ní svítit, topit nebo hnát stroje a také vraždit.
Kdyby nebylo této svobodné vůle, nemělo by smyslu, aby
Kristus sestoupil na zem a ukazoval lidem cestu k Bohu. Komu by
bylo určeno, aby poznal Boha, ten by Jej byl poznal tak jako tak, a
nikoho dalšího by nemohl pro toto poznání získat.

Ježíš však při vyslovení této posledně citované věty měl na
mysli také úkoly apoštolů ve světě. Apoštolové opravdu nemohli
činit, dokud jim nebyl poslán Duch svatý. Bez živé pomoci Boží by
nebyli splnili svůj apoštolský úkol.
XV. 6. "Nezůstane-li kdo ve mně, bude vyvržen jako ratolest a
uschne; i seberou ji, hodí na oheň, a hoří."
Takové a podobné výroky se považují za vyslovení věčného
zavržení, ale zcela neprávem. Je velmi důležité, abys pochopil, že
věčná láska, kterou je Kristus, nemohla nad někým vyslovit takový
věčný soud. Ty však musíš vědět, jak obhájit jiný a správný
význam tohoto verše.
Víš, že Ježíš řekl o světských lidech, že jsou mrtvi (např.
Nechť ať mrtví pochovávají mrtvé). Kdo je mrtvý, ten zahynul. Je
to s ním jako s onou větví, která shořela. Ale ti, kdož jsou dnes
duchovně mrtvi, světští lidé, nejsou na věky zavrženi. Jsou zatím
mrtvi. Ježíš v tomto verši vyslovil jen skutečnost, že člověk, který
odpadne od Boha, stane se zase světským člověkem, který není
živou větví na stromu Božím, nýbrž větví mrtvou. Protože však
úkolem každého člověka jest dosáhnouti věčného života (275),
běží jen o přechodný stav, avšak dokonalou ztrátu vědomí všeho,
co dosud člověk vykonal.
XV. 7. "Zůstanete-li ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste,
oč chcete, a stane se vám.
8. Můj Otec je oslaven tím, když ponesete co nejvíce ovoce
a stanete se mými učedníky."
9. "Jako mne miloval Otec, i já jsem miloval vás. Zůstaňte v
mé lásce!
10. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako
i já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11. To jsem k vám mluvil, aby má radost byla ve vás a aby
se vaše radost naplnila."(277)
12. "To je moje přikázání, abyste se navzájem milovali, jak
jsem miloval vás.
13. Nikdo nemá větší lásku, než je ta, aby kdo položil svůj
život za své přátele.
14. Vy jste moji přátelé, učiníte-li, co já vám přikazuji.
15. Již vás nenazývám služebníky, protože služebník neví,
co činí jeho pán. Ale vás jsem nazval přáteli, protože jsem vám
oznámil vše, co jsem slyšel od svého Otce.

16. Ne vy jste vyvolili mne, nýbrž já jsem vyvolil vás, abyste
šli a nesli ovoce, vaše ovoce pak aby trvalo a aby dal Otec, oč ho
budete prosit v mém jménu."
17. "To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali!"
Ve verších 7 až 16 je především opětně vysvětleno tajemství
vyslyšené modlitby. Jen ten, kdo přebývá v Bohu, ví, co je dobré a
co je špatné, a proto ví, za co se má modlit. My se modlíme, aniž
víme, jestli budou následky naší vyslyšené modlitby spásné, ale
člověk vnitřně spojený s Bohem, se modlí jen za to, co mu nejen
připadá být dobré, ale co především má dobrý vliv na vzestup
duše, za kterou se modlí. Někdy např. uzdravení těla by přineslo
záhubu duše, někdy vyslyšení jedné modlitby by přineslo záhubu
mnohých. Takové modlitby nemohou být vyslyšeny. Ježíš žádal
apoštoly, aby prosili v jeho jménu.(278) Nesmíme si však myslet,
že kdybychom prosili ve jménu Ježíše Krista, že bychom dosáhli i
my snazšího vyslyšení modlitby. Potom by stačilo před modlitbou
připojit "Pane Ježíši Kriste," a byla by modlitba ve jménu Ježíšově
a měla by být vyslyšena. Apoštolové však prosili ve jménu toho,
skrze něhož a s nímž byli v Bohu spojeni. A proto žádali tak, jako
by on žádal, kdežto my, i když prosíme se jménem Ježíšovým,
prosíme nikoliv z jeho vůle, nýbrž ze své lidské vůle. Máme proto
rozuměti slovům "proste ve jménu mém" také tak, že máme prositi
o to, co chce Kristus podle jeho vůle, ve shodě a se znalostí jeho
vůle.
Rozumíš správně slovům "Můj Otec je oslaven tím, když
ponesete co nejvíce ovoce?" Hodně ovoce nemůže nésti malá
ratolest, nýbrž dospělý strom. Abychom mohli nést duchovní
plody, musíme napřed sami duchovně dorůst a dospěti. Obyčejně
má člověk nejvíce chuti nésti ovoce tehdy, když k tomu ještě není
zralý. Nenuť se proto k apoštolské činnosti dříve, než sám
dozraješ. Nebudeš-li se říditi tímto pravidlem, promarníš síly své
duše, než duchovně dospěješ a nikdy nebudeš moci nésti hodně
ovoce.
Tento výrok o oslavení Otce vnáší také světlo na prosbu v
Otčenáši: "Posvěť se jméno Tvé," které se obvykle vykládá velmi
násilně. Je pochopitelné, že jméno Boží je tím více posvěceno,
čím více a čím upřímnějších následovníků a hledačů Otec má. Jen
poslušným a rodiče ctícím dětem je jméno rodičů svaté. Jen
uctívatel světí svými činy a smýšlením jméno Boží. Kdo nese
hodně ovoce, oslavuje Otce proto, že Tvůrce si přeje, abychom
nesli duchovní plody, tj. dospěli k vědomému věčnému životu a
vrátili se tak do své pravlasti.

"Stanete se mými učedníky," řekl Kristus k apoštolům,
ačkoliv už byli jeho učedníky. Když se člověk stane učedníkem u
Boha, není tomu tak, jako když se stane učedníkem u mistra v
nějakém řemesle. Dotyčnému řemeslu se může naučiti tak dobře
nebo ještě lépe než jeho mistr, avšak lepším a větším než Bůh
nebo jen stejně velikým a dokonalým jako on se člověk nemůže
stát. V tom je lidská nedokonalost, ale v tom je také velká krása a
nekonečnost dosahování ideálu tak vznešeného. Člověk spojený s
Bohem, Boha do určité míry dosahuje, ale nikdy jej nedosahuje
celého, a proto se stává jen stále dokonalejším učedníkem, nejvýš
pak přítelem Božím nebo mladším jeho bratrem, který se marně
snaží svého staršího bratra úplně dorůst. Toto vědomí věčného
dosahování však člověka nečiní nešťastným, nýbrž naopak
nejvýše šťastným, protože nikdy dosažení není tak krásné jako
dosahování, pokud se ono dostane do oné fáse, když už něco
máme a přece tušíme, kolik nám ještě schází nabýti.
Z verše devátého vidíme, že Kristus nemiloval učedníky
méně, než jej miloval Otec. Jakmile učedník objeví tuto nejvyšší
míru lásky, nutí jej tento objev k velké pokoře, vděčnosti a
oddanosti, protože vidí, že sám nemůže nikdy dát tolik, co
dostává, a že nikdo by mu nemohl dát, co mu dává Bůh.
V desátém verši Kristus slibuje, že tato láska Boží trvá tak
dlouho, dokud člověk zachovává Kristovy příkazy. Proto se
u křesťanských světců setkáváme s tak hrdinnou oddaností k
Bohu a s tak dokonalým mravním životem. Nebylo moci, která by
je byla donutila, aby se v něčem příčili Bohu, nebo aby se dopustili
vědomě hříchu.
Pak se často cítili unešeni láskou Boží, cítili, že Bůh se v
nich nevýslovně raduje a zářili takovou něhou a radostí, že celé
okolí se od nich nakazilo a cítilo se vedle nich šťastné. Kristus sice
ve verši 11. mluvil jen o radosti Boží, která má naplnit učedníky,
ale totéž platí o ostatních Božích vlastnostech, které jsou
transcendentní součástí Boží. Ježíš se zde vyjadřuje jen o radosti
asi proto, aby věděli, že přes všechna pronásledování nebudou
zarmouceni, protože budou v sobě nositi zdroj věčné, ničím
nezkalitelné radosti.
Proud lásky Boží podle verše 12. se nemá zastaviti u
apoštolů, je začat proto, aby se rozléval dále. O svatém Janu
Evangelistovi se zachovala zpráva, že když hodně zestárl a
nemohl se už ani pohybovat ani kázat, bylo některým až k smíchu,
že neustále opakoval "milujte se vespolek". Je vidět, že toto
pravidlo považoval za nejdůležitější obsah styku mezi lidmi. Láska

apoštolů měla jít tak daleko, jak daleko šla láska Kristova k lidstvu.
On položil za lidstvo život. To je nejvyšší měřítko lásky.
Významné je, že Ježíš přestal své apoštoly zváti svými
služebníky a začal je nazývati přáteli. Kdo zná vůli Boží, přestává
být pouhým služebníkem a začíná být přítelem Božím.(279)
O 16. verš se opírá katolické dogma o volbě Boží milosti.
Ježíš praví "ne vy jste vyvolili mne, nýbrž já jsem vyvolil vás."
Katolíci míní, že vyšší mystické stavy, právě jako mystické dary,
nejsou zasloužitelné, nýbrž vyplývají z nevyzpytatelné volby milosti
Boží. Apoštolové nevěděli nic o svých apoštolských úkolech a
náhle byli vytrženi ze svého prostého života a povoláni k vedení
lidstva. Podobně se děje mystikům. Jednoho dne zaslechnou
volání a stačí, aby je následovali a obdrželi nejvznešenější spojivé
stavy. Na této volbě milosti Boží je však tajemné jen to, že ani my,
ani vyvolený nezná až do chvíle povolání vnitřní stav své duše a
míru její připravenosti. Je jisto, že duše se nemůže připravit jen
zevními prostředky nebo mravností, neboť ne každému mravně
vyspělému jedinci se dostane mystických milostí. Je také pravda,
že v Evropě málo umíme regulovat vnitřní připravenost a
zanedbáváme základní požadavky vnitřního života. Tím se stává,
že slyšíme volání Boží až ve chvíli, kdy nitro překypí do zevního
vědomí. Podobná vnitřní připravenost existovala u apoštolů ve
chvíli, kdy je povolal Ježíš za své učedníky. Jinak by nebyli tak
lehce opustili své dosavadní prostředí. Poslední a rozhodný krok
však musí udělat Bůh, člověk by ho z vlastní síly nedokázal učinit.
Proto mohl Ježíš říci, že on si zvolil apoštoly a ne oni jeho. Nešlo
však o násilí ze strany Boží, protože např. Jidáš mohl podle své
vůle Krista zradit a mnozí jiní Krista odmítli, ačkoliv je volal.
Nacházíme o tom četné důkazy v Novém zákoně.(280)
XV. 18. "Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve
než vás.
19. Kdybyste byli ze světa, miloval by svět, co jest jeho. Ale
poněvadž nejste ze světa, naopak, já jsem vás vyvolil ze světa,
proto vás svět nenávidí.
20. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: "Služebník
není nad svého pána." Jestliže pronásledovali mne, budou
pronásledovat i vás. Jestliže zachovali moje slovo, zachovají i
vaše.
21. Ale to všechno budou proti vám činit pro mé jméno,
poněvadž neznají toho, který mne poslal.

22. Kdybych nebyl přišel a nemluvil k nim, neměli by hříchu.
Nyní však nemají výmluvy pro svůj hřích.
23. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24. Kdybych nebyl učinil mezi nimi skutky, které nikdo
neučinil, neměli by hříchu. Než nyní i viděli, a přece nenáviděli jak
mne, tak mého Otce."
25. Ale má se splniti slovo napsané v jejich Zákoně: "Bez
důvodu měli mě v nenávisti."
Tyto verše dost chmurně nám představují budoucnost církve
a všechno, co v nich Ježíš řekl, splnilo se a plní se doslova.
Jinak stačí vysvětliti toto: světu náleží ten, kdo nemá jiné cíle
než život ve hmotě. Cílem apoštolů byl život věčný a tento cíl pro
ně objevil Ježíš Kristus, a proto mohl říci, že je vyvolil ze světa, tj.
vytrhl je z pouhých světských cílů a zasvětil je cílům věčným.
Světští lidé je nenáviděli, protože zcela světský člověk je schopen
milovat jen toho, kdo je mu nějakým způsobem prospěšný. Miluje
v druhém člověku svůj prospěch. Za svůj prospěch považuje
kteroukoliv světskou radost nebo hmotný statek a pro svět
užitečnou nebo uspokojující vědomost. Apoštolové naopak učili
odříkání, nemohli být proto milováni. Sami pak také tvrdým
vlastním odříkáním učili svět, právě jako Kristus jej učil obětí.
Ve slovech: "Není služebník nad svého pána" ve spojení s
utrpením, které čeká na apoštoly, je skryta jedna z hlubokých
pravd o udržování a vedení vesmíru a tvorstva k Bohu. Kristus
nám prozrazuje utrpením na kříži, že Bůh vede k sobě lidstvo
vlastní Božskou obětí. Apoštolům a lidem se to snažil neustále
vysvětlit. Ale apoštolové to pochopili až po seslání Ducha svatého.
Bylo by však chybné, kdybychom se domnívali, že Ježíš jedinou
svou smrtí na kříži spasil svět. To byla jediná, pro lidstvo viditelná,
přestože málo pochopená oběť. Avšak kdyby se neobětoval
ustavičně, nepostupovali bychom duchovně kupředu. Katolíci toto
tajemství ustavičné oběti Boží za svět skvěle znázorňují a
prožívají při neustálé a na celém světě opakované oběti mše
svaté. Čemu oni dávají tímto obrazem zevní výraz mší svatou, to
se vnitřně v oblasti ducha děje ustavičně. Proto má jejich mše
svatá opravdový duchovní význam. Jelikož se tedy Bůh ustavičně
obětuje, musel totéž žádat od svých učedníků. I oni museli
podstoupit totéž co on. Museli se obětovat za lidstvo. V tom
smyslu není služebník nad svého pána. Kdybychom se však
domnívali, že touto obětí nemohlo být nic než násilná smrt, jakou
zemřel Kristus na kříži, mýlili bychom se.

Oběť za lidstvo bere na sebe různou formu. Jednou z
nejvšeobecnějších forem oběti Boží za lidstvo je vytvoření
projeveného vesmíru, ve kterém může člověk vzrůstat až do
návratu do své věčné vlasti. Velikost Boží se tu přetvořuje do
omezených částeček a stanoví si meze, omezuje se, a to jen
proto, aby duše mohla tyto částečky střádat a tak narůstat do
vědomé a ničím nerušené věčnosti.
Vesmír se svou
nedokonalostí je tedy projevem nesmírné lásky Boží, neboť právě
svou nedokonalostí, která se na první pohled zdá býti úžasnou
dokonalostí, přibližuje dokonalého Boha na dosah lidské
nedokonalosti, vytváří most mezi Bohem a člověkem, bez něhož
by nebylo možno, aby lidská duše přešla do svobodné věčnosti.
Trvání vesmíru je závislé též na tom, že součásti méně
vyvinuté nenávidí součásti vyvinutější, a jak připadá zevnímu
nezasvěcenému diváku, vedou s nimi boj na život a na smrt.
Kdyby nebylo této "nenávisti", brzy by se přetavily nižší projevy
Boha ve vyšší a ty opět do věčnosti, a vesmír by zanikl v oblasti
smyslů.
Pravá láska nemá nenávist ani vůči nejméně vědomé a
nejslepěji jednající částečce vesmíru, ať už jsou jí lidé, zvířata
nebo věci, a proto nepodléhá zákonům nenávisti, tj. ničivé síle
nenávisti. Z toho důvodu Ježíš Kristus nemohl být zabit smrtí na
kříži. To je také zatímní odpověď na otázku, proč sv. Jan
Evangelista nezemřel násilnou smrtí. Verše 21. až 25. nám
vysvětlují, že poučení o duchovních věcech nepřináší vždycky
spásu, nýbrž někdy také odsouzení.
Je velmi zodpovědné poučiti člověka buď skutkem nebo
slovem, nevíme-li zda naše poučení přijme nebo odmítne. Tím
způsobem soudíme lidi. (281) Kristus si mohl na sebe tuto
zodpovědnost vzít, protože nekázal tam, kde nebylo vnitřní
přípravy. Židé však použili své svobodné vůle proti přijetí Krista.
Jejich hřích byl vědomý.
XV. 26. "Až přijde Utěšitel, kterého já vám pošlu od Otce, Ducha
pravdy, který vychází od Otce, ten bude svědčit o mně.
27. I vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku."
Verš 26. byl jednou z příčin rozkolu církve východní
(pravoslavná) s církví západní (katolickou).(282) Kristus jasně
říká, že On pošle Ducha svatého, ale od Otce. Tím nechtěl tvrdit,
že by Duch svatý vycházel jen z Otce, nýbrž že Duch svatý
nemůže plně působiti tam, kde se uctívá Bůh ve tvaru. To si
vysvětlíme při XVI. kapitole sv. Jana.

Pusťme se však aspoň do částečného výkladu slov: "Až
přijde Utěšitel atd." Kdybychom nemluvili obrazně jako Ježíš, řekli
bychom: "Až se u vás dostaví takový druh poznávání věčnosti vaší
i Boží a závislosti jedné na druhé, že budete sídlit v trvalém
vnitřním poznávání skutečnosti, že nebude ve vás ani rozporů, ani
víry, neboť ta bude nahražena poznáváním věčné skutečnosti ve
vás i mimo vás - pak se i vy stanete přímými svědky Boha,
nezávislého na čemkoliv stvořeném, na jakémkoliv tvaru a na
jakékoliv vlastnosti, budete žíti v trvalé radosti, neboť budete trvale
vědět o Utěšiteli a nebudete moci jednat jinak, než svědčit všem o
tomto svém poznání, neboť ono se stane novým středem vašeho
života, z něhož budou vycházeti přímo popudy k jakémukoliv
myšlení a jednání."
XVI. 1. "To jsem k vám mluvil, abyste neklesli.
2. Vyloučí vás ze synagog; ano přichází hodina, kdy každý,
kdo vás zabije, bude si myslit, že tím uctívá Boha.
3. A to budou činit, poněvadž nepoznali ani Otce, ani mne.
4. Tyto věci jsem však k vám mluvil, abyste, až přijde jejich
hodina, se na ně rozpomenuli, že jsem vám to řekl. Na začátku
jsem vám to neřekl, neboť jsem byl s vámi."(283)
Vždycky byli lidé, kteří sloužili Bohu, o němž se jen tvrdilo,
že je pravý, ale o jehož pravosti se sami nepřesvědčili. Jen tito
lidé, kteří ve skutečnosti nikdy Boha nepoznali, byli schopni
pronásledovat příslušníky jiných věr. Také lidé nevěřící v
nadpřirozeného Boha a v nesmrtelnost duše, mají své bohy a věří
v jejich pravost. Jejich víra je pro zastánce víry v nadpřirozeného
Boha tím nebezpečnější, že se domnívají, že se přesvědčili a
denně přesvědčují o pravosti svého Boha. Tak např. ti, jimž je
Bohem sociální pokrok, opájejí se statistikami o vzestupu životní
úrovně lidí, ale zavírají oči před temnými stránkami
jednostranného vývoje lidstva, před jeho mravní zkázou, před
bující nenávistí atd.
Totéž platí o lidech, jimž je Bohem světlo rozumu. Plesají
nad pokrokem vědy a techniky, ale zavírají oči před stále větší
hrozbou zkázy, která nad nimi visí jako Damoklův meč, hrozba
dýky nebo ohně v rukou nedospělého dítěte nebo šílence. Také
mnozí z nich považují odstranění člověka nábožensky založeného
za odstranění jedné z překážek k pravému pokroku lidstva a proto
si myslí, že uctívají svého pravého Boha, když smetou z cesty
člověka věřícího v nesmrtelnost. Vidíme, že se věci od dob
Ježíšových nezměnily, jen na sebe vzaly novou podobu. Ježíš v

okamžiku svého odchodu varuje své apoštoly a líčí jim pravý stav
věcí.
Při podobné příležitosti Ježíš řekl apoštolům slova
zaznamenaná v Matoušovi (X,16): "Hle, posílám vás jako ovce
mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a prostí jako holubice." Pro
nás jsou tato slova poučná též po té stránce, že nebezpečí
apoštolům hrozila, ale oni se neměli spoléhat jen na ochranu Boží,
nýbrž měli používat vlastní ostražitosti k ochraně svých životů.
Dále z toho vyplývá, že Ježíš, pokud žil v těle, představoval pro
apoštoly též jejich tělesnou ochranu. Tato ochrana se oslabila jeho
odchodem z tohoto světa. Toho si buďme vědomi, abychom se
nespoléhali na ochranu Boží tam, kde nezachováváme
dostatečnou míru obezřetnosti a opatrnosti.
Absolutní ochranu Boží má pouze ten, kdo přejímá vědomě
vůli Boží do svého zevního vědomí a tam ji vykonává podle
lidských možností celou a neokleštěnou strachem nebo
náklonnostmi. Apoštolové měli od chvíle seslání Ducha svatého
takovou absolutní ochranu Boží, přesto však nebyli vždycky
schopni bez výhrad plniti vůli Boží. Tato ochrana dokonce nešla
tak daleko, aby nemuseli, až na jednoho, umříti násilnou smrtí,
vydáni do rukou svých nepřátel, které však sami neměli v
nenávisti. Nezapomínejme, že byli představiteli nejlepších lidských
vlastností, schopných co nejlépe sloužiti Bohu. Jestliže tyto
vlastnosti měly trvat na věčnosti, aniž by tvořily třeba jen slabou
clonu mezi lidskou nesmrtelnou duší a Bohem, musila zahynout
jejich lidská podoba, pokud přece jen byla zdrojem jakéhosi pocitu
oddělenosti od věčnosti. Jejich násilná smrt tedy nic neubírá na
absolutní ochraně, kterou požívali. Apoštolové už napřed věděli o
násilné smrti svých těl a byli ochotni tuto cenu zaplatit za spásu
lidských duší, k nimž přicházeli a proto si nežádali záchranu před
mučednictvím.
XVI. 5. "A nyní jdu k tomu, který mě poslal a nikdo z vás se mě
netáže: 'Kam jdeš?'
Tato výčitka Ježíšova je výčitkou i nám. Ježíš řekl: "Vezmi
svůj kříž a následuj mne!", a proto se máme také ptáti, kam máme
Ježíše následovat. Má nám záležet na tom, abychom jej
následovali, kam on šel. Ježíš sice dobře věděl, že ve vývojovém
stadiu, v němž se nacházeli apoštolové, nemohli jej následovat až
k Bohu Otci, nýbrž že museli počkat na seslání Ducha svatého,
svou otázkou však vyjádřil věčnou touhu Boží, aby s ním tvorstvo
šlo až k nejvyšším duchovním metám. Čím déle váháme, tím déle
za nás musí Bůh být křižován. K tomuto tajemství se blížíme.

XVI. 6. Ale, že jsem vám to mluvil, zármutek zaplavil vaše srdce.
7. Pravím vám však pravdu: Je pro vás dobré, abych
odešel; neboť neodejdu-li, Utěšitel k vám nepřijde; ale odejdu-li,
pošlu jej k vám.
Vysvětlení těchto veršů, jakož i následujících (do verše 15)
jsme si již zhruba provedli, neboť Kristus tyto pravdy vyslovil už
jednou (Jan XIV,25 - 26). Na tomto místě však je smysl dřívějších
Kristových slov podrobněji objasněn. Povrchnímu vykladači by se
zdálo, že Kristus musí odejíti z tohoto světa, aby připomenul Bohu
Otci, aby seslal Ducha svatého, a že jej pak musí předati lidem. S
takovým dětinným oddělováním Boha Otce, Syna a Ducha
svatého musíme přestat, i když nás k tomu svádí doslovné znění
evangelia. Má-li někdo pochopiti celek, bylo třeba mu jej vysvětliti
po částech a tak učinil Kristus při výkladu vztahů mezi třemi
Božskými osobami. Klíč k pravému smyslu slov Kristových je ve
slovesu "neodejdu-li". Víme, že nešlo o nějaký pokojný odchod,
nýbrž o utrpení Kristovo na kříži. Kristus měl odejíti právě tímto
způsobem, tj. měl trpěti za lidstvo. Bez utrpení by nebyl mohl
poslati Ducha svatého. To je smysl prostého "neodejdu-li, Utěšitel
k vám nepřijde." Můžeme stejně klidně říci "neprotrpím-li smrt na
kříži, nezískáte poznání Boha." Řekli jsme si už, že Kristus musí
trpět neustále, aby nás mohl spasit a že svou smrtí na kříži jen
ukázal, jakou oběť Bůh ustavičně přináší za lidstvo. Zatím nám
ještě schází vysvětlení, ačkoliv bychom je mohli vyčíst z dřívějších
přirovnání Kristových (o dobrém pastýři). Toto vše však ještě
zdaleka nevystihuje celý smysl Ježíšovy smrti na kříži. Nemůžeme
zatím předbíhat děj, avšak něco nutno předeslati.
Hned v prvních verších evangelia sv. Jana se dovídáme, že
na počátku bylo Slovo. Vykládá se tam dále, že tím Slovem byl
Kristus, který sestoupil jednak v Ježíšově těle na svět, jednak
osvěcuje vnitřně každou duši přicházející na tento svět. Skrze toto
Slovo bylo všechno stvořeno a není nic, co by bylo stvořeno
pomocí někoho nebo něčeho jiného. To znamená, že Bůh Syn
napřed přistoupil k duši v podobě vesmíru, připravil jej pro ni, aby v
něm mohla přebývat a pomocí něho se vrátiti k Bohu. Duše byla
potom dlouho jata náklonností k tomuto projevenému vesmíru a
shlížela se v jeho omezenosti jako v dokonalém Bohu. V takovém
vývojovém stadiu je většina lidských duší. Tito lidé se spíše
snášejí se zvířaty než s lidmi. Na vyšším stupni je duše jata láskou
k jednotlivcům, tam poznává větší měrou Boha. Je to období
četných zklamání, neboť ne vždycky je tato láska opětována, ne
vždycky si člověk za objekt své lásky zvolí duši na stejné úrovni
schopnou téže lásky. Dokud vládne člověkem tato výlučná

náklonnost k jiným lidem, není v něm místo pro lásku k Bohu,
nebo je v něm pro ni jen tak málo místa, že živoří jako pouhý
přídavek k lásce k lidským jednotlivcům.
Ale Bůh vede člověka s velikou trpělivostí dál. Jednoho dne
je člověk jat láskou k osobnímu Bohu, jehož vedení nebo pomoc
pocítil. To se stalo apoštolům, když si je Ježíš zvolil za své
učedníky. Od té chvíle se učí přímo od Boha i při styku s lidmi a s
věcmi. Aby to bylo možné, nesmí už lpěti ani na věcech, ani na
lidech. Jen jemná láska k sobě je jim ještě ponechána. Vztahují
vedení Boží převážně na sebe a proto musí jejich osobní Bůh
jednoho dne odejít, aby se na jeho místě mohl objevit Utěšitel,
který nemá lidských vlastností ani podoby a rozšiřuje lidské
vědomí za hranice osobnosti. O tomto Utěšiteli praví Ježíš dále:
XVI. 8. Až pak přijde, usvědčí svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze
soudu.
9. Z hříchu, poněvadž nevěří ve mne,
10. ze spravedlnosti pak, protože jdu k Otci a již
neuvidíte,

mě

11. a ze soudu, poněvadž vládce tohoto světa již je
odsouzen."
Tady Kristus opět kousek poodhalil tajemství své smrti. Ježíš
už i o sobě řekl: "Přišel jsem na svět k rozsouzení, aby nevidoucí
viděli a vidoucí oslepli."(Jan IX,39) Protože však jeho činnost
vyvrcholila až po jeho odchodu z tohoto světa sesláním Ducha
svatého, vyvrcholil až potom soud, který on začal. Přeneseme-li
tato jeho slova na vnitřní život jeho učedníků, a my tak musíme
učinit, dostaneme výklad nejsrozumitelnější.
Apoštolové se domnívali, že věří v Krista a jistě o tom podávali
nezvratné důkazy. Ale každá víra má stupně. Po seslání Ducha
svatého se museli dozvědět, že vlastně v Krista věřili dosud málo,
čili, že nevěřili, jak měli. Proto ještě nedorostli do úkolů, k nimž byli
povoláni až po seslání Ducha svatého. Všeobecně se dá říci: "Čím
výše duchovně člověk stoupá, tím více si osvědčuje, jak dříve
málo věřil a jak dříve chabě rozuměl Bohu. Toto srovnání mu dříve
scházelo, považoval svou víru za dostatečnou, ale nyní se
propracovává k jistotě, že největším hříchem je nevíra, tj. takové
jednání, které ve všech směrech člověka nevede k Bohu a
nezavazuje Boha hledat. Člověk ještě dlouho na své cestě k Bohu
má silné postranní zájmy, hledá mnohé, co nesouvisí s hledáním
Boha, přeje si mnohé, co nesouhlasí s vůlí Boží. Úplně se od
všeho toho oprostí až po seslání Ducha svatého. Teprve po jeho

přijetí úplně odhalí svou chabost a malost a cítí se usvědčen z
hříchu nevěry, neboť co jiného je hledati něco mimo Boha, než
nevíra. To je výklad verše 9.
Rovněž by člověk při svém vzestupu považoval právě jako
apoštolové odnětí osobního vedení Ježíšova za velkou újmu a
příkoří. Vidím např., že apoštolové byli zarmouceni (Jan XVI, 6)
zprávou Ježíšovou o tom, že je opustí. Pochopení toho, že je
Kristus musel opustit, se dostaví také teprve po seslání Ducha
svatého.
Dosud chápali apoštolové odchod Ježíšův, zvláště když byl
násilně proveden, za velkou nespravedlnost, ale pak pochopí, že
byl spravedlivý, protože jinak by jim byla zůstala jedna vznešená,
ale přece velká připoutanost, která by je oddělovala od
universálního Božství, připoutanost k osobě Ježíšově. Pro jeho
osobnost by neviděli všudypřítomného Boha, nýbrž omezovali by
jeho činnost na činnost Ježíšovu, na činnost sice velkolepou, ale
přece jen činnost omezeného dosahu. Tak ale činnost Boží
nevypadá. Není to vykonání něčeho zde nebo tam, není to příchod
Boží sem a odchod odtamtud, nýbrž je to ustavičné působení Boží
ve všem a ve všech, ustavičné udržování existence všeho a
všech. Vedle této universální činnosti Boží je nějaký zázrak
místního rozsahu něčím nepatrným.(284) Slova "a již mě
neuvidíte" jsou zvlášť významná a k nim se vztahují slova sv. Jana
ve Zjevení, že Boha nikdo neviděl. Viděti jest totiž vnímati smysly
a jimi vnímati znamená nedokonale vnímati. Oči jsou určeny ke
vnímání určité části stvořeného, kdežto podstata Boží je
nestvořená, a proto ji nelze viděti. Tento přechod do neosobního
vedení Božího je obzvláště těžký a dodnes se neděje bez jakéhosi
násilí, bez ukřižování osobního ideálu Božství. Obávám se, že
nikdo nepochopí úplně smysl Kristovy smrti na kříži dříve, než ji
prožil a to nejen nějakými smysly vnímatelnými stavy
(stigmatizace, bolesti atd.), které jsou jen průvodním vývojovým
zjevem u některých mystiků, nýbrž skutečným přechodem z
osobního pojetí Krista k Bohu universálnímu, působícímu ve
všem. Tento přechod nesmí být proveden sugestivně jen
myšlenkově, jen uznáním takové pravdy, nýbrž hlavním jeho
výrazem musí být faktické odsouzení vládce tohoto světa. Co se
tím rozumí: Dosud nám vládne vědomí o jedinečné skutečnosti
zevního světa. Při všem svém usuzování a jednání vycházíme z
této zevní skutečnosti jako z jediné existence. Ve chvíli odsouzení
vládce tohoto světa naopak poznáme skutečnost hmotnou,
stvořenou, jako odvozenou a poddanou skutečnosti věčné, Bohu.
Tou chvílí přestává v nás vládnout svět. Přestáváme jednat tak,

abychom sloužili hmotné existenci, nýbrž začínáme jednat tak,
abychom sloužili věčné skutečnosti i ve vykonávání zevní činnosti
všeho druhu. Zevní skutečnost (tělo, smysly, duševní schopnosti,
vědění zevního světa, vztahy k němu), nám už není poutem, nýbrž
nutným prostředkem a prostředníkem mezi námi a Bohem. Sítem,
jímž se prosívá do zevního vědomí a do odvozené skutečnosti
vnitřní vědomí nesmrtelnosti. Nelpíme potom na pomíjivém životě
ve světě jako na jediné skutečnosti, nečiníme už potom všechno
pro ni, jako činí světští lidé, nýbrž snažíme se ji po všech
stránkách využít k nalezení a poznání Boha. Je to opravdové
svržení vládce tohoto světa.(285)
Odsouzení vládce světa se děje zase v duši každého
člověka. U apoštolů nastalo sesláním Ducha svatého. Chybný
výklad byl, že lidstvo už jako celek bylo smrtí Kristovou spaseno a
že nastane brzy konec stvořeného světa.(286)
Uvádím zde odlišný katolický výklad, jak jej podává o verších
9-11 dr. Škrabal (op. cit. 180-181): "Duch usvědčí svět, že je v
hříchu, což si nechce přiznat. Než právě odmítnutím evangelia
ukazuje, že chová nepřátelství k Bohu, který poslal na svět svého
Syna, a stojí na straně nepřátel Božích. To platí nejprve o Židech.
Ze spravedlnosti totiž svět uzná, že Ježíš není rouhačem a
svůdcem, jak ho obžalovali a pak proto odsoudili, ale že je svatý a
spravedlivý. To se stane zjevné jeho zmrtvýchvstáním a
nanebevstoupením. 'Ze soudu', tj. ukáže se, že odsouzení není
hoden Ježíš, nýbrž svět, jehož duchovní vládce (satan) jest již
odsouzen, totiž smrtí, na níž pohlíží Ježíš Kristus, jako by již bylo
po ní. Ukáže to obrácení pohanů, vítězství křesťanství."
Tento výklad je ze dvou třetin správný. V první části, že
Duch usvědčí svět, že je v hříchu, a v druhé části ze spravedlnosti.
V těchto částech je tento výklad jedinečným důkazem, jak může
zevně vypadat jinak, když se vede po jiné úrovni, vykládá-li se
tatáž pravda (která je universální - universálně platná), jen s
ohledem na hmotnou úroveň, na níž se stala (výklad katolický),
nebo přivede-li se na úroveň zevního vědomí jednotlivce. Dávám
přednost výkladu evangelia především na této druhé úrovni,
týkající se vzestupu jedince k Bohu, protože vycházím z poznání,
že slova Kristova jsou závazná pro každého z nás a my jich proto
musíme umět použít především ve svém denním životě. Kdyby
byla platná jen povšechně, nebo jen pro tehdejší dobu, mohli
bychom se lehce vyhnouti vedení Kristovu nebo bychom dokonce
nenacházeli v evangeliích dost pomocných slov pro svou cestu.
Pravdy, které vyslovil Kristus jsou universálně platné. To
znamená, že jsou platné jak pro celek, tak také pro každého

jednotlivce zvlášť - dále není jejich platnost - pokud to při nich není
výslovně řečeno - omezena časem, tj. není tam poučka, která
platila tehdy, ale neplatí dnes. Jen tam, kde např. Kristus vykládá
určité společenské židovské zřízení nebo specificky židovské
zákony, můžeme si dovolit myslet analogicky a převádět jeho
příkazy na dnešní dobu a poměry. Musíme však užívat osvícené
opatrnosti a nevzdávat se s lehkým srdcem použitelnosti rad
Kristových.
Třetí část katolického výkladu je mylná. Na té úrovni, na
které je veden, by měl znít: "Ze soudu, tj. z toho, jak svět soudil o
Kristu, že totiž soud světa o Kristu byl nesprávný."
Všechno ostatní se ještě nestalo. Satan, tj. zlo, existuje ve světě
nadále vedle dobra, až do "žní" (do individuálního soudu u
jednotlivce, povšechně pak po celou existenci stvořeného), a to
zcela podle předpovědi Kristovy. Křesťanství rovněž dosud
nezvítězilo, a to nejen u nekřesťanů, ale co je horší, také u
křesťanů samých. Bylo by chybné se dát zmást nějakým velmi
povrchním soudem nebo mechanickým počtem.
XVI. 12. "Mám k vám ještě mnoho mluviti, nyní však byste to
nesnesli.
13. Ale až přijde on, Duch pravdy, povede vás k celé
pravdě. Neboť nebude mluviti sám ze sebe, nýbrž bude mluviti,
co uslyší, a oznámí vám příští věci."
14. On mě oslaví, protože vezme z mého a oznámí vám.
15. Vše, co má Otec, jest moje, proto jsem řekl: Z mého
vezme a oznámí vám."
Verš XVI,12 má podobný smysl jako verš XVI,26, avšak
Ježíš zde říká, že by apoštolové dosud nesnesli všechno, co jim
má říci. Z dalšího verše 15. je patrno, že plnost Božího života a
pravdy je obsažena stejně v Ježíši Kristu jako v Bohu Otci nebo ve
Svatém Duchu, avšak Ježíš poučoval apoštoly přece jen převážně
ústně, zevně. Vnitřní poučování beze slov, které za něho potom
dokončil Duch svatý, a které jedině může odhalit celou pravdu,
muselo u apoštolů ustrnout na celé úrovni, protože napřed museli
projít zkouškou ztráty Ježíše, ztráty osobního vedení, lépe řečeno
ztráty našeho lidského vedení (vedení po způsobu lidském). Totéž
by mohl říci Ježíš ke každému z nás asi takto: "Dokud potřebujete
být vedeni lidsky, nemůžete být vedeni Božsky." (Duchem svatým,
ustavičnou inspirací.) (286) Nebo jinak by mohl říci: "Dokud
hledáte spojení s Bohem navenek mimo sebe, nenacházíte ho v
sobě a nepoznáváte pravdu přímo, nýbrž jen prostřednictvím

slov." Ježíš se takto nevyjádřil jen proto, že mnozí lidé by se cítili
předčasně zralými pro hledání Boha v sobě, aniž by předtím
prodělali vývoj, který zaručuje možnost přijetí Ducha svatého.
Duch svatý je tu nazýván Duchem pravdy, protože jeho řeč
má tu vlastnost, že lidské duši odhaluje samotnou podstatu pravdy
a duše se potom musí snažit lidskými prostředky ji převést slovy i
činy do hávu, srozumitelného ostatním neinspirovaným lidem, i
vlastní paměti zevního vědomí.
Ve verši 13. je zmínka o tom, že Duch svatý oznámí
apoštolům budoucí věci. Tu je důkaz, že se lze dověděti
budoucnost a že tedy budoucnost je nějakým způsobem
předurčena. Tato skutečnost zase vrhá podivné světlo na svobodu
lidského jednání. Jak se v tom vyznat? Protože jsme si už z jiných
slov Kristových odvodili, že člověk je do určité míry svobodný a že
je tím svobodnější, čím je duchovně vyspělejší, musíme usuzovat,
že budoucnost je určena jen jaksi rámcově. Toto určení potom
připravuje člověka jen o část jeho svobody a to proto, aby člověk
nevybočoval z celkového plánu a záměru Božího. V rámci tohoto
plánu však může dělat, co chce, může se přikloniti na stranu
dobra nebo zase na opačnou stranu zla, může svůj vývoj zpomaliti
nebo urychliti atd. Proto oznámení budoucích věcí, i když pochází
z Ducha svatého, nelze bráti doslovně. Ukázali jsme si takovou
chybu už na proroctvích o Kristovi ve Starém zákoně.
Ježíš tu na dvou místech mluví o tom, že Duch svatý vezme
z něho. Dvakrát říká: "Vezme z mého a oznámí vám." Tento
výklad je velmi obtížný. Zhostím se ho zatím stručně, protože bych
se jinak musel k mnoha věcem vracet a mnohé předbíhat, co chci
vysvětlit až ve čtvrtém díle tohoto spisu. Každý duchovní vůdce, a
tím byl a je též Ježíš Kristus, je v pravém slova smyslu duchovním
otcem duší, které vede, neboť jim předává svůj věčný život i jeho
individuální náplň. Žádný duchovní vůdce nepředává svým žákům
celý věčný život v jeho absolutní velikosti, jednak proto, že sám jej
celý nemá, jednak proto, že žák je schopen přijmouti jen to, pro co
má předpoklady ve své skryté připravenosti a ve svém založení.
Kristus, na rozdíl od ostatních duchovních vůdců, měl sice celý
věčný život v sobě, ale ani on jej nemohl dát apoštolům celý,
protože na straně apoštolů se nedala odstranit jistá omezenost
jejich nesmrtelné duše a kromě toho bylo nutno, aby Ježíš nebořil
jejich individuální vývoj, nýbrž organicky na něm stavěl. Proto
každý z apoštolů měl o Ježíši Kristu poněkud jiné mínění, každý si
bral něco jiného z jeho Božské podstaty, každý hospodařil s jinými
hřivnami. Se svým duchovním vzrůstem každý z nich si po svém
doplňoval představu o Ježíši Kristu. Ježíš jim tedy chtěl tím

dvojnásobným výrokem říci, že až na ně sestoupí Duch svatý,
přestože nebude mít lidskou podobu a lidské přívlastky, kterými se
jevil Ježíš svým žákům, přece i on bude poučovat apoštoly v
těchže oblastech ducha, do nichž individuálně apoštolové vnikli
pomocí Ježíše. Naváže organicky na dílo Ježíšovo, ucelí a zpevní
to, co bylo už v apoštolech zaseto, takže oni jasně poznají, že
bere z Ježíšova duchovního majetku, že je totožný s Ježíšem
Kristem. Jestliže např. sv. Jan učinil pomocí Ježíše velké pokroky
v lásce, Duch svatý doplní v Janovi především lásku zase na
takovou úroveň, aby byla trvalým pojítkem mezi ním a Bohem. Jan
tedy pochopí, že Duch svatý bere z Ježíšových darů, kterými jej
obmyslil už Ježíš, avšak přidá k těmže darům takovou míru, která
bude stačit k trvalému spojení s Bohem.
XVI. 16. "Jen krátko a již mě neuvidíte; a zase krátko a uvidíte
mě."
17. Tu si někteří z jeho učedníků řekli mezi sebou: "Co to
znamená, co nám říká: Jen krátko a již mě neuvidíte, a zase
krátko, a uvidíte mě? A: 'Jdu k Otci'?"
18. Říkali tedy: "Co to znamená, to 'krátko', o němž mluví?
Nevíme, co říká."
19. Ježíš poznal, že se ho chtěli tázati, a řekl jim: "Na to se
mezi sebou ptáte, že jsem řekl: 'Jen krátko a již mne neuvidíte, a
zase krátko, a uvidíte mě?'
20. Vpravdě, vpravdě vám pravím: Vy budete plakati a
naříkati, ale svět se bude radovat. Vy sice budete zarmouceni, ale
váš zármutek se obrátí v radost.
21. Když žena rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina.
Když však porodí dítě, nevzpomíná již na bolest pro radost, že se
narodil člověk na svět.
22. I vy máte ovšem nyní zármutek, ale zase vás uvidím a
vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme.
23. A toho dne se mě nebudete na nic tázati. Vpravdě,
vpravdě vám pravím: Budete-li oč prositi mého Otce, dá vám ve
jménu mém.
24. Doposud jste neprosili o nic ve jménu mém. Proste,
dostanete, aby vaše radost byla úplná."

a

Smysl svých slov zde sice Kristus sám vysvětluje, ale
připravili bychom se o mnohý duchovní užitek, kdybychom jeho
slova chtěli vykládat jen jako naději danou apoštolům, že Kristus
brzy vstane z mrtvých, z čehož se apoštolové budou radovat.

Všimněme si, že Kristus říká: "A toho dne se mě nebudete na nic
tázati." Víme přece, že po zmrtvýchvstání ani zdaleka apoštolové
nežili v takové jistotě, aby se na nic netázali. Naopak sv. Tomáš
neuvěřil ve zmrtvýchvstání, dokud nevložil prsty do ran Kristových.
(Jan XX,24-28) Přestali se tázati teprve po seslání Ducha svatého.
Nuže Kristus svými slovy nevystihuje jen dobu ukřižování až do
zmrtvýchvstání, nýbrž i dobu po seslání Ducha svatého. Pak více
neviděli Krista očima lidskýma, ale majíce jeho ducha v sobě, znali
nový způsob vidění Krista. My bychom toto vidění nenazvali
viděním. Dá se tak nazvat jen velmi přibližně, symbolicky. V čem
pozůstává takové vidění, nám odhaluje právě Kristova věta, že
toho dne se ho nebudou již tázati. Nastoupí ono Božské vedení,
které zodpovídá bez dotazování (bez dotazu), ale také beze slov.
(287) Ke správnému nalezení odpovědi potom více přispívá úžeji
se přimknouti ke Kristu (vystoupiti jaksi ze zevního vědomí a
ponořiti se do Boha) než dotazovati se. Proto Kristus radí
apoštolům, aby se potom modlili v jeho jménu. Řeknou-li potom
totiž: "Ježíši Kriste," místo aby vyřkli otázku, vstoupí okamžitě do
spojení s Duchem Kristovým, s Duchem svatým a dostanou
odpověď vnitřním bezčasovým spojením - hůře řečeno okamžitým porozuměním.
Smutek, o němž tu mluví Kristus, zažívá též lidská duše na
tomto stupni vývoje. Bůh se vzdálil. Neosobní jeho vedení tu ještě
není, osobní se ztratilo. Je to ale okamžik zrodu nového
vědomého věčného života v lidské duši. Nedá se k ničemu lépe
přirovnat než k porodu. Naše duše se potom ztotožní s tím novým
tvorem a skrze něj se stane vědomě věčná, jako matka se stává
do určité míry nesmrtelná ve svých dětech.
XVI. 25. "To jsem k vám mluvil v obrazech. Přichází hodina, kdy k
vám již nebudu mluvit v obrazech, nýbrž zjevně vám budu
vykládat o Otci.
26. V ten den budete prosit ve jménu mém; neříkám vám,
že já budu žádat Otce za vás,
27. neboť Otec sám vás miluje, protože vy jste milovali mne
a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.
28. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím
svět a jdu k Otci."
Toto všechno jsme si už vyložili. Stačí zdůraznit, že ona
mluva Ducha svatého není slovní. I slovo je jakýmsi obrazem.
Pravda se dá daleko lépe vyjádřit a pochopit beze slov. Jen pro
člověka je třeba obaliti ji do slov, ale tím se zároveň zatemní a

okleští (zbaví universálnosti, která se potom musí znova objevovat
inspirací).(288)
Ve verši 26. Ježíš dokazuje, že už nebude prostředníkem,
nýbrž že se styk apoštolů s Bohem nebude dít lidskými
pomůckami, nýbrž bezprostředně. Apoštolové budou milováni
stejně jako Syn Boží. To je ona radostná budoucnost lidské duše,
hřející se vědomím o lásce Boží. To je nejvyšší zaslíbení, které
mohl Kristus člověku dát a které platí pro nás všechny.
Výklad verše 28. je u verše XIII,3. Bůh Syn tu napodobuje
osud lidské duše, aby jí ukázal její minulost a slavnou budoucnost,
a vedl ji k ní.
XVI. 29. Praví jeho učedníci: "Hle, nyní mluvíš zjevně a neužíváš
obrazů.
30. Nyní víme, že víš všecko a nepotřebuješ, aby se tě kdo
tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha."
31. Ježíš jim odpověděl: "Nyní věříte?"
32. "Hle, blíží se hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete
každý do svého domu a mne zanecháte samotného. Ale nejsem
sám, neboť Otec je se mnou.
33. To jsem vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě
budete míti trápení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!"
Řeč symbolickou považovali apoštolové za jasnou. Ale řeč
ještě není všechno. Víra vzniklá z přesvědčení není pravou vírou.
V okamžiku, kdy si myslíme, že věříme, i nás se ptá Ježíš: "Nyní
věříte?" Nezachováme se stejně jako apoštolové? Jsme silnější
než oni? Nejsme zkoušeni různými událostmi, nemocemi a
neúspěchy, zvláště těmi zdánlivými? Neúspěchy na duchovní
cestě?
Vzpomeneme-li si, že apoštolové ve smyslu výkladu pro
vývoj jednotlivce, představují také vlastnosti lidské a to vesměs
dobré, pochopíme, co se děje s lidskou duší v této části vývoje.
Všechny lidské vlastnosti, i ty nejlepší, ukazují se být slabými a
nakonec se nelze o ně opřít, neboť všechno lidské musí umřít, aby
na jeho místě povstalo Božské. V této chvíli velké beznaděje však
už Ježíš v nás přemohl svět, jen nám ještě neseslal Ducha
svatého.
Vidím, že 30. verš by ti mohl býti nejasný. Praví se tam:
"Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě kdo tázal."
Právem by ses mohl domnívat, že ten, kdo ví všechno, by naopak
měl odpovídat na dotazy všech a všichni by se ho měli tázat.

Avšak po způsobu, jak apoštolové mluví, je patrno, že při řeči
Ježíšově se jim objasnilo více, než na co se ptali a než na co
Ježíš odpovídal. Přenesl na ně na chvíli svou vševědoucí jistotu.
Něco podobného zažíváme, když se setkáváme s člověkem, který
tuto vnitřní jistotu má. Řekne-li něco na vysvětlení duchovních
věcí, pochopíme ještě daleko více z jeho vnitřní síly, která se do
nás vlévá. Ani zdaleka toho tolik nemusí říci, kolik my při něm
pochopíme. Slovo jeho je tu jen chabým průvodcem, jen jakýmsi
úvodem do hlubin, kam je nám dáno na chvíli vplouti. Právě tak
apoštolové, když měli podobný, ale daleko mocnější zážitek, než
jaký my můžeme mít ve styku s duchovně založenými lidmi, pro tu
chvíli museli uvěřit, že Ježíš vychází od Boha. Tento zážitek byl
tak mocný, že řekli: "Vždyť ani není třeba, aby se tě někdo tázal.
Ty svou vnitřní moudrostí odpovídáš na lidské otázky, aniž bys
potřeboval mluvit. Když vnitřně předáváš ze své všeobsáhlé
moudrosti, zmlkají samovolně všechny dotazy. Nepotřebuješ, aby
se tě někdo tázal." Tento stav vnitřního vědění však zase vyprchá,
a proto mohl Ježíš tvrdit, že se apoštolové rozprchnou a ponechají
ho samotného. Jinými slovy: Jejich vědomí se zase oddělí od jeho
vědomí a s tím budou spojeny všemožné pochybnosti a slabosti.
Tak se to děje s každou hledající duší, dokud s Ježíšem Kristem
nezemře na kříži a dokud s ním nevstane z mrtvých, což bylo v
životě apoštolů znázorněno sesláním Ducha svatého.
XXVI. Modlitba Ježíšova (Kap. XVII)
XVII. 1. To promluvil Ježíš; a když pozvedl oči k nebi, řekl: "Otče,
přišla hodina, oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,
Ježíš opět pozvedá oči k nebi, aby dokázal, že jde o spojení
mezi osobním a nadosobním Bohem.(289) V tomto verši se
dočítáme o čisté, neosobní pohnutce Ježíšově. Nechce slávu pro
sebe, nýbrž pro Otce.(290) V dalším verši se pak dočítáme o tom,
v čem spatřuje smysl svého oslavení:
XVII. 2. podle moci, kterou jsi mu dal nade všemi lidmi, aby dal
život věčný všem, které jsi mu dal.
Tady vidíme, že jsou chybné všechny výklady, které vidí v
Kristově smrti nějaké nedopatření nebo pouhé příkoří ze strany
Židů. Smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním měl Kristus celému světu
dokázat, že má moc nad životem a smrtí, a protože má moc nad
všemi lidmi bez rozdílu, může dát život věčný každému, kdo je
právě svým vývojem tak daleko, aby jej mohl přijmout. Je také
chybný výklad, že život věčný mám poznat až někdy po smrti.
Naopak vzkříšení Kristovo nám dokazuje, že jej máme očekávat

už zde na zemi v těle. Mnozí křesťané se domnívají, že ten
zázrak, který se stal s Kristem, se na nás může stát až někdy při
skonání světa, avšak tomu odporuje následující definice věčného
života a zkušenosti křesťanských mystiků.
XVII. 3. To je pak život věčný: Aby poznali tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
V této definici věčného života není výhrady "až po smrti", a
kdo by ji tam chtěl tušit nebo přidávat, toho odkažme na další
verše této Kristovy modlitby. Správné pochopení Krista je jen
takové, že přišel, aby nám dal poznat celou duchovní pravdu. Tou
celou pravdou je Bůh, neboť o jeho podstatě řekl: "Já jsem cesta a
pravda a život." (Jan XIV,6) Apoštolům slíbil jasně (a na to nikdy
nezapomeň, protože tímto slibem rozbiješ všechny své pochyby i
námitky ostatních), že už za jejich života, nikoliv po smrti, poznají
celou pravdu, až jim sešle Ducha pravdy.(Jan XIV, 26) Protože
poznání pravdy není nic jiného, než poznání Boha, máme podle
této modlitby i my poznávati Boha už nyní v těle, nikoliv po smrti.
Vždyť Bůh Otec dal Synovi moc nade všemi lidmi. Můžeš nanejvýš
pochybovat o tom, zda-li ty jsi mezi těmi, které Otec dal Synovi, že
právě mají poznati Boha. Můžeš s daleko větší jistotou říci, že jsi
mezi nimi než nikoliv, protože ses nenarodil náhodně ve sféře
křesťanství. Další pochyby se budou týkati výkladu o dosahu
poznání Boha. Někteří lidé si myslí, že Boha poznáváme vírou v
jeho existenci, nijak ještě neověřenou, jen rozumově pojatou. Na
štěstí další slova Ježíšovy modlitby tento názor dokonale
vyvracejí. Naopak je z nich patrno, že učedníci Kristovi měli dojít
ke stejnému stupni spojení s Bohem, jaké zažíval Ježíš a tedy
také ke stejnému věčnému životu a poznání.
XVII. 4. Já jsem tě oslavil na zemi, že jsem dokonal dílo, které jsi
mi svěřil, abych je vykonal.
5. A nyní oslav ty mne, Otče, u sebe slávou, kterou jsem
měl u tebe dříve, než byl svět."
Uvažme dobře podle 1. verše, že Ježíš si nepřál oslavu pro
sebe, nýbrž proto, aby oslavil Otce. Slova "u sebe" musíme chápat
nejen jako nějakou soukromou oslavu mezi Otcem a Synem,
nýbrž v oné oblasti, kde se stýká Syn Boží s Bohem Otcem, a to je
oblast, do které mají být přivedeni i učedníci Páně. Nazveme ji po
křesťansku nebem. Ježíš však nám tu odhaluje daleko větší
tajemství. Mluví o slávě, kterou měl u Otce, dříve než byl tento
svět. Vnucuje se nám otázka: "Po stvoření světa byl svět? "
Povrchního porozumění této skutečnosti jsme nabyli už z
dřívějšího výkladu, že Bůh se musel obětovati a neustále se

obětuje pro stvoření a tvorstvo, že se ponižuje svým způsobem.
Učiňme však aspoň jeden krůček k hlubšímu porozumění tohoto
tajemství. Bůh je existence nadčasová a nadprostorová. My si teď
potřebujeme uvědomit Boží nadčasovost, abychom správně
pochopili, co značí, že Syn Boží měl před stvořením větší slávu
než potom. Z tohoto hlediska mluvil Ježíš, když řekl: "Dříve než
Abrahám byl, já jsem." Z tohoto hlediska nebyla sláva Synova
větší před stvořením než po něm. Avšak Ježíš se staví v tomto
svém výroku na stanovisko lidské, které vystihuje otevřenou
skutečnost. Vstup Boha Syna do lidského těla, jeho zrození ve
chlévě, jeho hlásání království Božího mezi lidmi, ukřižování a
zmrtvýchvstání je vysvětlením toho, co se nestalo jen jednou, ale
co se děje ustavičně v celém stvoření. Stvoření samo bez Boha by
nemohlo ani vzniknout ani existovat. Bůh je nějakým způsobem
ustavičně ve stvoření obsažen, obrazně bychom mohli říci, že je
do stvoření oblečen, nebo kdybychom si chtěli pomoci životem
Ježíšovým a vysvětlením z něho vyplývajícím, je do stvořeného
vtělen a tím stvořené přivádí zpět do nestvořeného, že jednak se
obětuje vlastním vtělováním, jednak ukřižováním a vzkříšením. Z
tohoto hlediska je sláva Synova po stvoření menší než před ním.
Syn ustavičně vykupuje svou nestvořenou slávu přiváděním Ducha
přes smrt lidského ke slávě nestvořeného a ke slávě ustavičně
nad stvořením stojícího Otce. Kdykoliv mysticky zemře člověk pro
tento svět (je ukřižován), vždycky je Syn znovu a znovu oslaven
onou slávou, kterou měl u Otce dříve, než svět byl.(291)
XVII. 6. "Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.
Tvoji byli, a mně jsi je dal, a tvé slovo zachovali.
7. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe.
8. Neboť slova, která jsi mi dal, dal jsem jim, a oni je přijali a
vpravdě poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že ty jsi mě
poslal.
9. Za ně já prosím. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi
dal, neboť jsou tvoji;
10. a vše, co je mé, je tvé, a co je tvé, je moje, a jsem v nich
oslaven.
11. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, já pak jdu k
tobě."
Měli bychom se pozastavit nad tím, že Syn Boží, dokonale
spojený s Bohem Otcem, prosí za své učedníky, kteří mu byli dáni
od Otce, jako by bylo zapotřebí Otci připomínat, že je má
ochraňovat. Není tomu tak. Je tu pouze odhaleno tajemství

proroctví modlitby. Především vizme, že Kristus se modlí jen za ty,
kteří mají podle vůle Otcovy být spaseni, za nikoho jiného. Znalost
vůle Boží je jediným předpokladem vyslyšené modlitby. Zbývá
tedy zodpovědět otázku, proč se Ježíš modlí za něco, co se
beztak stane nebo má stát podle vůle Boží. Je jen dvojí možná
odpověď:
1) Kdyby Boží vůle byla jakýmsi diktátem nad světem a
lidmi, proti němuž se nelze vzepřít, byla by taková modlitba marná.
Opět se tu potvrzuje, že člověk i svět má určitou, a to značně
velkou míru svobodné vůle, neboť se může dokonce vzepřít vůli
Boží. Je-li tomu tak, pak je třeba se modlit za splnění vůle Boží.
Všimli jsme si už, že apoštolové si mysleli, že skálopevně věří v
Božství Ježíšovo. Ježíš však věděl, že jej zapřou v nejtěžším
okamžiku. Mohl se modliti k Otci slovy "oni uvěřili" jen proto, že
apoštolové opravdu bezelstně předpokládali svou víru a lidsky
tedy měli pravdu, věřili tak, jak je schopen člověk věřit pouhou
lidskou silou vůle. Tato víra však není pravou vírou, a proto bylo
zapotřebí modlitby Ježíšovy. Měli bychom se tedy dívat na prosbu
Ježíšovu jako na předávání nadpřirozené síly apoštolům od Otce.
Apoštolové měli dobrou vůli a byli přesvědčeni, že věří. Takovým
lidem pomáhá nadpřirozená síla Boží a úloha duchovního vůdce
(zde Ježíše) spočívá právě v tom, aby tuto nadpřirozenou sílu
přenesl z Boha na své žáky. To Ježíš učinil. Proto tato Ježíšova
modlitba nám odhaluje, jak dodnes působí milost Boží pomocí
prosebné modlitby, jakým směrem a kam se vylévá.
2) Druhá odpověď na danou otázku je tato: Ten, z něhož
vesmír vzešel a skrze něhož všechno bylo učiněno, nestará se jen
o to, aby něco bylo stvořeno a existovalo mimo něj, nýbrž též o to,
aby to nejlepší, všechno, co prošlo školou stvořeného, zase se
nazpět vrátilo do otcovského domu. A protože v dualismu, na
němž je založen vesmír, všechno spěje k jakémusi odcizování
Tvůrci, neboť jenom tak může něco existovat mimo Boha, je zase
na druhé straně zapotřebí, aby v něm působila síla Boží, jíž by
bylo všechno přitahováno nazpět. Ježíš Kristus je právě
představitelem této síly. V pravém slova smyslu vytrhuje ty, které
mu dává Otec, z těch známých zákonů, jež udržují celý vesmír v
rovnováze a přimyká je k sobě. Je to ve skutečnosti obrovský
zápas mezi miliardy let trvající setrvačností vesmíru a mezi silou,
která způsobuje konec a zkázu takové existence. Extase je např.
takovým chvilkovým vytržením z pout stvořeného. Kristus nejenom
přivedl duši do vesmírové zkušenosti, nýbrž dal této zkušenosti
též vyšší smysl, aby pomocí ní lidská duše došla k Otci bohatší,
než byla dříve. Tento spasitelský úkol Kristův má zvláštní ráz.

Zjednodušme si zatím pohled na něj pouhým přihlédnutím k lidské
existenci. Uvnitř každého člověka je nesmrtelná duše. Jedno
nesmrtelné nemůže být odděleno od druhého. Ježíš nám tu
ukazuje, že vyvede-li hrstku duší, které už mají všechny
zkušenosti se stvořeným za sebou, do svého království, vlivem
spojitosti mezi nesmrtelnými dušemi, posune všechny články
řetězu duší blíže ke spasení. Zevně se to jevilo v době Ježíšově
takto: Spasil, neboli přivedl k trvalému a vědomému spojení s
Bohem jen hrstku lidí, v podstatě své učedníky a ještě málo lidí
jiných, ale tím se mnohonásobný řetěz duší celý posunul a mnoho
duší se ocitlo na rozhraní mezi stvořeným a Bohem. K těm potom
přicházeli apoštolové a přivedli do království Božího více duší než
Ježíš, jak on konečně sám předvídal.
Modlitba Ježíšova je potom takovým symbolem touhy Boží,
aby se vrátilo co nejvíce ztracených ovcí do ovčince. Máme
pochopit, že tato touha Boží nemá povahu citového zaujetí, nýbrž
je to velmi reálná síla, je to ustavičná prosba, vyslovovaná Bohem,
prosba, která jsouc jen vyslovována, má neodolatelnou sílu, které
zralé duše nemohou odolat, protože beztak patří na druhý břeh.
(Otec mi je dal).
XVII. pokrač. 11. "Otče svatý, zachovej je v svém jménu, které jsi
mi dal, aby byli jedno jako my."
Totéž, jako kdyby řekl: "Dej jim sílu k zachování věrnosti
svému poslání od Boha." Slova "aby byli jedno jako my" vysvětlím
později.
XVII. 12. "Dokud jsem byl s nimi, zachoval jsem je v tvém jménu,
které jsi mi dal, ochránil jsem je, takže nikdo z nich nezahynul,
leda propadlec záhubě, aby se splnilo Písmo."
Existence splněných proroctví o Kristu nijak nepotvrzuje
nějaké dokonalé předurčení budoucnosti. Budoucnost všeho
tvorstva je předurčena jen do té míry, že z Boha vyšlo a do Boha
se má vrátit, právě jak ukázal svým životem Ježíš. Když je např.
určeno o Ježíši v proroctví, že ho budou mít bez důvodu v
nenávisti (viz Jan XV,25), předvídá toto proroctví historickou
skutečnost, avšak tato nenávist nebyla lidem Bohem vnucena,
nýbrž vyplývala i vyplývá z jejich malého nebo žádného
duchovního poznání a z velkého sobectví. Neomezuje tudíž jejich
svobodnou vůli. Písmo se neplní jen proto, aby v ně lidé věřili,
nýbrž pro samu věčnou platnost Pravdy. Zde např. ve 12. verši je
zřejmo, že Ježíš má na mysli jiné zahynutí než hmotné, neboť
hmotně zahynuli všichni apoštolové, kdežto duchovně zahynul jen

Jidáš. Do něho zasel Ježíš semeno vědomého věčného života a
toto semeno zase odumřelo.(292)
XVII. 13. Nyní však jdu k tobě a toto mluvím ve světě, aby měli
vrchovatou moji radost v sobě.
14. Já jsem jim dal tvé slovo, svět je však nenáviděl,
poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
15. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil
zlého.
16. Ze světa nejsou, jako ani já nejsem ze světa.
17. Posvěť je v pravdě! Tvoje slovo je pravda.
18. Jako ty jsi mě poslal na svět, tak i já jsem je poslal do
světa.
19. A pro ně se posvěcuji, aby i oni byli posvěceni
pravdě."

v

Víme už z předešlého výkladu, že apoštolové byli původně
světskými lidmi, tj. byli ze světa. Býti ze světa znamená náležeti
mu a sloužiti mu ne jako prostředku k nabytí vědomého věčného
života, nýbrž jako cíli veškerého uspokojení a vyžití. Nebýti ze
světa znamená používati své hmotné podstaty a zevního vědomí
se všemi lidskými schopnostmi k nabytí vědomí věčného života jak
u sebe, tak u svých bližních. V 18. verši vidíme onu důležitou
obdobu: Otec posílá Syna do světa a Syn posílá do světa své
učedníky. Tady je hodně řečeno o původu a způsobu stvoření
vůbec, protože tato obdoba platí pro celý vesmír a ustavičně.(293)
Poslední 19. verš vysvětluje, proč Ježíš prodělal celou
lidskou pouť od dětství až na posvěcení Syna Božího, ačkoliv sám
už byl vnitřně a vědomě Bohem. Bůh na sebe přijímá nejen
ponížení lidské, ale odívá se i Božím posvěcením, abychom
nenašli sílu jen se na tomto světě narodit a vegetovat, nýbrž i sílu
vejíti zpět do Boha.(294)
XVII. 20. "Prosím však nejen za tyto, nýbrž také za ty, kteří skrze
jejich slovo uvěří ve mne,
21. aby všichni byli jedno, jako ty jsi, Otče, ve mně a já v
tobě, tak i oni aby byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mne poslal.
22. A slávu, kterou ty jsi dal mně, dal jsem jim, aby byli
jedno, jak i my jsme jedno.
23. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jednotni, a svět
aby poznal, že ty jsi mě poslal a miloval je, jako jsi miloval mne.

24. Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, také oni byli se mnou
tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi
mě miloval před stvořením světa.
25. Otče spravedlivý, i když svět tě nepoznal, já jsem tě
poznal, a tito poznali, že jsi mě poslal.
26. I dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby
láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a i já v nich."
Obvyklý výklad těchto slov zní pro nás velmi málo závazně a
pohodlně. Teprve po smrti máme být jedno s Bohem.(295). Tato
modlitba nám nezadává ani jedním slovem příčinu k takovému
výkladu. Odvažuji se říci, že toto mylné odsunutí spojení s Bohem
až na dobu posmrtnou změnilo úplně způsob křesťanského života,
přesunulo chybně těžiště duchovních cílů z pobytu na tomto světě
na dobu po smrti, učilo nevážit si pozemského života a domnívat
se, že on není nedělitelnou součástí věčného života. S takovým
výhledem se někteří křesťanští duchové, zvláště mystikové, nikdy
nespokojili a považovali za svou povinnost spojiti se s Bohem zde
na zemi.
Vezměme tuto modlitbu tak, jak je psána. A nevím, proč
bychom se měli domnívat, že rovněž není tak myšlena, a proč
bychom ke slovům "aby byli všichni jedno s Bohem" ještě přidávali
další slova "až po smrti na nebesích", která Kristus nikdy nevyřkl.
Pro lidstvo je závazné, že modlitba Ježíšova vrcholí přáním,
aby se lidé spojili s Bohem. Již jsme měli několikrát příležitost
zjistit, že Ježíš Kristus nesestoupil na zem z jiných důvodů, než
aby lidstvu ukázal, jak se má spojit s Bohem, aby se ujistil, že mu
bude na této cestě nápomocen milostí i pomocí, a posléze, aby
zdůraznil, že toto spojení je nejvyšším cílem lidí.
Modlitba Ježíšova se netýká výlučně apoštolů, nýbrž i těch
všech, kdo uvěří v něho (verš 20.). Můžeme tedy v ní vidět vůli
Boží a nemůžeme se už vymlouvat, že nevíme, zda si Bůh přeje,
abychom se s ním spojili. Bůh si toto spojení přeje, a tudíž, kdo
tuto vůli Boží neplní a kdo vědomě nejde všemi možnými
prostředky za tímto spojením, a kdo je nemá za svůj nejvyšší cíl
života, ten, pokud o tom ví, vědomě zaměňuje cíle Boží za cíle
lidské, vědomě se odklání od Krista a není křesťanem v pravém
slova smyslu. Křesťan je Kristem povolán ke spojení s Bohem.
Z 21. a následujících veršů plyne, že spojení člověka s
Bohem nemá být užší nebo méně dokonalejší, než spojení mezi
Synem Božím a Otcem. A zase není nic řečeno o tom, že by toto
dokonalé spojení člověka s Bohem se mělo udát až po lidské

smrti. Proti tomu stojí zdánlivě zkušenost křesťanských mystiků a
svatého Pavla, že nyní na tomto světě nemůžeme dosáhnouti
dokonalosti tohoto spojení. Jde však u něho pouze o rozdíl mezi
ideálem a dosaženou skutečností. Ideál křesťanský je dokonalé
spojení s Bohem, a je proto chybné, když si hned na počátku
cesty říkáme, že je nelze plně dosáhnout. Bylo arci málo těch, kdo
tohoto ideálu dosáhli na zemi úplně, avšak podmínky k jeho
plnému dosažení byly málokdy tak příznivy jako nyní a jako budou
v budoucnosti.(296)
V této záležitosti, kde jde o plnění vůle Boží, by nebyla
pokora na místě. Chce-li někdo dosáhnouti jen částečného a
nedokonalého spojení s Bohem, chce splniti jen z části vůli Boží.
Každý se má snažit o splnění vůle Boží v celém jejím rozsahu a
jen nedokonalost lidská může člověka omluvit, že ji nesplnil. Avšak
předsevzetí nemůže a nesmí být neúplné. Znamenalo by to
upravovat a opravovat úkoly, které nám dal Bůh.
Z tohoto spojení vyplývá, že učedníci Kristovi mají býti tam,
kde je Syn Boží. Je potom chybný výklad, že lidská duše nemůže
vystoupit až do výšek Božských.(297)
Katolíci se domnívají, že duše byla stvořena, avšak 24. verš
dokazuje, že se po svém vítězství ocitne v oblasti nestvořeného u
Boha, tam kde je Bůh (a my víme, že se ve stvořeném Bůh
neprojevuje). Ocitne se v oblasti, v níž duše Ježíšova odevždy
byla, neboť Ježíš praví: "aby oni se mnou byli tam, kde jsem já", a
nepraví "kde budu já". Můžeme-li napodobiti Ježíšův stav duše,
můžeme i my se středem své duše přebývati u Boha už za života
ve hmotě.(298) Nebesa jsou pro nás připravena a otevřena
neustále. Také láska Boží ve stejné míře, v jaké náleží Synu
Božímu, patří i nám. A protože víme, že Bůh je transcendentní
bytost, v ničem nedělitelná ani ve vlastnostech ani v existenci,
můžeme usuzovat s jistotou, že budeme při spojení s Bohem se
podíleti na všech vlastnostech Božích jako praví synové Boží.
Modlitba Ježíšova nám prozrazuje, že Syn Boží se
ustavičně přičiňuje o to, abychom dosáhli toho, k čemu on za nás
trpěl, život věčný. Jeho modlitba je bezčasová, ustavičná, právě
jako jeho existence. Řekl-li, "já jsem jedno s Otcem", pak víme též,
že on také ustavičně pomáhá všem, kdo touží po spojení s ním a
nepomáhá v ničem ochotněji a milostiplněji než právě v tomto
našem dosahování Boha.(299)
(Ošelíně 16. července 1953)

XXVII. Umučení Páně (Kap. XVIII - XIX)
Křesťané rádi nazývají Ježíšův kříž stromem života a staví
jej proti stromu poznání, z něhož pojedli Adam a Eva (první lidé v
ráji) v nerozlišeném stavu.(300) A jako strom poznání označoval
vstup do hmotného dualismu (kromě mnoha jiného) a s ním do
utrpení, tak zase strom života je mezníkem, jímž se označuje
konec dualismu a utrpení a začátek věčného života, daleko
dokonalejšího, než jakým žilo lidstvo v ráji. Bůh nenechává
stvoření trčet v temnotách, nýbrž je stále více táhne k sobě.
Nepředstavujme si však, že historickou smrtí Kristovou na
kříži teprve první lidé přešli z dualismu a z utrpení do věčného
života. Máme přece o tom pádné důkazy, že už dávno před
Kristem někteří lidé zažili toto osvobození. Kristus neumírá na
kříži, aby svůj spasitelský úkol začal, nýbrž aby jej dokonaleji
lidem osvětlil, aby je naučil jej následovat a aby jim poskytl další
pomoc na cestě spásy. Kristus je spasitelem od začátku lidstva.
Můžeme však pozorovat, že bere časem na sebe různou podobu
a sílu podle změněných okolností na zemi.(301)
1) Především si zodpovězme otázku, jak Ježíš Kristus svým
utrpením a smrtí na kříži osvětlil lidem cestu ke spáse duše, tj.
k vědomému životu s Bohem a v Bohu. Za tím účelem však
nestačí se poučiti jen z evangelia Janova, protože každá
podrobnost umučení Páně je důležitou poučkou pro umírání
lidského já, které musíme všichni podstoupiti, máme-li dojíti k
osvobození ducha.
Utrpení Ježíšovo zdánlivě způsobuje zevní moc, zevní
okolnosti, ale je tu spojka (Jidáš) mezi zevní mocí a osobností
Ježíšovou. Pokud u člověka nastává oprošťování od světa
utrpením (302), připadá mu, jako by byl právě jako Ježíš odevzdán
zevní moci, ať už je jí světská moc, rodinné prostředí, nemoc nebo
jiná duševní trýzeň zaviněná zevními okolnostmi. Připadá mu, že z
této moci není vyhnutí, že jí byla dána veškerá moc nad ním
vládnouti a jej trýzniti. Ježíš nás však poučuje o tom jinak. Tato
bezvýhradná moc zevních okolností, lidí nebo nemoci, je jen
zdánlivá, přestože může trvat velmi dlouho, někdy celý život.
Dokázal, že mohl zabránit utrpení a smrti, avšak nechtěl to učiniti,
neboť by nám nemohl ukázat celou cestu opuštění a ulehčiti nám
cestu ke spáse.(303) I člověk může zabrániti utrpení tehdy, když
se dá poučit, čeho se má zbavit a kterých vlastností má nabýt.
Utrpení Páně nás totiž jedinečně poučuje, jakých připoutaností a
vlastností se má člověk zbavit, aby jeho malé já (pocit oddělenosti)
zmizelo a bylo nahrazeno Božským Já Ježíšovým. Kdokoliv by se

dal poučiti utrpením Páně o všem, co má dělat a čeho se zříci, a
učinil by to, správně při tom rozeznávaje všechny své
připoutanosti, zbavil by se nejen veškerého utrpení, i kdyby bylo
zdánlivě nepřekonatelné a na něm zdánlivě nezávislé, nýbrž nabyl
by i věčného života.(304) Tento případ by však mohl nastat také
jen tehdy, kdyby se člověk dal dokonale poučit symbolickým
smyslem utrpení Kristova a do všech podrobností se podle něho
zařídil. Je však málo těch, kdo se dají poučiti a porozumí, a ještě
méně těch, kdo se za všech okolností řídí poučením Kristovým.
Obyčejně vázne buď jedno nebo druhé nebo obojí najednou.(305)
Ale i při takové chabosti úsilí nezapomínáme-li úplně na svůj
duchovní cíl, dost brzo můžeme vypozorovat, že všechny zevní
okolnosti, které nás sužují, všechny nemoce a příkoří, jimiž trpíme,
jsou jen prostředky a pokornými sluhy, kteří musí sloužit vzestupu
lidské duše. Jakmile dohrají svou úlohu, odcházejí, ať předtím se
zdály být sebemocnější a nepřekonatelnější. To platí o osudu
nejen jednotlivce, ale i celých národů a států.
Tento spis může poskytnout jen poučení, nikoliv sílu k jeho
uskutečnění. Nezapomeň proto, že jak poučení, tak i síla k
realisaci je od Boha a nespoléhej jen na lidské síly. Nespoléhej na
ně právě v tom okamžiku, až se dostaneš do fáse dokončení
mystické smrti, protože pak bys ji nikdy neprodělal. Jedna stránka
výkladu utrpení Páně a jeho umučení na kříži bude muset být
ukázána mimo rámec tohoto dílu, protože vyžaduje daleko
podrobnějšího výkladu, než jakým se řeší toto evangelium. Týká
se vnitřního mystického umírání. K tomu je třeba vzít si na pomoc
všechna čtyři evangelia. Přesto i zde budou zmínky o tomto
smyslu Ježíšovy smrti.
2) Dále máme pochopiti, jak působí milost Kristova při
mystickém umírání člověka. Krátce se dá říci, že působí právě tak,
jako působila milost Otcova při smrti Synově. Je lidskému já
utajena, ale proto není menší, než kdyby byla zjevná. Ba naopak
nikdy nepůsobila tak silně, protože tomu tak nebylo, musela by se
lidská duše opírat o pomoc lidského já a tím by je posilovala,
místo aby je přiměla k smrti. Při smrti na kříži šlo právě o
naznačení podmínek smrti lidské podstaty, zatím co ztráta zvířecí
podstaty byla už naznačena dříve. Z Ježíšovy smrti se máme
naučiti, jak odstraniti překážky působení této milosti, a jak jí být
všestranně nápomocni. Milost Boží nepůsobí proti vůli lidské
podstaty, dokonce ani proti vůli zvířecí podstaty, a proto
neprozřetelným jednáním můžeme zastaviti její proud. Bez pomoci
Boží není možno umříti pro tento svět a naroditi se ve světě
věčném.

3) Posléze je třeba porozumět, jaké důsledky má smrt
Kristova pro nás a pro naši dobu.(306) Jakým způsobem se může
opřít lidská duše o Kristovu smrt nejen jako o zkušenost a
poučení, ale jako o stále působící sílu a pomoc.
Po tomto úvodu můžeme přistoupiti ke stručnému výkladu
jednotlivostí bez nebezpečí, že v podrobnostech ztratíme ze
zřetele celkový smysl. Janovo evangelium, které po mnoha
stránkách hlouběji vystihuje mystický smysl Kristova učení,
podává co do vnitřního smyslu význam smrti Páně jen povrchně.
Nedává ucelený obrázek o všem, co máme znáti pro vlastní
mystickou smrt. Sv. Jan se nejednou spíše drží historické
přesnosti než narážek na skrytý smysl tohoto dění. Toto jeho
počínání je však pochopitelné, protože on sám jediný z apoštolů
nezemřel násilnou smrtí. Je zastáncem cesty lásky a láska jediná
nemusí umřít, může se jen přelíti do Boha.(307)
XVIII. 1. Když Ježíš skončil řeč, vyšel se svými učedníky za potok
Cedron, kde byla zahrada; i vešel do ní on i jeho učedníci.
2. Ale Jidáš, který ho zrazoval, věděl také o tomto místě,
neboť se tam Ježíš scházíval se svými učedníky.
Ježíš věděl, že Jidáš zná místo, kam odchází, ale nevyhýbal
se zajetí. Únik přirozenou cestou (způsobem) by znamenal
duchovní porážku. Únik z nastávajícího utrpení by mohl nastat jen
nadpřirozenou cestou. Proto nám ostatní evangelisté líčí Ježíšovu
zoufalou modlitbu o pomoc Otcovu. Jan se o této modlitbě
nezmiňuje asi proto, že už dříve jasně slovy Ježíšovými vysvětlil,
že nešlo o utrpení normálního původu, nýbrž o ukázku, jak se má
překonat lidské já. Kdyby člověk prosil sebevíce a třeba se při tom
krví potil, nemůže být vyslyšen v tom smyslu, aby jeho kalich
(osud) byl mu odňat, protože tím by bylo zachováno jeho lidské já
(tj. pocit oddělenosti od Boha) a znemožněna jak mystická smrt,
tak vzestup duše k Bohu. Svatý Jan jen jemně naznačuje, že
Ježíš se v Getsemanské zahradě neskrýval před Jidášem a před
zatčením.(308). Musím se však vzdát vylíčení synthetického pojetí
umučení a smrti Páně podle všech čtyř evangelií. Bylo by to
pojednání velmi potřebné, ale vybočoval bych z rámce výkladu
jediného evangelia. Vznikl by též celý další spis, protože smrt
Kristova je tak poučná, a pro lidstvo tak důležitá, že by si takového
podrobného rozboru zasluhovala.
XVIII. 3. Jidáš tedy vzal četu a služebníky od velekněží a farizeů
a přišel tam s pochodněmi, svítilnami a zbraněmi.
4. Ježíš pak, protože věděl všecko, co na něj má přijít,
vystoupil a řekl jim: "Koho hledáte?"

5. Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Stál s nimi také
Jidáš, který ho zrazoval.
Sv. Jan opět zdůrazňuje onu stránku dobrovolnosti Ježíšova
zatčení. Ježíš mohl zapírat, mohl se skrýt, mohl před tím odejít,
když o všem věděl. Ale nic z toho neučinil. Jako předtím u večeře
vybídl Jidáše, aby jednal rychle, nyní usnadňuje ozbrojenému
davu, aby se jej chopil.(309) Je až velmi poučné, že Kristus se
nikdy neuchyluje ke lži. Mluví pravdu i tehdy, když ji zaplatí
životem.(310)
XVIII. 6. Sotva jim tedy řekl: "Já jsem to", ustoupili zpět a padli na
zem.
7. Otázal se jich tedy znovu: "Koho hledáte?" Oni řekli:
"Ježíše Nazaretského."
8. Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že já to jsem; hledáte-li
tedy mne, nechte tyto odejít;"
9. aby se splnilo, co řekl: "Nikoho jsem neztratil z těch, které
jsi mi dal."
Je patrno, že Ježíš nechtěl nikoho omráčit, aby mohl
uniknout. Zapůsobila prostě síla jeho osobnosti (311). Stará se při
tom o apoštoly, aby mohli bez pohany odejít, neboť měli
pokračovat v jeho díle.(312). Všechno lidské má býti potlačeno pro
okamžik smrti, ale nikoliv na věky.
XVIII. 10. Tu Šimon Petr vytasil meč, který měl při sobě, a udeřil
služebníka veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ten služebník se
jmenoval Malchus.
11. Ježíš však řekl Petrovi: "Zastrč svůj meč do pochvy!
Nemám píti kalich, který mi dal Otec?"
Násilný zásah lidských pomocníků (vlastnosti člověka) by
znamenal znemožnění mystické smrti. Lidská pomoc musí v této
chvíli ustoupit.(313)
XVIII. 12. Tu četa s velitelem a židovští služebníci jali Ježíše a
svázali ho.
13. I přivedli ho nejdříve Annášovi, byl totiž tchán Kaifáše,
který toho roku zastával velekněžský úřad.
14. A právě Kaifáš radil Židům, že je prospěšné, aby jeden
člověk zemřel za lid.
15. Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník
byl pak znám veleknězi, i vstoupil s Ježíšem do veleknězova
dvora.

Sv. Jan jen stručně doplňuje ostatní evangelisty a opět
nedává možnost podrobného výkladu. Zčásti navazuje též na svůj
verš XI,50, který jsme si už vysvětlili.
Apoštolové se nerozutíkali najednou, ale ten, který jej
nejdéle vyprovázel, jej také nejhůře zradil.(314)
Ježíš je souzen. Lidská podstata je souzena zdánlivě lidmi,
ve skutečnosti však ne proto, že by byla těmto lidem dána veškerá
moc nad Ježíšem, ale aby se ukázalo, že i nehodní se mohou státi
prostředníky k dokonání mystické smrti člověka. Tato okolnost
právě nejlépe přispívá ke skutečnému a dokonalému odosobnění.
XVIII. 16. Petr však stál venku u dveří. Vyšel tedy druhý učedník,
který byl znám veleknězi, promluvil s vrátnou a uvedl Petra.
17. Řekne pak služka vrátná Petrovi: "Nejsi i ty z učedníků
toho člověka?" On praví: "Nejsem."
18. Stáli pak otroci a služebníci u ohně, který rozdělali, protože
bylo chladno, a ohřívali se; s nimi stál i Petr a ohříval se.
Zapření Petrovo je ono dokonalé zklamání všech lidských
vlastností při mystické smrti. Není v mezích lidských sil umříti
mystickou smrtí. Všechno, co je lidské, je jato takovou hrůzou, že
bezhlavě se hledí vyhnout smrti, i když zrazuje svůj nejvyšší ideál.
Zapření Petrovo má nám přinést důležité poučení, že bezpečně
mysticky zemřeme pro tento svět jen tehdy, když přimějeme
veškeré mohutnosti duše k nečinnosti až na vůli dospěti k
dokonání duchovního díla, ke spojení s Bohem.(315)
XVIII. 19. Velekněz se tedy otázal Ježíše na jeho učedníky a na
jeho učení.
20. Ježíš mu odpověděl: "Já jsem mluvil k světu veřejně; já
vždy jsem učil v synagoze a v chrámě, kam se shromažďují
všichni Židé, a ve skrytu jsem nic nemluvil.
21. Proč se tážeš mne? Těch se otaž na to, co jsem mluvil,
kdo mě slyšeli. Hle, ti vědí, co jsem řekl."
22. Když to řekl, jeden ze služebníků, který tam stál, dal
Ježíšovi políček a řekl: "Tak odpovídáš veleknězi?"
23. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil-li jsem zle, vydej svědectví
o zlém, jestliže však dobře, proč mě biješ?"
Představ si, jakou míru pokory si žádá Bůh od lidské duše,
má-li v ní zemříti všechno lidské. Co dříve bylo oslavováno jako
dobré, nyní musí býti potupeno až k smrti. Dříve než lidské umře,
musí být zdeptáno bez ohledu na dobrou nebo špatnou stránku

člověka, úplně proti tzv. lidské spravedlnosti. Uvidíme, jak toto
deptání člověka bude pokračovat.
XVIII. 24. I poslal jej Annáš svázaného k veleknězi Kaifášovi.
V první části mystické smrti lidské já nebylo svázáno, nyní je
už neustále spoutáno. Zvláště středověcí mystikové podávají
hrůzná svědectví svými zážitky o této části mystického umírání.
Tohoto utrpení však nebylo už tolik třeba právě proto, že je za nás
nesl Ježíš Kristus. Avšak, bylo-li chápáno následování Krista
nesymbolicky, doslovně a tedy neúplně, nebylo z tohoto utrpení
vyhnutí. Pokora je tu osvobozující vlastností, ale nikoliv pouhá
trpnost. Stane-li se mystik v této chvíli pouze trpný, trvá jeho
utrpení mnohem déle než u toho, kdo i ve smrti míří odhodlaně za
svým duchovním cílem, a v mystické smrti vidí neustále jeden z
pomíjejících prostředků vývoje, jehož vláda nemá trvati déle než
třeba, aby se splnilo "Nikoho jsem neztratil z těch, které jsi mi dal."
XVIII. 25. Šimon Petr pak stál a ohříval se. Řekli mu tedy: "Nejsi i
ty z jeho učedníků?" On zapřel a řekl: "Nejsem."
26. Praví jeden ze služebníků veleknězových, příbuzný
toho, kterému Petr uťal ucho: "Což jsem tě s ním já neviděl v
zahradě?"
27. Petr to však znovu zapřel a hned zakokrhal kohout.
Vidíme-li v celém utrpení Páně symbol mystické smrti
každého člověka (ačkoli to byla historická událost a oběť za naše
spasení), pak je zapření Petrovo zcela srozumitelnou událostí.
Na jedné straně Ježíš (tj. lidská duše) nesmírně trpící a
pracující k smrti, avšak ještě daleko více toužící po spojení s
nebeským Otcem. Ježíš ví, že nesplní-li svůj strastiplný úkol,
nedojde blaženého spojení s Otcem. Ví to především za celé
lidstvo, protože tu, jako kdykoliv dříve, nejednal sám za sebe,
nýbrž za nás všecky. Podobně je tomu při mystickém umírání
každého z nás. V této části smrti je si už člověk vědom toho, že
nebojuje sám za sebe, ale chápe tak dokonale oběť Ježíšovu na
kříži, že si přeje ji prodělat také proto, aby se směl státi jakýmsi
spoluspasitelem v malém. Ví, že když sám umře, nabude sílu
táhnouti k Bohu za sebou mnohé jiné duše. Ví dobře, že této síly
by bez smrti pro tento svět neměl. Jen kdo nad světem zvítězí, má
sílu pomáhati k vítězství jiným. Bude dobře, když tu užiji
přirovnání. Někdo chce přeplavati na druhý břeh veliké řeky.
Pomoc se mu může poskytnout dvojím způsobem. Jednak z
břehu, z něhož se pouští na druhou stranu, jednak z břehu, kam
míří. Představme si, že výchozí břeh je svět a všichni, kdo v něm

stojí a pomáhají tomu, kdo chce přeplout do věčnosti (a tou
myslím druhý břeh), nemohou sami plouti na druhou stranu. Jsou
toho ještě méně schopni než ten, který se odvažuje plouti. I když
je jejich vůle dobrá, mohou poskytnouti jen dobré rady, nic víc.
Kdežto ten, kdo je na druhé straně věčnosti, může plouti pro
nového odvážlivce až ke břehu světa a může mu pomáhati při celé
plavbě. Tak propastný je rozdíl mezi pomocí, kterou nám
poskytuje Kristus a kterou nám mohou přispěti lidé, stojící tam,
kde my.(316)
Tolik jsme stručně řekli o tom, co se děje s umírající duší.
Touží umřít pro Krista a pomáhati ostatním ke Kristu. Ale tato její
touha, která urychluje mystické umírání, má též druhou stránku.
Lidskými schopnostmi, jimiž dříve platně pomáhala, nyní už
pomoci nemůže. Představme si pod těmito lidskými schopnostmi,
nebo lépe ctnostmi (protože nectnostmi špatně prospíváme),
apoštoly, jak už jsme si řekli. Víme, že apoštolové už platně
pomáhali Ježíšovi v obrácení na víru jak kázáním, tak zázraky. V
okamžiku jeho umučení a smrti ani jeden nebyl schopen účinně
pomoci. Jednak si toho Ježíš nepřál. Jednak, apoštolové skutečně
pomoci nemohli. Nemohli pomoci ani při smrti Ježíšově, ani ve
spáse jiných duší. Podobně je tomu s lidskými ctnostmi. Ukazuje
se, že jsou něčím jiným, než samotnou duší, či že vlastnosti duší
nejsou duší, aspoň ne onou vnitřní částí. Jejich život je pouze
odvozený ze života duše a odtud ze života Božího. Pro tuto jejich
relativnost nemůžeme od nich chtít pomoc absolutní. Ony
pomáhají do určité míry a doby, ale v jisté chvíli se mohou státi
nepřekonatelnou překážkou v tom smyslu, že jsou živy z lidské
oddělenosti, vytvářejí z ní samoúčelný život mimo Boha a tak
nechtěně zabraňují spojení s Otcem. Musí se tedy prokázat, že v
této chvíli jsou to právě ony, které zapírají Krista, ačkoliv se
smutkem a bolestí, vidouce, že jsou nehodnými služebníky Páně a
že nic lidského není samo o sobě schopno dojít až k Bohu,
nestane-li se toto lidské Božským, a k tomu je právě třeba smrti.
Historie Petrova zapření nám ukazuje, že i naše ctnosti musí být
ukřižovány, ale ne dříve než v poslední části umírání. Bude trvat
dlouho, než se z nich zrodí nové Božské ctnosti (při seslání Ducha
svatého). Pak budou tvořiti opět individualitu světcovu, ale jejich
náplň už nebude lidská. Budeme u světce tyto vlastnosti obdivovat
a marně se snažit se jim přiblížit. Pokud nám bude scházet přerod
na kříži, nebudeme toho přiblížení schopni. Až prožijeme onen
přerod, nebudeme těmi schopnými již my, nýbrž Kristus v nás.
Obdiv lidí bude sice platit nám, ale my budeme všechnu tuto
chválu a uznání přičítati Bohu. A vidíte, že tato pokora, která bude
všem připadat až přehnaná, vůbec pokorou nebude pro světce

samého. Kdyby on tak nejednal, lhal by: Ví, že všechna jeho síla
je z Krista a nic není z něho. Prožil mystickou smrt a byl při ní
strašně opuštěn. Ví tedy, čím by byl bez Boha. Nikdo z nás to
nemůže pochopit, protože nám schází prožití. V oblasti hmoty si
zdánlivě žijeme bez Boha, ale světec už bez Boha nemůže žít ani
chvíli, protože on nežije jen ve hmotě, ale v Bohu, ve věčnosti.
Tam jeho smysly i ctnostmi je jedině Kristus.(317)
XVIII. 28. Vedou tedy Ježíše od Kaifáše do vládní budovy; bylo
ráno. Oni však nevešli do vládní budovy, aby se neposkvrnili,
nýbrž aby mohli jísti velikonočního beránka.(318)
29. Pilát tedy vyšel k nim ven a řekl: "Jakou žalobu proti
tomuto člověku vznášíte?"
30. Odpověděli a řekli mu: "Kdyby to nebyl zločinec, nebyli
bychom ho vydali tobě."
31. Pilát jim tedy řekl: "Vezměte si jej a suďte podle svého
zákona!" Židé mu však řekli: "Nám není dovoleno nikoho zabít" 32. aby se naplnilo slovo Ježíšovo, které pověděl,
naznačuje, jakou smrtí má zemříti.(319)
33. Pilát tedy znovu vstoupil do vládní budovy, zavolal
Ježíše a řekl mu: "Ty jsi židovský král?"
34. Ježíš odpověděl: "Pravíš to sám od sebe, či to o mně
řekli jiní?"
35. Pilát odpověděl: "Copak jsem já Žid? Tvůj národ
velekněží mi tě vydali; co jsi učinil?"

a

36. Ježíš odpověděl: "Moje království není z tohoto světa.
Kdyby mé království bylo z tohoto světa, bojovali by přece moji
služebníci, abych nebyl vydán Židům; ale tak moje království není
odtud."
37. Proto mu Pilát řekl: "Jsi tedy král?" Ježíš odpověděl:
"Tak je to, jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel
na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy,
slyší můj hlas."
38. Dí mu Pilát: "Co je pravda?" A když to řekl, znovu vyšel
k Židům a praví jim: "Já na něm nenalézám žádné viny;
39. ale je u vás zvykem, abych vám o velikonocích jednoho
propustil; chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?"
40. Na to opět vzkřikli: "Ne tohohle, nýbrž Barabáše!" A ten
Barabáš byl zločinec.

Zde se vysvětluje, jakou úlohu hrají světsky založení lidé při
mystické smrti člověka. Tito lidé jsou dvojího druhu: Jedni (Židé)
nenávidí mystika a svou nenávistí vlastně přispívají k tomu, aby
mystická smrt mohla nastat. Mystik, nemaje oporu u lidí, hledá tím
spíše únik k Bohu. Druzí (Pilát) jsou váhavci, kteří táhnou s tím,
kdo jim připadá pro jejich hmotnou existenci potřebnější.
Neodsuzují sice mystika z nenávisti, ale z podrobenosti obecného
smíření ostatních. Omlouvají se pro sebe svou nevírou asi v tom
smyslu, jak naznačil svou otázkou Pilát: "Tento člověk se mi sice
zdá bez viny, ale tvrdí-li on, že hájí pravdu, těžko říci, zda-li se
sám nemýlí, protože nikdo neví, co je pravda. Každý hájí svou
pravdu a kdo ji hájí tak odhodlaně jako on, je fanatikem, možná
nebezpečným fanatikem, s kterým je lépe nic nemít."
V dalších verších je vidět dokonaleji, v čem světští lidé
pomáhají k ukřižování a umučení lidské individuality mystikovy:
XIX. 1. Tehdy Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat.
2. A vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu
přioděli ho šarlatovým pláštěm,

a

3. přibližovali se k němu a říkali: "Buď zdráv, židovský králi!"
A políčkovali ho.
Lidé vidí zdánlivou bezmocnost mystikovu vůči zevním
okolnostem a vůči nim samým. Jedni (Pilát) mu udělají jen tolik,
aby obstáli před míněním druhých a dali mu možnost žít. Druzí
(Židé) jsou však přesvědčeni, že se mystik nehodí pro tento svět a
je předmětem jejich posměchu.
Utrpení Ježíše Krista vstupuje od této chvíle do vrcholných a
nejkrutějších částí. Někteří křesťanští mystikové, začínajíc 12.
stoletím a svatým Františkem z Assisi, nesli na svém těle stopy
umučení Páně. V některých případech šlo o sugesci, v jiných o
milost Boží. Nejjistějším způsobem se pravost a mystický původ
těchto známek Kristova umučení a smrti ověří pohledem na život
mystikův pod zorným úhlem vnitřního smyslu umučení Páně.
Tak např. nemůže být pochyby, že Kristovo korunování
trním nás má poučit o tom, co se má státi s rozumem a
rozumovou činností mystikovou. Až do té chvíle se mystik mohl
opírati jako o jeden z nejjistějších prostředků duchovního vývoje o
rozjímání, vedené rozumovou činností, duševní rozmluvou o
Božských věcech. Nyní nastává chvíle, kdy jednak ani není
schopen dlouho a složitě rozjímati, jednak nutí-li se pokračovati v
rozjímání, zahražuje si další postup. Duše lidská se chystá, jak
naznačil Kristus, k odevzdání svého ducha Bohu, a to na kříži.

Aby se takové odevzdání ducha mohlo stát, je třeba, aby všechny
mohutnosti duše ustaly ve své činnosti aspoň ve chvíli této
naprosté a bezvýhradné odevzdanosti. Rozum musí přestat
mluvit, také se musí vzdát svého vedoucího postavení. Musí být
ukřižován ještě i v jiném smyslu. Mystik už musí pochopit, že co
pochází z Bohem neosvíceného rozumu, je vedle nejmenší
jiskérky Božské inspirace bezcenným mletím prázdné slámy. I
kdyby platil za velikého učence, pokorně uznává chabost svých
rozumových schopností a chápe, že nastal okamžik, kdy musí
přestat mluvit člověk, aby mohl začít mluvit Bůh. Bez tohoto
dobrovolného a pokorného ukřižování rozumu (korunování hlavy
trním) není dalšího pokroku na cestě duchovního poznání.(320)
Bylo by chybné, kdyby sis myslel, že Kristus přestal učit
pravdě, jakmile byl odsouzen a veden na potupnou smrt. Jen
povrchní pozorovatel zjišťuje, že se jeho hlas učitele odmlčel.
Avšak Kristus učí nadále beze slov svým utrpením a tento článek
jeho učení je nejdůležitější. Srovnejme si ještě jednou způsob jeho
učení s postupem mystikovým na cestě k Bohu, abychom lépe
porozuměli, co se děje s člověkem na této cestě.
Od vstupu do Jordánu učí Kristus ústně a skutky.
Převedeno na cestu mystikovu to znamená ve smyslu následování
Krista a ve smyslu Kristových slov "Já jsem cesta", že vstup do
Jordánu je první extase a že s ní se zároveň člověku otevírá pravá
inspirace, skutečný hlas Boží. Člověk je nadále přímo poučován
Bohem.
Leckterému
poučení
nerozumí,
leckteré
poučení
neuposlechne dokonale a to proto, že s pravdou Boží není spojen,
že není úplně sjednocen s vůlí Boží, nýbrž jenom je pravdou Boží
osvěcován. Kristus mu svítí na cestu. Jakmile mystik dostatečně
rozumí a plní vůli Boží, nastane chvíle, kdy se má jeho mysl spojit
s Bohem nejen v prchavých chvílích extase, nýbrž na věky. Tento
bod vývoje ukázal Kristus svou smrtí. Naznačil dokonale, že
člověk nemá býti nadále poučován vysvětlováním slovy, nýbrž
přímo nahlížením na pravdu samu. Zase mnoho křesťanských
mystiků zažívalo zbytečně mnoholeté utrpení, protože neuměli
přejít z rozjímání do nazírání, od diskursivní povahy dosavadních
duchovních cvičení k ponoření do Pravdy Boží. Dalším
nedostatkem jejich cesty bylo příliš doslovné chápání Kristova
příkladu umučení a smrti, řekl bych spíše materialistické než
duchovní pochopení Pravdy, jak ji učil v této chvíli života. Mnozí si
představovali např., že sami musejí být pronásledováni a mučeni
zevním světem, dokonce si přáli být tělesně ukřižováni. Právě
výsledkem této dobře míněné a čisté touhy byla pravá stigmata,

pravé rány Kristovy. Kristus vyhověl jejich přání a popřál jim vnitřní
potupnou smrt na kříži, pokud tato smrt se jim zdála být
nepostradatelným prostředkem ke spojení s Bohem.(321)
Extase jsou vlastně takovým poučováním podobným onomu,
které konal Ježíš od křtu v Jordánu až po své umučení. Ale
v okamžiku umučení i smrti už nejen nepoučuje slovy, ale
nepoučuje ani zázraky. Poslední zázrak učinil při uzdravení ucha
vojínova. Jak se dočítáme v ostatních evangeliích byl Židy
pokoušen, aby sestoupil z kříže, je-li Syn Boží, ale marně. Vidíme
tu jednak obdobu mezi pokoušením Satanem na začátku učitelské
dráhy a nyní na jejím konči Židy, světem. A my nesmíme
zapomenout, že toto období je chvílí daleko větší zkoušky než ono
počáteční pokušení na hoře. V mystikově životě přestávají extase,
přestávají zázraky, zcela tak, jak to ukázal Ježíš. Zůstává
neúprosná smrt a nový život ještě nevyšel. Všechny jeho
dosavadní příznaky odcházejí.
A všechny tyto okolnosti mají člověka donutit, aby kromě
odosobnění resignoval úplně na dosavadní způsob chápání
Božské Pravdy a Věčné skutečnosti. Dosud, přestože byl
inspirován Bohem, chápal Věčnost lidsky, dokonce se mu
přenášely i do smyslů následky vnitřních duchovních stavů.
Takové poslední vyústění vnitřních přeměn do smyslů je právě
nesení ran po bičování, po trnové koruně, potom po tíži kříže a
posléze po pěti ranách, probodením na kříži, v stigmatisace.
Spokojí-li se mystik se stigmatisacemi nebo dokonce na nich
ulpí, ustane v dalším duchovním vývoji, protože přejímání Ducha
svatého pomocí stigmat (lépe řečeno: chápání duchovních pravd
postupně až k takovému odosobnění, že začne vnitřně umírat a
následek toho se projeví někdy ve stigmatech), to je pořád ještě
lidské chápání nejvyšší Pravdy. A nyní jde o to zaměnit chápání
smysly a rozumem za ono nejvyšší možné pochopení
nejvnitřnějších částí duše, nijak nezávisle na tělesných orgánech,
na smyslech a na rozumu. Toto pochopení se základně liší najmě
od chápání rozumem a smysly tím, že nezprostředkovává
jakákoliv vědění postupně, nýbrž najednou, celé bez potřeby času
a pochopení. Rozum a smysly jsou při něm pouhými svědky,
paměť je pouhým zaznamenatelem skutečnosti, že jsme okamžik
věděli všechno, ale mohli jsme si zapamatovat jen to, co nám bylo
lidsky nejbližší. Z ostatního zůstal jen hluboký, přímo zdrcující a
lidské nitro přetvořující dojem, který se nedá zapomenout ani
něčím předčít.

Nuže, teď je třeba pochopiti, že Kristus nás nadále vede
vnitřním smyslem své smrti a zmrtvýchvstáním a že další smysl
svého učení mohl jen ukázat, nemohl jej vypovědět. Podobně
další mystikův pokrok spočívá v tom, že může nahlížet, vědět,
nikoliv už diskutovat, rozjímat. Má se totiž ještě více přiblížiti k
Podstatě Boží a s ní se sjednotiti. Bůh nemusí o ničem rozumovat,
nemusí nic zažívat, v něm je obsaženo všechno vědění, myšlení a
zažití. Začneme-li proto se podíleti na vědomí a jsoucnosti Boží,
přestaneme mít potřebu o Pravdě uvažovat, rozjímat, protože ji
začneme znát přímým sjednocením s ní. Toto však platí jen pro
nejvyšší část mystického vývoje. Nesmíme také tento stav
zaměňovat s nečinností, neboť je právě na opačné straně než
činnost. V onom stavu sice není té neklidné činnosti, kdy jsme
chodili pro každou kapku vědění a zažití do studnice různých
hloubek a přerůzné čistoty, ale zato je s ním spojen jednak pocit
sounáležitosti s Tvůrcem ustavičně tvořícím a udržujícím život
vesmíru, jednak s tvorstvem ustavičně bojujícím ať vědomě či
nevědomě, za věčný život vědomě žitý jako za nejvyšší
vymoženost, která může být dána duši. Následky takového pocitu
sounáležitosti se vším jsou nedozírné. Mystik se začne podobati
Kristovi, který byl ochoten obětovati za tvorstvo svůj život,
pomůže-li mu na cestě duchovního poznání.
Konečně učí Ježíš Kristus svým postojem při bičování a trní
korunováním i při celém dalším mučení a smrti neodporování
zlému, odpouštění nepřátelům a pokoře.
Máme se snažit hned od počátku, abychom odpouštěli svým
nepřátelům a nepřáli nikomu nic zlého, ale není naděje, že
bychom se naučili jak tomu, tak pravé pokoře, dokud nezažijeme
oné sounáležitosti s veškerenstvem, do níž se dospěje teprve
obětováním sebe samého a mystickou smrtí. Kristova poučka
"milujte nepřátele své" je sledovatelná jen nejvyspělejšími duchy.
Ostatní jen předstírají, že se podle ní řídí. Cokoliv patřilo člověku,
až do této chvíle mu mohlo být ku prospěchu, mohlo mu dokonce
pomáhati. Nyní dokonce i ctnosti, když je člověk považuje za svůj
lidský majetek, stávají se něčím, co ono lidské já, které má umřít,
může udržovat při oné nastavované, oddělené existenci. Cokoliv
lidského člověku prospívalo i v duchovním pokroku, nyní je mu
brzdou. A Boží dary, kterých se člověk naučil používat jako svého
lidského vlastnictví, brzdí smrti lidského. Proto také všechny Boží
dary jsou člověku odňaty, jako se odnímá život tomu, kdo má
umřít. Odtud pochopení oněch hrozných stavů, které zažíval
Kristus a po něm každý mystik při své mystické smrti. Zůstati
domýšlivý na něco, co patří člověku, by znamenalo zůstati

nevědomý, nevěděti, že člověk je odsouzen k smrti, aby vstal
z mrtvých Bůh. Proto pokora v této fási vývoje je povinností,
nutností a samočinným výsledkem duchovního poznání. A na
utrpení Ježíšovu nejlépe poznáváme, do jaké míry tato pokora šla.
Nebylo nic, čemu by se byl vzpíral, když šlo o ubití lidského. K
jaké strašlivé oběti se tu Ježíš odhodlává, abychom pochopili,
čeho se máme zříci. Nedáme-li se poučit ani tak draze
zaplaceným výkladem, nejsme hodni stanouti se svou duší na
prahu věčnosti.
Svět bude stále křičet "my chceme Barabáše" (322), onoho
zločince, neboť jinak nelze nazvat světského člověka, který musí
žít ustavičně ze smrti a utrpení jiných, avšak mystik musí volat
"Chci Boha, zvolil jsem věčnost", jinak se vrací k člověku a
člověkem zůstává a poznává druhou smrt. Kdo se nechce stát
pomocníkem Spasitelovým při spáse lidstva, nemá právo jíti dále.
Dříve směl dbáti o vlastní spásu, nyní musí sebe ztratit a starat se
o spásu všech.
XIX. 4. Pilát znovu vyšel ven a pravil jim: "Hle, vedu vám ho ven,
abyste poznali, že na něm nenalézám žádné viny."
5. Ježíš tedy vyšel s trnovou korunou a v šarlatovém plášti.
A řekne jim: "Ejhle, člověk!"
6. Jakmile ho však spatřili velekněží a služebníci, křičeli:
"Ukřižuj, ukřižuj!" Pilát jim praví: "Vy si ho vezměte a ukřižujte!
Neboť já na něm nenalézám viny."
7. Židé mu odpověděli: "My máme Zákon a podle Zákona
musí umříti, poněvadž se činil Synem Božím."
8. Když pak Pilát slyšel tato slova, ještě více se polekal.
9. I vešel znovu do vládní budovy a řekne Ježíšovi: "Odkud
jsi?" Ježíš mu však nedal odpovědi.
10. Řekne mu tedy Pilát: "Se mnou nemluvíš? Nevíš, že
mám moc propustit tě a že mám moc ukřižovat tě?"
11. Ježíš odpověděl: "Neměl bys vůbec moci proti mně,
kdyby ti nebyla dána shůry. Proto, kdo mě tobě vydal, má větší
hřích."
12. Od té chvíle Pilát usiloval propustit jej. Židé však křičeli:
"Propustíš-li ho, nejsi přítel císařův; neboť každý, kdo se činí
králem, je proti císaři."
13. Když slyšel Pilát tato slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k
soudu na místě, které se nazývá Lithostrotos, hebrejsky
Gabbatha.

14. Byla příprava na velikonoční den, kolem šesté hodiny. I
praví Židům: "Hle, váš král!"
15. Oni však křičeli: "Pryč s ním, pryč s ním! Ukřižuj ho!"
Pilát jim řekne: "Vašeho krále mám ukřižovat? " Velekněží
odpověděli: "Nemáme krále kromě císaře."
16. Tehdy jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše.
Ti, kdo místo sebe ukřižují Krista, zříkají se vyvolení a musí
zaměnit víru v Boha za víru jinou, třeba politickou, protože bez víry
člověk nemůže být živ.
Ve verši 11. poskytuje Kristus velkou naději všem, kdo se v
dobách vnitřního vrcholícího umírání cítí bezmocnými proti světu.
Svět nemá více moci, než kolik je mu dopřáno od Boha. Moc světa
ta není určena ke zničení duší, nýbrž jen ke zničení člověka. Zlo
se stává nechtěně naposled pomocníkem, aby se duše mohla
navždy osvobodit. Chce škodit, ale urychluje osvobození duše.
Zde však už se blíží žně, kdy dobré bude odděleno, jak praví
Kristus o posledním soudu, a koukol bude spálen. Zlo zuří nejvíce
právě v okamžiku, kdy má být odsouzeno k věčnému zavržení. Po
smrti na kříži už nebude existovat pro osvobozenou duši.
Vzpomeňme si, jaký je rozdíl mezi pokušením, které
přichystal ďábel Ježíši na poušti, když se Ježíš postil a chystal se
na učitelskou dráhu a mezi zuřením zlých sil kolem Ježíše nyní
před jeho smrtí. Tehdy ďábel pokoušel Ježíše a sliboval mu
všechno možné, bude-li se mu klaněti. Tehdy zlé mělo ještě naději
zviklati Ježíšovo předsevzetí. Takové nebezpečí totiž tehdy hrozilo
mystikovi. Byl v pokušení za časné výhody zaprodat věčný život.
Nyní zlo v podobě zuřící lúzy nic neslibuje, jedině smrt a zmar.
Nepokouší Ježíše, nýbrž jen si ho přeje zničit. Tento rozdíl je
důležitý. Zlo už prohrálo svou bitvu, hledí zničit aspoň to, co se dá,
než bude muset navždy odejít z jeviště. Po smrti na kříži, tj. po
dokončeném posledním soudu, bude duše státi navždy nad
dobrem i zlem, nad veškerým dualismem a bude zažívati blaženou
jednotu s Bohem a tedy též se vším, co stvořil. Jakkoliv strašné
jsou tyto poslední chvilky soudu nad člověkem, přece duše už je v
bezpečí, téměř už je v náručí Božím, ačkoliv o tom nemá
nejmenšího tušení. Kdyby směla vědět, že její Otec už stojí na
prahu rodného domu a hostina na uvítání je připravena, jásala by
neustále. Ale taková útěcha jí nemůže být dána, aby se jí nechopil
opět člověk a neprodloužil si jí život. Člověku už nenáleží nic, co
souvisí s věčným životem. Různé Božské dary byly dány člověku
jen proto, aby měl sílu zvítěziti nad zvířetem. Ale nyní, kdy je zvíře
už dávno zabito a kdy se různá havěť smí přiblížiti jen

zevnějškem, ale dovnitř nemá přístupu, je nutno, aby člověk
dohrál úlohu prostředního článku, úlohu zprostředkovatele, a na
jeho místo aby vstoupil zmrtvýchvstalý Kristus.
Židé sice chtěli svým jednáním zároveň podkuřovati
politickým vládcům v Římě. Znali však skutečnost. Viděli, že kdyby
Ježíše neukřižovali, beztak by se nestal jejich vládcem. Pouze
lhali svou oddanost římské říši, slibujíce si od toho politický zisk,
zlepšení poměrů. Ale hesla, která volali mají poučný smysl pro
mystika. On prochází právě před úplnou mystickou smrtí obdobím,
kdy by se mylně chtěl nazvat Bohem, nebo kdy by svých
schopností mohl využít třeba politicky. Je to konec onoho období,
které začíná oním pokoušením ďáblovým a úplně končí už na
kříži. Extase a všechny jiné dary od Boha, které okolí udivují,
nesmějí způsobiti v mystikovi duchovní pýchu. Všechno, co je v
člověku pyšného, co chce spojení s Bohem pro sebe, musí být
ukřižováno. Teprve pak se může dostati lidské duši opravdového
vzkříšení z mrtvých a seslání Ducha svatého.
Pilát představuje ony síly, vlivy a myšlenky, které chtějí
zachovati člověka, jejž označují za dobrého.
XIX. 17. Vzali tedy Ježíše. I nesl si sám kříž a vyšel na místo,
které se nazývá místo Lebky, hebrejsky Golgotha.
Podle tohoto stručného verše poznáváme, že sv. Jan
nechtěl popsati smrt Ježíšovu podrobně, nýbrž chtěl jen doplniti,
co napsali ostatní evangelisté. Tím trpí také náš výklad. Výklad
smrti Kristovy podle sv. Jana bude daleko chudší, než by byl podle
čtyř evangelií dohromady. Doufám, že mi bude dáno, abych se k
tomuto celistvému výkladu dostal, abych doplnil všechna ta
vzácná poučení, která jsou v nich skryta.
Oběť, kterou Kristus přinesl na kříži, vykonal podle vlastních
slov za celé lidstvo, ne za sebe a pro sebe. Z toho také plyne, že
kdo jej chce v této oběti následovat, rovněž ji nemůže konat pro
sebe. Na duši, která má nésti svůj kříž až k ukřižování, se chce
jako první podmínka právě toto rozhodnutí. Všichni, kdo nejsou
schopni takové altruistické oběti, musí zůstat stát a nemohou
překročit práh smrti na kříži. I když na sobě nosí stigmata a
zažívají ve svých stavech smrt na kříži, není tu známka, že ji
dokonají a že se přes ni dostanou dále. Právě naopak, vidíme, že
mnozí křesťanští světci uvízli na tomto zažívání smrti Kristovy a
stavy z toho pocházející je doprovázejí třebas po celý lidský život.
Nepochybujme o tom, že takové stavy vtiskly jejich životu pravý
odříkavý ráz, odpoutanost od všeho světského, velkou vznešenost
myšlení a vnukly jim často myšlenku, že trpí nejen za sebe, ale i

za lidstvo. Možná, že se jim nakonec toto utrpení za lidstvo stalo
cílem, ale ani to nebylo ještě úplné pochopení kříže Kristova.
Kristus chtěl více, než abychom trpěli za hříchy světa, neboť on
také učinil více, než aby za ně jen trpěl muka na kříži. Bylo by
celkem nepochopitelné, že svým umučením a smrtí, která sice
byla strašná, mohl tolik pro lidstvo učinit, jak se nám pořád
vštěpuje. Je-li však přece pravda, že ve smrti Kristově na kříži je
největší posila pro naše duchovní snažení a věčnou spásu, pak
těžiště této smrti nemůže být (nemůže ležeti) v oblasti hmoty a
nelze předpokládat, že šlo o pouhé umučení těla. Takovou krutou
smrtí, a někdy ještě horší, sešlo od té doby mnoho lidí a přece se
jim nepřičítá stejný spasitelský vliv jako Kristovi. Nelze si také
pomáhat tak naivním způsobem, že u Krista šlo přece o Boha,
kdežto jindy o pouhého člověka. Taková argumentace možná
obstála ve středověku, ale neobstojí dnes, kdy nepociťujeme
podobného rozdílu mezi tím, co činí šlechtic nebo král a tím, co
činí prostý člověk.
Úplnou rozumnou představu si o těchto hlubokých
tajemstvích neudělá nikdo z nás, protože způsob rozumového
chápání je zařízen jen pro život v těle a nikoliv pro život ve
věčnosti. O tom jsme už mluvili. Přesto bychom však neměli úplně
resignovat na jakékoliv vysvětlení, protože rozum je tu zároveň
také k tomu, aby nám pomohl vyjít až na samý kraj věčnosti.
Máme-li ho použíti až k těmto výšinám, musíme si znovu trpělivě
definovati celou podstatu duchovního vývoje člověka až k poznání
Boha. Ve světle dosavadních výkladů to bude úloha poměrně
snadná. Než se pustíme do tohoto rozboru, definujme si bez
hledání nových termínů a bez vracení se ke starým nebo cizím, z
čeho se skládá lidská individualita, člověk. Má tři části; jednu
zvířecí, druhou lidskou a třetí Božskou. Řeknu-li tři části, netvrdím,
že jsou to tři absolutně oddělené složky, z nichž kterákoliv sama o
sobě by mohla tvořit lidskou bytost. Všechny tři vždycky za
každého stavu duchovního vývoje v člověku spolupracují, avšak
podle stupně vývoje jen jedna má převládající význam a vliv.
Nelze jednu rozdělit od druhé, aniž by se zničil celý člověk,
schopný duchovně růst. Protože všechny tři složky tvoří jednotu, je
každý výklad, který k tomu nepřihlíží, chybný a rozdělíme-li si
např. člověka na tři části, nesmíme ani na chvíli zapomenout, že
jsme dovolili udělati něco, co nikdy nemůže nastat v člověku
samém, a že jsme se uchýlili k takovému rozdělení jen proto,
abychom vůbec nabyli přibližně představy o tom, co se v člověku
děje.

Budeme-li např. mluvit o smrti zvířecího v člověku při
dokončení první ze tří vývojových fásí duchovního vývoje, budeme
mít zase na mysli, že slovo smrt nemá obvyklý význam zničení,
nýbrž jen překonání nebo proměnu.
Zvířecí součástí v člověku rozumíme všechno, co máme
společného se zvířaty, pokud se týče smyslů a užívání všech
schopností ve prospěch zachování a posílení života v těle. Zvířecí
součástí člověka nerozumíme tedy jen tělo. Ono je spíše jen
domnělým středem zvířecí bytosti a hlavním předmětem starostí a
péče. Ale ten, kdo se o ně stará, není tělem samým, nýbrž je to
mysl, nadaná pocitem výhradní sounáležitosti s tzv. svým "tělem".
Žíti zvířecím životem, znamená ztotožňovati se s tělem jako s
jedinou reálnou skutečností a všechno své snažení a myšlení
zaměřiti k jeho prospěchu. Život takový nemusí být vždycky špatný
ve smyslu mravním, ale vždycky je to život postrádající jiného
vědomí než vědomí tohoto světa a jiného hodnocení než
hodnocení hmoty. Z hlediska duchovního je to život nevědomý,
protože z tohoto zorného úhlu viděti jen ve hmotě a považovati ji
za střed života je největší omyl, jakého se může dopustiti
inteligentní myslící bytost. Omyl ten je samozřejmý u zvířat a u
nich ani nelze mluvit o omylu, protože zvířata nemohou na sebe
vzít pro příliš malou inteligenci duchovní cíle člověka. Avšak u
člověka, který se chová tak, jako by měl věčně žíti v těle a
nepřekáží mu vůbec, že jeho pobyt zde na zemi má ráz pomíjející,
jde o tragický omyl, protože v okamžiku smrti musí opustiti pracně
zbudované dílo a ocitá se téměř tam, kde začal při narození. Zdá
se, jakoby žil marně. Tak se o něm také ve svých přirovnáních
zmiňuje Kristus. Měli jsme příležitost si vysvětliti, že někteří z těch
lidí si namlouvají, že věří v Boha a ve věčný život, ale podíváme-li
se na jejich způsob života a myšlení, poznáváme, že nevěří,
protože kdyby věřili, nemohli by ani na chvíli zapomínat na věčné
úkoly. Jejich duševní situace však je taková, že i když si
předsevezmou, že tyto úkoly nepustí ze zřetele, musí se k jejich
plnění neustále nutit, a to buď sami, nebo to za ně musí činit jejich
prostředníci, kněží, kazatelé a lidé duchovně vyspělejší. Tito lidé,
chtějí-li vytrvat ve svých lepších předsevzetích, musí zachovávat
pravidelnost náboženského života a nesmí opovrhovat ani jedním
ze zevních prostředků ke zduchovnění. Obvykle teprve po delší
době jsou schopni postavit se na vlastní nohy. Sem patří převážná
většina tzv. nevěřících a tzv. věřících. Pro ty je v evangeliích jen
stránka mravní. Mystický výklad evangelií obsažených v této
knize, je pro ně zbytečný, neboť mají uši a neslyší, jak o nich řekl
výstižně Ježíš. Pokud věří v zázraky Kristovy, vzbuzují v nich údiv.

Postoj obvykle duchovně nejužitečnější vůči Bohu je postoj
poslušného služebníka, věřícího v rady svého pána.
Při takovém způsobu myšlení není možno, aby neexistovalo
osobní sobectví a též, aby člověk nespatřoval v pozemském štěstí
a blaženosti splnění všeho, po čem touží. Proto se takový člověk
snadno může stát poživačníkem a může aspoň v některých
obdobích svého života na zemi jít bezhlavě za tělesnou rozkoší.
V tomto výkladu jsem se téměř nezabýval touto mravní
stránkou Kristova učení, ale ne proto, že bych ji podceňoval, nýbrž
že byla vyložena jinde, že je snadno pochopitelná i bez výkladu a
že jsem pak psal pro lidi, kteří již vědomě bojují se zvířetem, lépe
řečeno s člověkem, v němž převládá zvířecí princip (protože nelze
odděliti zvířecí od lidského) a jsou již tak daleko, že jsou schopni
považovati věčný cíl za pravý výraz života duše a tento život v těle
a na zemi za nepostradatelnou školu pro život věčný.
Teprve tento stav bych nazval lidským, a to proto, že člověk
si je vědom svého výhradně lidského úkolu, jímž se liší od zvířat,
úkolu poznat svého Tvůrce a vrátit se ke svému Otci ve věčnosti.
Aby si mohl člověk něco takového trvale přát, je nutné, aby se
mohl opřít o jakési třeba nedokonalé poznávání vůle Boží. Celý
symbolický a tedy i skrytý význam Kristova života na zemi a jeho
učení je určen pro tyto lidi. Evangelium sv. Jana je dokonce po
této stránce (nikoliv po stránce mravní a historické) určeno jen pro
lidi dosti duchovně vyspělé. Schází v něm líčení narození a mládí
Ježíšova, které obsahuje poučení pro všechny, v nichž je Ježíš
teprve novorozenětem, potom nemluvnětem, na to dítětem a
posléze dospělým, ale vzdáleným našemu zevnímu vědomí. Sv.
Jan začíná líčení Ježíšova života teprve křtem v Jordánu, který
představuje první vědomý styk člověka s Bohem. Rozvádí potom
dosti podrobně a hlavně s velkým porozuměním pro soužití duše s
Bohem onen život Kristův, v němž vykládal lidem své učení a činil
zázraky. Toto období symbolisuje pokročilou část vzestupu
lidského já až ke hranicím Božství, symbolisuje extase, při nichž
Bůh lidsky mluví k duši, ke člověku a obdarovává jej podle potřeby
někdy i mnohými nadpřirozenými dary. Tomuto vývojovému
období nejvíce vyhovuje pojetí Boha, osobní poměr k němu, který
ještě dlouho může být k velkému užitku duše postojem pokorného
služebníka, jenž však se snaží porozuměti hlubšímu smyslu
poučení Pánových přemýšlením a rozjímáním o příkazech.
Nejužitečnější forma navazování styku s Bohem je tu rozjímání.
Podstatná část tohoto spisu poskytuje návod k rozjímání na
každém kroku života, a k zavedení Krista a jeho ducha do celého
myšlení a konání. Tento prostřední stav člověka se vyznačuje tím,

že plnění mravních příkazů Kristových je mu samozřejmostí, se
kterou se však člověk nespokojuje, nýbrž vědomě na ní buduje
dál. Nespokojuje se s učednictvím, nýbrž stává se postupně
spolupracovníkem Božím, tovaryšem Ježíšovým (viz výstižné
označení řádu Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly.) Je-li
někomu samozřejmé, že musí plniti mravní příkazy Boží, znamená
to, že poznává hlubší důvody, proč tak musí činit. Nechce však
říci, že by byl prost boje a pokušení. Právě naopak není člověka,
který by na tomto stupni byl prost takových, někdy urputných, bojů.
Může se však stát, že dlouho tyto boje podstupuje ne proto, aby
se zalíbil Bohu, nýbrž protože si přeje být čist a protože má v
tomto vznešeném smyslu ještě zalíbení v sobě. Sebeláska a
sobectví se tedy na tomto stupni odívá do stále jemnějšího hávu a
nakonec jsou tak zduchovnělé, že jen z milosti Boží mohou být
odhaleny jako překážky a nikoliv jako přednosti, za něž se dlouho
vydávají. Dlouho a dlouho toto lidské potřebuje posily a pomoci
Boží proti zvířecímu, tj. proti onomu tupému sobectví, hledajícímu
si jen života ve hmotě a vidícímu v něm střed. Co dá jenom práce,
než se člověk vymaní z tzv. světských starostí, které mu
nedovolují pozdvihnout zrak výše. Není potom podivné, že Bůh
svými dary posiluje lidské a dává mu lepší porozumění božským
věcem, jakož i dokonalejší vůli (Lásku).
Teprve když oddanost člověka k Bohu je bezvýhradná, může
nastati třetí a poslední fáse duchovního vývoje, která je
nejpřevratnější ze všech.
Pro počátek díla bylo třeba, aby duše disponovala lidským
tělem, vybaveným dobrými smysly a rozumovými schopnostmi. I
když tento požadavek platí pro celou cestu, jeho splnění brzy
nestačí. Už v první fási vývoje je třeba, aby se mysl aspoň
zajímala o věci Boží, o věčný život. Tento zájem musí přejít k
uznání věčného cíle za hlavní cíl lidského života a potom ke stále
častějšímu a dokonalejšímu používání těla, duševních smyslových
schopností, myšlenek, činů a nakonec celého života jako
prostředku k nalezení věčného domova a Otce. Během oné
prostřední části vývoje však duše jen nahlížela z dáli na otcovský
dům a pokud do něho nevstoupila, zase brzy vycházela ven, jsouc
si vědoma toho, že se ještě neocitla v nejvnitřnější komnatě,
odkud již nebude muset nikdy vyjít. Pán Ježíš ukázal, že na kříži
umírá člověk, ono lidské, jak jsme je už několikrát definovali z
různých stran. Ale s člověkem umírá všechno, co z něho udělalo
člověka. A všimli jsme si, že člověka, lišícího se vyšším
duchovním cílem od zvířete, vytvořil osobní poměr k Bohu. Jsme
teď před velmi obtížným vysvětlením, v čem pozůstává tato smrt,

proč nastává a proč bez ní není ani pravého a úplného poznání
Boha, ani úplného osvobození duše ze všech pout omezenosti.
V duchovnu platí skutečnost, že nic nesourodého se
vzájemně nemůže spojit. Proto lidské vědomí tohoto světa,
zařízené jen na vnímání určitého výseku skutečnosti, není spojení
s vědomím Božím, které nepotřebuje prostřednictví smyslů a
mozku a ustavičně postihuje celou skutečnost. Proto lidská
existence, omezená časem a prostorem se nespojuje s existencí
Božskou, nijak nevázanou na čas a prostor. Naší záchranou však
je, že ve skutečnosti je jen jedno vědomí a jen jedna existence.
Toto vědomí, jímž si uvědomujeme svět kolem sebe, je odvozeno
ze všeobsáhlého vědomí Božího. Spojilo se však s vnímáním
konečného a omezeného světa a jen do té míry se stalo
omezeným a konečným. Odejmeme-li mu možnost vnímati jak
pomocí smyslů, tak uvažováním, všechno omezené přestane
existovati jako nátěr omezenosti a objeví se pod ním nekonečné
vědomí Boží. Stejně je tomu s existencí duše. Odpoutá-li se od
pomíjející existence těla, naváže spojení s věčnou existencí Boží.
Vyjádřím se ještě jednou o téže věci pokud možno srozumitelněji.
Oddělena je od Boha pouze ona část našeho vědomí a existence,
která slouží vnímání zevního světa a života v něm. Obsah tohoto
vědomí se vyvinul z funkce smyslů. Sílu uvědomovací si však toto
zevní vědomí vypůjčilo od universálního vědomí Božího a zařídilo
se s ní samo pro sebe. Proto je třeba, aby se zastavila ta činnost,
která pochází ze smyslů a z rozumu, jakožto z nástrojů spojení se
světem. Rozpojí-li se svazek se světem, buď vůbec přestane
jakékoliv vědomí a lidská individualita se rozplyne, nebo se začne
projevovat věčný základ vědomí, který je zastřen ustavičným
vědomím spojení se světem jako obloha bývá zastřena mraky
nebo jako nit je pokryta navlečenými korálky (jednotlivými
myšlenkami mířícími do světa).
O tomto období vývoje byly v křesťanství velké spory. Jedna
část theologů hájila názor, že mystik má přestat rozjímat o Kristu,
neboť jakákoliv rozumová činnost brání v této chvíli vstupu do
čistého vědomí Božího. Druzí viděli v takovém počínání
zpronevěru Kristu. Oběma směrům lze přiznati pravdu jen
částečnou. Je pravda, že Kristus mínil nesením kříže na Golgothu
ukázat, že rozjímání v té chvíli není hlavním pramenem poznání a později vysvětlím proč - avšak stav, kterému učil touto částí
svého utrpení, vyžaduje jak slovní rozjímání, tak koncentraci na
Boha beze slov.
Aby totiž mystik přišel z rozjímavého života do života
nazíravého, kde by na pravdu vnitřně nahlížel beze slov, potřebuje

velmi dlouhou dobu pěstovati rozjímání a v době, kdy ono vrcholí
v zastavení rozumové činnosti a v nazírání na Pravdu, má
s rozjímáním přestat právě jen na tu chvíli, kdy rozjímat se již
nedá, kdy se mysl zastavuje u předmětu svého zaujetí, u Boha.
Tomu se už mystik částečně naučil v období extasí, ačkoliv tam
nemusela být mysl prosta všech myšlenek. Když však nyní zjišťuje
vždy znovu a znovu, že rozjímání hraničí s nazíráním bez
rozumové činnosti, nesmí z toho vyvozovat, že má rozjímání
nechat, nýbrž že se jím musí dát vždycky opětovně dovést až na
tu potřebnou hranici, kdy nastává spojení s Bohem za normálního
bdělého vědomí bez extase. Zanechává sice rozjímání, ale je na
požehnaný okamžik nástupu čistého vědomí Božího připraven.
Tomuto vznešenému stavu by mohl zabránit, kdyby se nutil do
rozjímání nebo myšlení jakéhokoliv druhu, zatím co se měl cvičiti v
zažívání míru a pokoje, který Kristus udělil apoštolům po svém
zmrtvýchvstání na trvalo zároveň se sesláním Ducha svatého.
Vysvětlíme si ještě jak tento pokoj souvisí právě s Duchem
svatým. Kdo chce být osvícen Duchem svatým, musí si počínat
tak, jak byl k tomu přiváděn opakujícím se přecházením z
rozjímání do nazírání. Ovšem je těžko někoho tomu učit
mechanickou cestou, ale stačí říci, že osvětlení duchovní pravdy,
správného vnitřního smyslu slova Božího a pravé vůle Boží
přichází tak, že se veškeré myšlenky zastaví a mysl se
zaposlouchá beze slov do hlubiny oceánu Božství. Z něho vyplyne
jako zlatá rybka Božská inspirace, která by se nikdy neobjevila na
povrchu, kdyby povrch vody (zevní vědomí) se zmítal vlnami
(myšlenkami). Dokud se povrch vody vlní, zůstává proto skryta, že
v hloubce jí zmítati nemohou, tam totiž nezasahují.
A nyní můžeme přejíti k ústřednímu výkladu. Dosud mystik
poznával Boha z jeho přívlastků právě jako se dovídáme o životě
své duše z její činnosti. Těmito přívlastky sice Bůh nebyl, právě
jako nemůžeme o nikom říci, že je některou svou vlastností
(říkáme: ten člověk je vrozená spravedlnost). Máme na mysli, že
je velice spravedlivý, ale víme dobře, že není jen spravedlivý, že
má také jiné vlastnosti a kromě toho lidskou podstatu, avšak
podstata Boží se vyjadřovala navenek určitým přívlastkem,
srozumitelným rozumovému způsobu chápání Boha. Po
kterémkoliv přívlastku Božím bylo možno sklouznout do samé
podstaty Boží. Bylo to však poznávání prostředeční, nikoliv
bezprostřední. Kristus však vede své apoštoly i nás k
bezprostřednímu spojení s Bohem, neboť on sám s ním byl tak
spojen a přál si, abychom i my s ním stejně byli spojeni (viz sv.
Jan, 16,20; XVI,21). Při tomto spojení odpadají všechny lidské
pomůcky, všechny lidské vlastnosti, i ctnosti, jak už jsem vyložil při

mučení Páně. Kristus nám radí, abychom každý den zapřeli sama
sebe, vzali svůj kříž a následovali jej. Úplné zapření sama sebe je
zapření nejen všeho, co souvisí s lidskými představami o člověku
a světu, ale i s lidskými představami o Bohu. I ty musí jít pro chvíli
onoho spojení s Bohem stranou, jinak však mimo ně nemohou
vadit.(333)
Zapříti sama sebe v nejvyšším mystickém smyslu znamená
zastaviti veškerou smyslovou a rozumovou činnost a soustřediti se
bdělou, vyrovnanou pozorností na Boha už jako čirá existence,
všeobsáhlá Pravda a veškerá podstata života.
Tento vrchol sebezáporu nemohl Ježíš vyjádřiti, než nesl
svůj kříž na Golgothu, kde měl být na něm popraven. Kříž se
skládá ze dvou břeven proti sobě postavených a jedinečně
symbolisuje dvojnost, dualismus, veškeré páry dvojic, na nichž je
postavena každá pozemská existence, ať lidská, ať zvířecí, či
rostlinná nebo nerostná. Ten svět, který je postaven na dobru a
zlu, na světlu a temnotě, na poznání a nevědomosti, na duchu i
hmotě, tento svět, který jsem u člověka nazval lidskou podstatou
(lidským), má tu blahoslavenou vlastnost, že použijeme-li jeho
dvojnosti ke zničení pocitu tělesnosti, ocitneme se s Kristem mimo
veškeré páry dvojic v Bohu, který je nad dobrem a zlem.
metě:

Ještě jednou shrňme celý mystický postup až k nejvyšší

Na prvním stupni očistném šlo o porážku vlády zvířete a
nejhrubších tělesných pohnutek k životu, k jednání a myšlení.
Na druhém stupni osvěcovacím šlo o předávání vlády
člověka v nejlepším slova smyslu. Člověk postupně byl do té míry
osvícen Bohem, že jej poznával v jeho vlastnostech a v nich se s
ním spojoval. Proto nejlepšími pomůckami bylo osobní pojetí Boha
a ctnosti, z nichž některým se dostalo až Božské, nadpřirozené
náplně. Jedinou překážkou k úplnému spojení s Bohem byla právě
lidská představa o Bohu a přílišné posílení individuality, takže k
částečnému spojení mohlo dojíti jen tehdy, kdy na chvíli ustala
veškerá tělesná, téměř celá smyslová činnost a do určité míry
menší též smyslová činnost a to byl stav mystické extase. Těmito
extasemi do vědomí postupně nastupoval prvek čistě Božský a
proto uhasínala diskursivní schopnost rozjímací a rovněž osvícení
slovy už nemohlo poskytnout všechno, co je obsahem všeobsáhlé
Pravdy Boží. Přibližování po částkách by bylo nekonečné, je třeba,
aby Kristus učitel slovně mlčel, a učil dále beze slov přímým
nahlížením na celou Pravdu.

Tak se mystik dostává do třetího nejvyššího možného
stupně spojovacího, kde zasedá po boku svého Mistra Ježíše
Krista. Dochází k úplnému sebezáporu. Nejenom zvíře nemá co
říci při těchto stavech, ale i člověk musí být ukřižován (člověk
Ježíš zapřen a opouštěn od apoštolů, od ctností i Božských).
Veškerá rozumová a smyslová činnost v okamžiku spojení musí
ustat, dokonce ono poznávání Boha po částkách pomocí jeho
přívlastků, takže po pravdě i Božský Ježíš Kristus visí doslova na
kříži dualismu. Je to poprava veškerého lidského způsobu myšlení
a jeho náhrada něčím, co už se nedá nazvat myšlením, nýbrž
viděním, právě jak tomu je u Boha. Tady ale nastává jedna velká
překážka toho, aby se veškeré poznání, které se takto vlévá do
duše, dostalo do zevního vědomí. Řekli jsme si, že zevní vědomí
vyprýštilo rovněž z universálního vědomí Božího, ale má po ruce
jen omezené prostředky vnímací, jako smysly a rozum. Těmito
prostředky se na třetím stupni vnitřně vůbec nevnímá. Zevní
zvířecí život sice trvá jaksi jen setrvačností, ne jako střed
existence, avšak na pozadí zevního vědomí zůstává ustavičné
spojení s Bohem jako vláskem. Po něm se dostává do zevního
vědomí jen tolik, kolik je rozum schopen převzíti. Dojem a jistota o
celé pravdě zůstává, ale schopnost ji konkrétně lidsky vyjádřiti je
poměrně malá. Říkám poměrně malá, protože ve skutečnosti pro
světského pozorovatele je ohromující svou velikostí i obsahem.
Mystik však ví, jaká reserva Pravdy zůstává v něm skryta, a že
vůbec není možné nikomu to, co se musí dovědět jen přímo beze
slov u Ducha svatého, Ducha Pravdy od onoho Utěšitele, kterého
slíbil Kristus poslati svým apoštolům.
Zbývá ještě vysvětliti při této příležitosti, jak je tomu s
utrpením na zmíněných třech stupních. Víme z lékařství, že
nejzákeřnější jsou choroby, které nedoprovází bolest. Zjistí se
někdy příliš pozdě, než aby bylo možno nemoc ještě vyléčiti.
Naopak bolest upozorňuje na nějakou závadu v organismu a je
vlastně ochranný prostředek proti úplné zkáze. Podobně utrpení
ohlašuje nějakou nedokonalost. Lidstvo trpí proto, že je
nedokonalé. Proto by nás každé utrpení, ať tělesné nebo duševní,
mělo vést k otázce, v čem jsem nedokonalý, v čem se mám
polepšiti? Utrpení je následek, kdežto příčinou jsou naše
nedostatky, hříchy, lépe řečeno všelijaké druhy sobectví a
sebelásky. Na prvním stupni očistném, zvláště na jeho začátku,
jsou lidé vychováváni a vzrůstají duchovně výhradně utrpením,
protože si nejsou vůbec vědomi toho, že mají spěti k vědomé
nesmrtelnosti.(334) Jdou vědomě za něčím zcela jiným, výhradně
za hmotným štěstím a tento omyl a záměna cílů je právě onou
duchovní chorobou, která se hlásí bolestí a utrpením. Budou

všichni zklamáni, neboť nikdo a nic nemůže dáti to, co nemá.
Chtějí od světa a od pomíjející podstaty své nebo jiných tvorů
něco, co samo nemá, a zase mylně svalují vinu na své okolí,
zatím co jsme sami vinni. Kdyby dodržovali mravní příkazy
Kristovy, dostali by se z tohoto začarovaného kruhu, protože při
jejich plnění by se střetal tzv. osobní zájem se zájmy věčnými,
které měl na mysli Kristus, když dával tyto příkazy. A právě kdyby
nastal takový případ, že by člověk dokonce ani nerozuměl
důvodům, pro něž Kristus nařizuje to neb ono, přece by však
poslechl jeho rad a jednal tak, že by se musel zapřít, dočasně
něco ztratil nebo učinil něco, co je krajně osobně nepříjemné,
nepohodlné a neprospěšné, ztratil by část sama sebe, možná, že
by na chvíli zapřel celé zvíře. To by mělo za následek, že by se
mu okamžitě dostalo osvícení, a po druhé by už nejednal
nevědomě, nýbrž by přišel do druhého stupně osvěcovacího. Tam
se už člověk ptá, proč je stíhán tím a tím osudem a stále více a
více objevuje na pozadí zevních událostí, že veškerým utrpením je
sám vinen a jaká je vůle Boží, k čemu má být vychováván.
Největším jeho uspokojením jest jednati podle slov Kristových bez
ohledu na svůj chvilkový prospěch. Proto se zdánlivě zdá, že trpí
více než lidé nevědomí, avšak kdyby lidé znali, jakou zažívá
odměnu a jak utrpením vnitřně roste, nedivili by se, že mnozí svatí
dokonce vyhledávali utrpení, když cítili, jak se jím blíží ke Kristu.
Takové jednání nelze schvalovat, protože utrpení není jediným
prostředkem, pomocí něhož lze duchovně stoupat a užívalo-li by
se ho nemírně, ztratil by se lidský život, nebo by se podlomilo
zdraví či porušila duševní rovnováha. Považuji vyhledávání utrpení
za počínání začátečnické, nejprimitivnější, ačkoliv ne vždycky,
nýbrž jenom téměř vždycky nejpomalejší. Jen když pochopíme
celý život Ježíšův zcela materialisticky, můžeme dospět k takovým
zrůdnostem, že bychom sami sebe trýznili. Rozeznávej však
dobře. Něco jiného je trýznění a něco jiného odpírání zlému
pokušení, které může přinésti rovněž velkou trýzeň duševní. Tato
je velmi užitečná, ale i o ní by se dalo mnoho říci, aby se nestala
přítěží místo osvobozovacím prostředkem.
Bude se ti zdát nepochopitelné, že Kristus, který tak strašně
trpěl a řekl, abychom vzali svůj kříž a následovali jej, ve
skutečnosti nechtěl, abychom trpěli. Nic si z toho nedělej. V této
věci se mýlili i někteří velcí světci, protože podlehli všeobecnému
mylnému výkladu své doby, výkladu, který nestvořili zasvěcenci,
nýbrž neosvícení rozumáři. Budiž jen útěchou, že tito světci aspoň
ke konci života na svůj omyl přišli a snažili se jej napraviti. Jejich
předešlý příklad už zatím, bohužel, táhl více než jeden výrok,
kterým se postavili zády k tomu, co dělali chybně. Ale nechme

těchto historických úvah. Jsme právě u výkladu evangelia sv.
Jana. A svatý Jan jediný neumřel podobnou potupnou smrtí jako
jeho Mistr. Můžeme v něm právě hledat poučení, proč se tak stalo
u něho. Definitivní odpověď si však nechme do posledních veršů
Janova evangelia. Zatím stačí, když si uvědomíme, jak Kristus
pomáhal všem lidem kolem sebe, aby netrpěli a to jak tělesně, tak
duševně, léčil nemocné, křísil mrtvé, a to nejen pro ně samé, ale
kvůli plačícím matkám a prosícím otcům. Už z toho bychom měli
pochopit, že si nepřál lidského utrpení a že každý jiný výklad jeho
jednání a myšlení je chybný, předpokládáme-li, že vládla naprostá
jednota mezi tím, co činil a kázal. A věru člověk musí tak dlouho
trpět, dokud nepochopí, že Kristus svým utrpením nás zbavoval
povinnosti trpět a učil nás, v čem máme sebe zapřít, abychom
netrpěli. Opravdové zapření lidského sklonu udělati ze sebe střed,
kolem něhož se všechno točí, slevit ze svého osobního prestiže,
neoslavovat svými činy člověka, nýbrž Boha. To je smysl jednak
Kristova utrpení, jednak jeho učení, jak se zbavit utrpení a dojít
spásy. Ježíš dokonale ve svém utrpení zapomínal na sebe a
dokonale se snažil ukázat, že má na mysli jednak oslavení Boha
Otce, jednak spásu všech lidí. Bylo by tragickým omylem,
kdybychom si mysleli, že nás naváděl k utrpení. Jediný správný
smysl slov, že "sňal naše hříchy na kříži" je, abychom my už za ně
nemuseli trpět. Musíme pochopit ducha Ježíšova utrpení, jeho
pohnutky a nehledět jen na pouhé výsledky vnitřních rozhodnutí
Ježíšových a dělat z nich vlastní cestu k Bohu. Takové počínání
by se podobalo napodobivé činnosti opice, která třeba vidí, že
někdo čte knihu, také ji otevře a listuje v ní, dívá se do ní, ale
nerozumí ani slovo, které je v ní psáno. Zevní napodobení Ježíše
znamená něco úplně jiného, než co Ježíš ve skutečnosti dělal.
Na kříži končí utrpení, neboť ukřižování značí, že duše
pochopila od čeho se má odpoutat a odpoutala se od toho.
Pochopila, ke komu má přilnout a opravdu přilnula do té míry, že
život mimo Boha je pro ni dále nemožností. Mystik, který dosáhl
tohoto stavu, žije na tomto světě ze setrvačnosti nebo kvůli
ostatním duším, ale ne kvůli sobě. Pravé nesení kříže je vážné
rozhodnutí nežíti už pro sebe, nýbrž jíti jedině za Bohem a jedině
za obětí pro všechny. Takové rozhodnutí vede k nejvyššímu
způsobu soustředění mysli na Boha bez ohledu na to, že se duše
cítí právě nejvíce osamocená a opuštěná od Boha, dokud
neodevzdá poslední šat člověka a poslední jiskřičku života mimo
Boha, právě jak ukázal Kristus na kříži.(335)
XIX. 18. Tam ho ukřižovali, a s ním dva jiné po obou stranách,
uprostřed pak Ježíše.

Touto jedinou větou vystihuje sv. Jan nejhroznější stav, jaký
prožívá mystik při svém vzestupu. Možno říci, kdyby byl nešel před
ním Kristus, těžko by jím prošel. Svatá Terezie ve svém Hradu
nitra nenapodobitelným způsobem vystihla milost, která vyplývá z
Kristovy smrti na kříži:
".....Snad se jí dostane podobné odpovědi (jako osobě a tou
je sama sv. Terezie), která stála velmi zkormoucená před křížem,
rozjímajíc si, co by Bohu dala, co by pro něho opustila. Tu ji
potěšil Ukřižovaný sám, řka, že jí odevzdává všechny své bolesti a
muky, které vytrpěl při svém umučení, aby je přijala jako své
vlastnictví, aby je Otci nebeskému obětovala." (Op. cit. str. 181)
Totéž by se dalo prohlásiti o oblasti ducha: "Ježíš Kristus již
před námi prošel tímto odosobněním a sám poskytuje nenáročně
tuto sílu sebezapření. Stačí jen opříti se o Krista, chopiti se jeho
síly a bojovati o věčný život ne svou, ale jeho silou. V tom je
největší část Kristova spasitelství. Nutno však znovu upozornit, že
této síly se nedostane tomu, kdo jí chce posílit lidské, nýbrž jen
tomu, komu jde výhradně o překonání sama sebe, o dokonalé
zapření sama sebe.
Bude dobře, když se pokusím aspoň chabě vyložit, o jaký
stav zde jde, že při něm bez pomoci Boží není možno zvítěziti nad
sebou samým. K dokonalejšímu výkladu by bylo zapotřebí hodně
si vypůjčit z ostatních evangelií, ale to učiníme až v praktické
mystice (Mystika IV). Nikdo, kdo by i tisíckrát umíral, nedovedl by
si představiti hrůzu, jakou zažívá lidská duše, když má přejít
definitivně přes práh věčnosti. Opouštějí smysly, opouští
rozumová činnost i činnost podvědomá, zastavuje se tlukot srdce i
dech, a při tom se nepociťuje potřeba dýchati. Tento stav je ale
teprve počátkem změn vnitřních, o kterých je těžko mluviti. Duše
je přesvědčena, že opouští tento svět, ale to by ji nejméně trápilo.
Něco podobného přece přináší každá smrt a bývá ještě milosrdná.
Nejvíce však duši trápí, že vidí nenávratně se vzdalovati Boha,
jemuž zasvětila své nejvyšší tužby. Připadá jí všechno jako úplné
zničení nejen sama sebe, ale i všech nejčistších ideálů. Při tom
však se jí zdá ta doba nekonečně dlouhá, v níž je ukřižována v
těle, kdy nemůže ani vzlétnout do nebes, ani se dotknouti země.
Přesně tak, jako Ježíš visel mezi nebem a zemí. Kdyby tyto chvíle
nebyly ukráceny z milosti Boží, snad by byla i nesmrtelná duše
zničena (ačkoliv to je nemožné). Nejde tak o rozplynutí duše nebo
o její zničení (přestože duše si musí být v té chvíli jista právě o
opaku), ale duši připadá, že jde o zničení všech věčných cílů. Je
to vyvrcholení posledního soudu se všemi hrůzami, o nichž se čte
symbolicky v Luk kap. XXI, verš 25-33. (336)

Dva lotři okolo Ježíše je dvojí tvář zla, které se tu zároveň
popravuje (337), neboť i vyhraněné zlo ve službách nejnižších
pudů i zlo ve službách mravních cílů musí zahynout. Tady nastává
chvíle, kdy teprve duše překonává veškeré zlo vůbec, kdy
odzbrojuje i před největším nepřítelem, kdy je schopna upřímně ho
milovati. Dříve taková láska byla přetvářkou nebo aspoň nebyla
úplná.
Tu sv. Jan píše zdánlivě bezvýznamná slova:
XIX. 19. A Pilát napsal i nápis a připevnil na kříž. Bylo pak psáno:
"Ježíš Nazaretský, král židovský."
20. Tento nápis však četlo mnoho Židů, protože místo, kde
byl ukřižován, bylo blízko města. A byl napsán hebrejsky, latinsky
a řecky.
21. Proto židovští velekněží pravili Pilátovi: "Nepiš 'židovský
král', nýbrž že on říkal: 'Jsem židovský král.'
22. Pilát odpověděl: "Co jsem napsal, to jsem napsal."
Připadalo by nám, že sv. Jan dokreslil celou událost
ukřižování nedůležitou a malicherně vypadající podrobností. Ale
není tomu tak. Víme, že židovský národ je symbolem vyvoleného
národa, vyvolených lidí. Pilát vlastně napsal, že se tu křižuje král a
vládce vyvolených duší. To je velká pomoc a potvrzení našeho
dřívějšího výkladu. Při mystické smrti, jak jsme si už řekli, jde též o
ukřižování osobního Božství, dosavadního vnitřního krále a vůdce
vyvolené duše, neboť o tomto osobním Božství platí, co řekl o
sobě Ježíš, že on sám nemůže, pokud je v těle, dát vyvoleným
(apoštolům) poznání celé Pravdy, protože by neporozuměli, a že
je dobře, když odejde, protože jim pošle Ducha svatého, Utěšitele,
který jim poskytne vědomí celé Pravdy. Znovu však je třeba
připomenout, že není třeba od té chvíle pohlížet na osobní Božství
jako na něco nižšího, nýbrž jako na nepostradatelného
prostředníka, bez něhož není možno přijíti k Otci, jak o sobě řekl
Ježíš. Smrtí na kříži nekončí moc Ježíšova, ale způsob, jakým se
duše dovídá o Pravdě, onen diskursivní způsob postupného
poučování, je nahrazen úplným osvícením o Pravdě, ještě později
zažitým sesláním Ducha svatého. Rozdíl mezi osobním a tak
zvaným neosobním Božstvím není v ničem jiném, a kdo vlivem
indických nauk chápe věc jinak, špatně porozuměl i samotným
indickým naukám.(338) Tímto vysvětlením padá propast mezi
osobním a neosobním Bohem, a kdyby byla nepadla, zbytečně by
byl přišel Ježíš Kristus na zem.(339)

XIX. 23. Když tedy vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a
rozdělili je na části, pro každého vojáka jednu část, a suknici. Ale
suknice byla nesešívaná, odshora celistvě tkaná.
24. Řekli si tedy: "Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude,"
aby se splnilo Písmo, které praví: Rozdělili si mé šaty a o můj
oděv losovali. Vojáci to tedy učinili.
Světští lidé, kteří se domnívají, že střeží učení Kristovo,
berou si z něho jen to, co jim při jejich hodnocení připadá důležité
pro život ve světě, v ostatním Ježíše pomáhají ukřižovat a svým
životem jej potírají. Zvláště ten, kdo se spokojí s určitou zevní
formou a nevzpomíná a nehledá jejího smyslu a obsahu,
zpronevěřuje se Kristovi.
XIX. 25. Stály pak u kříže Ježíšova jeho matka a sestra jeho
matky Marie Kleofášova a Marie Magdalena.
26. Když tedy Ježíš uviděl matku a toho učedníka, kterého
miloval, při ní státi, řekne své matce: "Ženo, hle tvůj syn!"
27. Potom praví učedníkovi: "Hle, tvá matka!" A od té chvíle
ji vzal učedník k sobě.
Každý vykladač by byl jat dojemnou láskou Ježíšovou k
matce. Pozastav se nad ní a uč se z ní, avšak my musíme jíti
spolu dál za pouhý cit. Na tyto verše 26. a 27. by se dala napsat
celá kniha, jak na mnohé jiné verše evangelií. Uvedu ti aspoň
jejich hlavní vnitřní smysl.
Jan byl miláčkem Páně, opakuje se zde znovu. Měl určité
výhradní postavení oproti ostatním apoštolům, víme o tom. Ale
nemysleme si, že jen zásluhou Ježíšovou. On se také jinak
choval, než ostatní apoštolové. Nyní zůstal jediný z nich pod
křížem. Miloval Ježíše více než ostatní, a proto byl jím také více
milován. Sv. Jan však byl dalek toho, aby napsal něco, co by jej
mělo vynésti v očích čtenářů evangelia. Všechno, co napsal
(kromě nutných spojů), má věčný význam a máme se tím dát
poučit. Sv. Jan nám zosobňuje cestu lásky k Bohu, a proto
všechno, co se zde píše o Janovi, dá se vztahovat na všechny,
kdo milují Boha a kdo se k němu přibližují převážně touto cestou.
Pak ovšem se objevuje celá událost pod křížem v novém světle.
Přestává jít jen o lásku k matce a důvěru k Janovi, nýbrž o
poučení pro všechny lidi, jdoucí cestou lásky k Bohu.
Podívejme se, koho Ježíš odkazuje Janovi.
Panna Maria je představitelkou správně jednající duše,
která miluje Boha a je mu oddána. Když se měl Ježíš z ní narodit,

přijala andělské zvěstování o tom s pokorou a radostí, řkouc: "Hle,
služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova! (Luk,I,
38) Jen takovou duši si Bůh vybírá, aby se v ní zrodil. Komu
se zdá, že touží po zrození Krista v sobě, ale jeho touha se neplní,
nechť se zamyslí, zda jeho duševní postoj je podobný postoji
Panny Marie. Cesta lásky a touhy vylučuje jiný způsob než tento.
Modlit se k Panně Marii, jak už asi chápeš, by bylo málo. Vzývat ji
v některém tvaru a uctívat ji, by rovněž nestačilo. Pannu Marii je
třeba následovat právě tak, jako následujeme Krista. Pokorná a
odříkavá služba Bohu je první stupeň lásky, kterého musíme
dosáhnout. K tomu přistupuje tiché a nenáročné zachovávání
čistoty myšlenek a nitra, aby se Ježíš v nás mohl zrodit jako ve
chrámu. Sám člověk by toho ovšem nebyl schopen. Tady pomůže
vnitřní modlitba i pomoc Panny Marie jako vzoru, ale též jako
pomocnice. Její čistota a odhodlanost stane se naším vzorem,
programem i pomocí.
Když Panna Maria porodila Ježíška, děly se podivné věci všechny symbolisují různé vnitřní stavy - ale zevní poměry byly
krajně nepříznivy zrození Boha. O tom jsme mluvili již v Mystice díl
I., a promluvíme o tom v praktické mystice podrobně. Stačí říci, že
Ježíšek byl ještě nemluvnětem, že zrození Boha v člověku je
pouze zrozením živé víry, nezapomenutelným důkazem o
existenci Boží v nás, avšak Ježíš nás ještě nevede.
Je naopak zapotřebí neskonalé, něžné péče matčiny, aby se
překročily všechny překážky vzrůstu Božího v člověku. Nechová-li
se člověk ke zrodivšímu se Ježíšku jako nejlaskavější a
nejpečlivější matka, neuslyší nikdy hlasu Božího. Láska, která se
takto vyvíjí a střeží nový duchovní život, dospívá posléze ke
stadiu, v němž chce nadpřirozenou lásku Boží uplatnit i v běžném
životě a při pomoci lidem (viz zásah Panny Marie při zázraku v
Káni Galilejské). Nastává konečně období, kdy Ježíš přestává
činiti rozdíl mezi vyvolenou duší a kteroukoliv duší jinou (viz
Ježíšova slova: "Kdo je má matka, kdo jsou moji bratři"). Konečně
se Panna Maria ocitá pod křížem Ježíšovým. Nesmírně trpí
duševně, ale sama není křižována. Ani Jan, jediný z apoštolů,
nikdy nemá být umučen. Na cestě lásky má vnitřní umírání
poněkud jiný ráz než na jiných cestách. Láska, která se přestane
připínat k člověku, a začne se odevzdávat celá Bohu, může patřiti
rovnou do nebes. Nemusí se napřed celá ztratit a potom se zase
nalézt zbožštělá, jako je tomu s ostatními lidskými ctnostmi. Ona
se jen přelévá z lidské nádoby do věčnosti a tím se stává věčnou.
Má výsadní postavení a přežívá smrtelného člověka na věky a
chceš-li, je nejlepší zárukou právě lidské nesmrtelnosti. Nedivme

se potom, že sv. Jan vynechává ve svém evangeliu nejkrutější
ponížení, kterých se dostalo Ježíšovi a nejhroznějších duševních
stavů, které líčí ostatní apoštolové. Láska dovede tyto stavy
zmírnit, protože není vázána na lidský způsob chápání, který musí
zahynout celý beze zbytku, aby se mohla objevit celá Pravda. Sv.
Jan sice jen doplňoval ostatní evangelisty, ale počínal si pořád s
ohledem na cestu, kterou právě jemu ukázal Ježíš a která byla do
určité míry ostatním apoštolům uzavřena.
XIX. 28. Potom Ježíš, protože viděl, že už je všechno dokonáno,
aby se splnilo Písmo, řekne: "Žízním."
29. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na kopí
houbu plnou octa a podali mu ji k ústům.
30. Když však Ježíš přijal ocet, řekl: "Je dokonáno." I sklonil
hlavu a odevzdal ducha.
Písmo určilo Ježíši spasitelský úkol a ukázat cestu k Bohu
bylo proto plněním Písma.
Jak máme rozuměti těmto posledním chvílím Ježíšova života
a jaké je v nich poučení pro naši cestu. Člověk je zde na zemi ne
jako ve své vlasti, nýbrž jako ve vyhnanství. Jeho život na zemi
přestává mít význam, když se navrací do vlasti k Bohu. Tato chvíle
návratu nastává při ukřižování člověka. Ten člověk, který žil se
svým vědomím odděleně od Boha, přestává mít význam pro další
duchovní vývoj a existenci. Odpadá definitivně.(340) Tento člověk
cítí, že vysychá pramen života, který mu byl pouze propůjčen, a
proto volá: "Žízním." Byl jen vývojovým článkem ve vesmíru od
nerostu až po věčnost. Tomuto člověku se nyní odnímá možnost
žít odděleně od Boha. Hledá napřed zevní prostředky k udržení
vědomí mimo Boha, ale pak vidí, že nic mimo Boha jej neudrží při
životě a odevzdává svého ducha Bohu, jemuž vždycky patřil. To je
jeden smysl slova "Dokonáno". Dokonána je pouť oddělenosti od
Boha a začíná život v Bohu. Ježíšovo "Dokonáno" má však ještě
jiný význam: Dokonal všechno, co mohl udělat pro naše spasení.
Ukázal svým životem a smrtí cestu až na práh věčnosti, ukázal
pravdu v podobenstvích, jimž osvícená duše může lehce
porozuměti, propůjčil život každému, kdo jej bude následovati a
dovedl lidskou duši až na práh absolutní Pravdy a Života.
Křesťané správně pochopili, že toto odevzdání ducha Bohu
na kříži je velmi těžké, protože nepřivádí bezprostředně k Bohu.
Je tu ještě krátký čas, v němž doznívají poslední tóny lidskosti.
Rozsudek byl vynesen jen nad tělem a lidským odděleným
vědomím. Zlo v nejširším slova smyslu bylo definitivně odděleno
od dobra v tom nejvyšším slova smyslu. Ale dobro (duše) nebylo

ještě odvedeno k Bohu. To jsou nejhroznější okamžiky, jaké může
duše zažít. Nic už nemá, čemu dosud náležela a rovněž dosud nic
nemá, čemu se už dávno rozhodla náležeti. Myslím, že si to nikdo,
kdo nezažil, nedovede představiti, protože mezi oběma
existencemi se může každý z nás ocitnouti jen jednou.(341)
XIX. 31. Poněvadž byl den přípravy, požádali Židé Piláta, aby jim
byly zlámány nohy a aby byli sňati, aby těla nezůstala na kříži
přes sobotu, neboť té soboty byl veliký den.
32. Přišli tedy vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému,
který s ním byl ukřižován.
33. Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že jest již mrtev,
nezlámali mu nohy,
34. ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok, a hned vyšla
krev a voda.
35. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví - a jeho
svědectví je pravdivé, a on ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili.
36. Neboť se to stalo, aby se splnilo Písmo: Ani jedna kost
mu nebude zlomena.
37. A zase praví jiné Písmo: Budou patřiti na toho, kterého
probodli.
V těchto verších je ukázáno, že při mystické smrti nejde o
zničení těla. Každé jiné chápání tohoto stavu je mylné. Nejde také
o takové zničení člověka, že přestane být lidskou duší a začne být
Bohem. Zůstává nadále v Bohu rozlišenou bytostí. Jinak mají tyto
verše ten význam, že po mystické smrti je možná další existence
na světě, avšak po stránce hmotné se nebude lišit od existence
ostatních lidí. Tělo zůstává mrtvo v tom smyslu, že se nespojuje s
Bohem, nýbrž vede oddělenou existenci od Boha, avšak zůstávají
v něm otevřené rány, tj. místa, jimiž se spojuje s universálním
Duchem Božím. Naposled přistupuje k ranám na nohou a rukou
místo v boku, lépe ve výši srdce, poněkud málo vpravo od
prostředku prsou, kudy nejsnáze proudí Duch Boží.(342)
XIX. 38. Potom Josef z Arimathie, který byl Ježíšovým učedníkem,
ale pro strach před Židy tajným, požádal Piláta, aby směl sejmouti
tělo Ježíšovo. A Pilát dovolil.
39. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Přišel pak i Nikodém, ten,
co kdysi přišel k němu v noci, se směsí myrhy a aloe, kolem sta
liber.
40. Vzali tedy Ježíšovo tělo a ovinuli je lněnými ovinkami a
vonnými věcmi, jak Židé pochovávali.

41. Na místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada, a v té
zahradě nový hrob, do kterého ještě nikdo nebyl položen.
42. Tam tedy, protože u Židů byl den přípravy, položili
Ježíše, neboť hrob byl blízko.
Události tyto jsou čistě historickými doplňky smrti Ježíšovy.
Avšak nepostrádají hlubokých spojitostí. Při narození Ježíšově
přicházejí také králové a nesou vonné masti, později Maří
Magdalena vylévá na znamení úcty vonnou mast na hlavu
Ježíšovu a nyní zase podle zvyklostí je Ježíš pomazán jaksi
duchovně po třetí. Pomazání neděje se tu ve skutečnosti tělu,
nýbrž Duchu. Naznačuje se, že se tu tatáž událost opakuje už
potřetí a naposled, a to v nejvyšším slova smyslu. Také nový hrob,
do něhož dosud nikdo nebyl uložen, je náznakem údělu obrozené
duše u Boha, kde jsou mnohé příbytky. (Viz Jan kap. XIV, verš 2)
Je tu naznačeno, že tento nový příbytek je už přichystán a mámeli to říci hodně vulgárně, ale velmi nepřesně, tato doba po
mystické smrti je poslední přípravou pro dokončení tohoto
příbytku. Kdyby byl už připraven, nebylo by zapotřebí tohoto
rozmezí mezi smrtí a vzkříšením. Příbytek je sice hotov, ale není
připraven pro přijetí duše.
Nemohlo ujít naší pozornosti, že utrpení končí smrtí na kříži.
Je snadno říci proč. Veškeré utrpení mělo svůj původ v tom, že
vědomí duše spatřovalo střed svého života ve hmotě. Smíšením
ducha s hmotou vzniká veškeré utrpení, ať už účel tohoto utrpení,
jak jsme řekli, je jakýkoliv. Duch, duše se nyní odlučuje od těla,
lépe řečeno, přestává považovati hmotu za své obydlí a směřuje
do příbytku připraveného u Boha.

XXVIII. Vzkříšení do věčného života
Dříve než přikročíme k výkladu posledních dvou kapitol
evangelia sv. Jana, bylo by dobře si říci, proč se vysvětlivky
nebudou týkat celého obsahu. Bude tam líčení, co dělali a jak se
chovali někteří Ježíšovi přátelé. My si všimněme jen apoštolů,
protože mezi nimi a Ježíšem byla spojitost zvlášť úzká a velmi
významná symbolicky. Ostatní pomineme jako vedlejší, aby
nezaniklo hlavní poslání této kapitoly.
Dosud jsme se v evangeliu dovídali buď v čem se máme
odosobňovati, abychom dosáhli spojení s Bohem, nebo jsme
sbírali zrnka věčné pravdy a hřáli se u nohou Kristovy Božské

velebnosti. Nyní z několika málo náznaků máme pochopiti v čem
spočívá život na věčnosti a jaké jsou jeho začátky.
V začátcích kapitoly XX. se dovídáme, jak se učedníci a
přátelé Ježíšovi dozvěděli, že Ježíš vstal z mrtvých. Pro úplnost
vypisuji znění této části evangelia bez bližšího výkladu.
XX. 1. První den v týdnu přichází Marie Magdalena brzo ráno ještě
za přítmí ke hrobu a spatří kámen odvalený od hrobu.
2. Běží tedy a přijde k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému
učedníkovi, kterého miloval Ježíš, a praví jim: "Odnesli Pána z
hrobu, a nevíme, kam ho položili."
3. Petr tedy a ten druhý učedník vyšli a ubírali se ke hrobu.
4. Běželi pak oba spolu, ale ten druhý učedník běžel rychleji
než Petr a dospěl k hrobu první.
5. A když se nahnul, uzří složené lněné ovinky, ale
nevstoupil.
6. Pak přijde i Šimon Petr po něm a vstoupí do hrobu. A vidí
lněné ovinky ležet,
7. avšak rouška, která byla na jeho hlavě, neležela se
lněnými ovinkami, nýbrž odděleně složena na jednom místě.
8. Tehdy vstoupil i onen učedník, který přišel první ke hrobu,
a viděl to a uvěřil;
9. nerozuměli totiž ještě Písmu, že musel vstát z mrtvých.
10. Ti učedníci se tedy zase vrátili domů.
K tomu poznamenává dr. Škrabal (op. cit. str. 187): "Za
učedníkem, kterého miloval Ježíš", skrýval se apoštol Jan (jako v
XIII, 23 - XXI,17), spisovatel tohoto evangelia. Kdyby někdo jiný
psal toto evangelium, proč by neřekl naplno jméno toho učedníka?
Kdyby někdo vzal tělo, vzal by je se vším, anebo by nezanechal
hrob tak uspořádaný. Bylo nápadné, že lněné ovinky, jimiž bylo
mrtvé tělo do rubáše zabalené spoutáno, jsou všechny pohromadě
(Luk XXIV,12) a že rouška z hlavy byla složena odděleně. Při tom
pohledu Petr zvážněl, jako by na něho začalo doléhat tajemství, a
mlčel. Jan si také ponechal dojmy z prázdného hrobu pro sebe.
Důležitá je připomínka Janova, že ještě nerozuměli Písmu,
že musel vstát z mrtvých (Žalm XVI,20 - Jan II,22). Že plného
osvícení se dostalo apoštolům až po seslání Ducha svatého.
XX. 11. Maria však stála venku u hrobu a plakala. V pláči se pak
nahnula do hrobu

12. a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouše, jednoho v
hlavách a druhého v nohách místa, kde leželo Ježíšovo tělo.
13. Ti jí řeknou: "Ženo, proč pláčeš?" Dí jim: "Protože vzali
mého Pána, a nevím, kam jej položili."
14. Když to řekla, obrátila se a spatří státi Ježíše, ale
nevěděla, že je to Ježíš.
15. Ježíš jí praví: "Ženo, proč pláčeš. Koho hledáš?" Ona se
domnívala, že je to zahradník, a řekne mu: "Pane, vzal-li jsi ho ty,
pověz mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu."
16. Praví jí Ježíš: "Maria!" Ona se obrátí a řekne mu:
"Rabboni," to znamená "Mistře."
17. Ježíš jí řekne: "Nedotýkej se mě, vždyť jsem ještě
nevystoupil k svému Otci; ale jdi k mým bratřím a vyřiď jim:
'Vystupuji k Otci svému a k Otci vašemu, Bohu svého a Bohu
vašemu'."
18. Marie Magdalena tedy jde a zvěstuje učedníkům: "Viděla
jsem Pána," a toto (že) jí řekl.
Jsme před úkolem vysvětliti si vzkříšení Páně a najíti
poučení, které z něho vyplývá pro člověka.
Musíme si především vzpomenout na hlavní výroky vztahu
Ježíše k tomuto vzkříšení. Řekl Nikodémovi: "Nenarodí-li se kdo z
vody a Ducha, nemůže vejíti do království Božího....." a
pokračoval: "A nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který
sestoupil z nebe, totiž Syn člověka."(Jan III,5,3)
Narození z vody nám Ježíš vysvětlil při svém křtu v Jordánu.
Ale narození z Ducha dalo na sebe dlouho čekat. Teprve o
narození z Ducha platí slova Kristova: "Co se narodilo z těla, je
tělo a co se narodilo z Ducha, je duch.(Jan III,6)
Užijme pro snažší pochopení podobnosti: Když se narodí
dítě na tomto světě, podobá se jeho stav do určité míry vzkříšení,
které prožil Kristus při svém zmrtvýchvstání. V matčině lůně bylo
dítě jako v hrobě, nemělo samostatného života a bylo ve všem
závislé na matce (to byla zem, v níž byl zaset, jako mrtvý je zaset
do země hrobu). Kristus ukázal, že před zmrtvýchvstáním žije
člověk ve světě, i když má nejvyšší cíle, jako ve vězení. Musí trpět
tím, co mu přichystala země, jejímž je obyvatelem. Má sice určitou
míru svobody, ale ta se nedá srovnat se svobodou duše
osvobozené od pout utrpení, a vedle ní se zdá být nesvobodou.
Po zmrtvýchvstání už jenom stoupá bez dalšího utrpení k Bohu,
jak sám dosvědčil Marii Magdaleně ve verši Jan XX,17. Předchozí

vzestup byl spojen s utrpením, nyní už tomu tak není. To je první
velká změna. Duše už neplatí daň za své vykoupení, neboť už
všechno vydala, s čím se dříve mylně ztotožňovala jako s pravým
středem bytí. A věru, daň její není veliká ani nespravedlivá. Vydala
jen to, co jí poskytovalo náhradní částečné vědomí, ale co jí
bránilo ve volném rozletu do nebe.
Kdybychom však byli odkázáni jen na fakt zmrtvýchvstání
Páně, vůbec bychom nepochopili, co je to zrození z Ducha.
Domnívali bychom se, že zrození z Ducha je něco jiného než
zmrtvýchvstání, které je spíše předobrazem vzkříšení z mrtvých
na konci času za posledního soudu.
A opět si musíme upamatovat, že poslední soud nenastává
někdy na konci času pro každou jednotlivou duši. Čas pro duši
přestává existovat, když se absolutně přestane ztotožňovat s
čímkoliv, co je vázáno na čas a na prostor a sváže se s Bohem,
který je nad obojím. Tehdy končí pro ni poslední soud. Do té doby
byla omezena a v té chvíli odevzdala svého Ducha Bohu jako
Kristus na kříži. Řekli jsme si, že smrt a umučení Páně je
podrobné a nejvelkolepější líčení posledního soudu duše.
Toho všeho musíme vzpomenout, ale samo o sobě by to
nestačilo porozuměti totožnosti vzkříšení před křtem Duchem.
Mohli bychom si pomoci přirovnáním, ale žádné přirovnání
nevystihuje pravdu úplně. Do vody se vstupuje a do Ducha se
rovněž vstupuje. Jen tak můžeme rozpoznat, co jest křest vodou a
co křest Duchem. Řekl-li nyní o sobě Kristus, že stoupá k Otci,
máme tu odpověď, že jde o křest Duchem, a že je totožný se
vzkříšením. Ale ani to nestačí: Víme ze slov Páně, že apoštolové
měli čekati na seslání Ducha svatého. U nich se tedy při seslání
Ducha svatého bude opakovat, co se dělo s Kristem při vzkříšení
a po něm. O tom se ještě dočteme při výkladu verše XX,21-22.
Rovněž sv. Pavel prohlásil, a můžeme tvrdit, že za všechny
apoštoly, že už nežije on, nýbrž Kristus v něm. To by bylo další
svědectví, že tu výstup k Bohu není cesta odněkud někam
chápaná místně, nýbrž stav duše, změna ve vědomí. Nyní se
cítíme se svou duší ponořeni do zevního světa, potom se cítíme
ponořeni do oceánu Božství. To je pravý smysl vzkříšení a my se
o tom dovíme z dalšího líčení v setkání Ježíše Krista s apoštoly. V
duši apoštolů bude se opakovat, co je zřetelně naznačeno jen
zevními fakty u Ježíše a čemu bychom podle nich těžko
porozuměli. Ježíši už totiž po jeho zmrtvýchvstání nikdo nemohl
škoditi. Nemohl už ničím trpěti, co se dělo na tomto světě. Jak
jsem řekl, nemáme o tom jiných důkazů než fakt, že už ničím
netrpěl, a že o sobě prohlásil, že stoupá k Otci. Teprve když svůj

stav předává apoštolům, jak je psáno v dalších verších (Jan
XX,11-23), je také nám dáno porozuměti vnitřnímu smyslu
vzkříšení.
Přece však bys mohl pochybovat, zda opravdu Ježíš přelil
do duší apoštolů svůj stav vzkříšeného, zda-li seslání Ducha
svatého není něčím jiným nebo něčím méně než vzkříšením
Kristovým? Odpovídám už napřed bez rozboru, že druhového
rozdílu zde není, ale je rozdíl pouze ve stupni. Každý vývoj má své
stupně. Viděli jsme např. kolik druhů odpoutanosti musel Ježíš
prokázat, než se ocitl na kříži. A tato jeho pouť k umučení byla
předobrazem naší cesty. Vedle toho umírání však Ježíš
dokazoval, jak má v člověku zároveň vzrůstat osvícení a spojení s
Bohem. Všechny extase, začínajíc onou v Jordánu a končíc
smrtelnou extasí na kříži, byly poučením o postupném spojování s
Bohem. Můžeme tedy přijmout za správný názor sv. Pavla, že na
zemi není možné úplně dokonalé spojení s Bohem. Lépe by se
dalo říci, že ani není žádoucí, protože veškerá existence duše je
založena na ustavičném dosahování Boha a nikoliv na jeho
úplném dosažení, protože úplné dosažení by znamenalo opravdu
úplné zničení. O duchovní existenci obrozené duše vedle
existence Boží platí totéž jako o dvou rovnoběžkách. Dvě
rovnoběžky se stýkají v nekonečnu a duše s Bohem se rovněž
stýká v nekonečnu, neboť ono je vlastností obou a není nikdy
dvojím nýbrž jen jediným.
Mám-li na mysli apoštoly, mohu říci, že Duch svatý v nich z
milosti Boží působil dříve než úplně vnitřně zemřeli, ale míra jeho
působení v nich byla nepatrná před sesláním Ducha svatého,
kdežto po jeho seslání byla taková, že se přestali bát jakéhokoliv
utrpení a dostali se fakticky už za života do onoho stadia
duchovního vývoje, který je znázorněn stavem Ježíšovým po smrti
na kříži. Byli vnitřně nezranitelní, tj. klidní za všech okolností, lépe
řečeno (vyjádřeno) tiší ve smyslu jednoho z blahoslavenství
Kristových.
Ptáš se potom, proč ještě museli zemříti násilnou smrtí? Dali
všechno, čeho bylo třeba dát pro blaho ostatních duší. Kristus
přece řekl, že nikdo nemůže dáti za bližního více než vlastní život
a oni si přáli učinit tuto nejvyšší oběť, bude-li si to Pán přát.
Nemuseli zemřít násilnou smrtí, ale víme, že k tomu byli
odhodláni. Tato okolnost byla tak velká, že sv. Petr musel být
zázračně odveden ze žaláře, protože se hotovil příliš brzo zemříti
za Krista, když ještě měl mnoho vykonati na světě.(343)

XIX. 19. Večer toho dne, prvního v týdnu, když byly pro strach
před Židy dveře zavřeny tam, kde byli učedníci, přišel Ježíš,
stanul mezi nimi a řekne jim: „Pokoj vám!"
20. A když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se
učedníci, když spatřili Pána.
21. Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal
Otec, i já posílám vás."
22. A když to pověděl, dechl na ně a řekne jim: "Přijměte
Ducha svatého;
23. komu odpustíte hříchy, odpouštějí se jim; a kterým
zdržíte, jsou zadrženy."
Protože můj výklad se bude zdát, podobně jako u
posledního soudu, revoluční a příliš odvážný, předesílám mu
několik řádek z Hradu nitra sv. Terezie (str. 260-261, českého
překladu z roku 1930):
"Duše se nehne, jak jsem pravila, z onoho středu, aniž
pozbývá míru, neboť ten jenž udělil pokoj apoštolům, když byli
pospolu, může ho uděliti i jí. Tu jsem si vzpomněla, že tento
pozdrav Páně: Pokoj vám! obsahoval ještě mnohem víc, než slova
praví a podobně i rčení k přeslavné Magdaleně: Jdi v pokoji! U
Pána jsou zajisté slova už úkony, jako u nás skutky, a proto jistě v
oněch duších, které byly již připraveny, způsobila tak, že všecko,
co v duši tělesného, bylo rázem vymýceno a zbyl čirý duch, aby se
mohl spojiti v nebeském tom splynutí s duchem nestvořeným. Je
naprosto jisto, že když se vyprázdním ze všeho, co stvořeno, když
se od toho z lásky k Bohu odpoutám, Pán sám naplní sebou naši
duši."
Četls-li pozorně tento citát ze sv. Terezie, neušlo ti, jaký
převratný vliv na člověka podle této světice má zásah milosti Boží
a svatá Terezie správně praví, že jen v "duších, které již byly
připraveny". Nejde tu tedy o zásah takového druhu, že by se jím
rušila svobodná lidská vůle, neboť duše si přála takové změny a
připravovala se k ní. Nicméně zásah ten přichází zcela nečekaně,
právě tak, jako vkročil Kristus do místnosti mezi apoštoly skrze
zavřené dveře, kdy nejméně očekávali, že by se někdo mohl mezi
ně dostat.
Svatá Terezie vystihuje ještě jednu důležitou stránku věci,
která zřetelně vyplývá z jejích slov. Podle ní, slova Páně působí v
duši tak, že v ní rázem vymycují všechno tělesné. Není pochyby,
že za tímto tvrzením stojí její zkušenost. Jistě proto mohu dodati i
za ni, že uzdravoval-li Ježíš pouhým slovem všechny tělesné

neduhy, umí také pouhým slovem nebo zásahem milosti nás
uzdraviti z veškeré tělesnosti. A tento zázrak je větším než léčení
nemocných a křísení mrtvých, protože nezjednává vstup do
pozemského pomíjejícího života, ale do života věčného. Troufám
si dokonce říci, že bez tohoto zázraku Božího bychom se nikdy
nezbavili tělesnosti a nikdy bychom nepřestali být lidmi
oddělenými od Boha. Podobný zázrak se stal s apoštoly při
seslání Ducha svatého po slovech: "Přijměte Ducha svatého." Co
Kristus ukazoval smrtí na kříži obrazně jako symbol smrti člověka
a potom vzkříšení nesmrtelného Boha-člověka, to přenesl fakticky
na apoštoly, jako projev nejvyšší Boží milosti, jaké se člověku
může dostat. Kdo prožil toto předání Ducha svatého, ten už nežije
v těle, nýbrž v Bohu, a není už rozhodné, zda při tom ještě má tělo
či nikoliv. V jeho duši vládne pokoj, o němž se nám nikdy ani
nesnilo. Nelze jej vyložiti ani slovem klid, ani slovem mír, neboť
obojí je pouhou protiváhou neklidu a boje. Jenže není neklidu a
boje, který by mohl být aspoň částečnou protiváhou něčeho tak
vznešeného jako je pokoj duše, který ona zažívá po seslání
Ducha svatého. Tento stav by se dal pochopit snad přece aspoň
trochu lidským rozumem, kdybychom si pomohli dosavadním
výkladem. Duši se dostávalo osvícení po částkách, ale před
úplnou mystickou smrtí tato osvícení ustávala a lidská duše
zažívala na světě největší možné zoufalství, když viděla, že ztrácí
poklad největší, svého milovného Boha, kterého už tušila zcela
blízko. Všechno časné je nahraditelné jiným časným, byť ne někdy
úplně a ne hned, ale věčné nelze nahradit jiným věčným, protože
je jen jedna věčnost a s její ztrátou odchází jediný věčný Bůh,
kterého se naučila duše považovat už za jediné nutné svého bytí.
Nebylo však jiného závažnějšího důvodu, proč měla duše ztratit
svůj quasi styk s Bohem, než že se dál stýkala prostřednictvím
těla pomíjejícího člověka, kdežto nyní se duši dostane styku s
Bohem na ničem jiném nezávislém než na ní.
Dostane se jí trvalé, věčné svobody, neboť ona může věčně
spěti až do věčnosti, věčně ji může dosahovat, a už jí nic nebude
stát v cestě, ba ani chvíli jí nebude zmítat nejistota, že by někdy
mohla ztratit tuto schopnost a možnost. V tom tkví pravá podstata
tohoto pokoje. Je to svoboda rozletu duše ničím nebráněného a
věčně skýtající nové nerušené pohledy na věčnost. Ovšem pokud
je duše v těle, je zažívání a chápání Boha daleko za možnostmi
po smrti, avšak bylo-li by možno se Boha nasytiti, ať zde nebo po
smrti, nebyl by Bůh nekonečný a nebyl by Bohem. Chceš-li, v
tomto bodě zůstáváme nedokonalí a neklidní, ale tento neklid se
podobá ssání medu včelou, při němž však není třeba přeletovati z
květu na květ, protože Bůh rozkvete všude a především v duši.

Všechno bytí, všechen život, všechno chápání Pravdy, je jediným
nekonečně velikým kalichem naplněným až po okraj oceánem
blaženosti a poznávání.
Potkáš-li se se svým přítelem, kterého máš velmi rád, ale už
jsi ho dávno neviděl, přiskočíte k sobě s dětskou radostí a
zažíváte na malinkou chvíli předchuť věčného setkávání s Bohem.
Kdybyste se však viděli s přítelem dále a častěji, nebyla by vám
taková setkávání vzácností. Setkávání s Bohem má však povahu
věčného setkávání. Boha se nelze nasytiti, Boha se nelze přesytiti,
k Bohu nelze zvlažněti, neboť on je jediným potřebným pro duši,
věčným zdrojem života, který jsme dříve neznali a který jsme
spatřovali omylem v různých jiných zdrojích, odvozených od
tohoto základního. Stejně tak v něm nacházíme radost
neodvozenou z něčeho druhotného. Vidíme, že cokoliv jsme
dosud milovali, všechno to byla láska k Bohu, ovšem z nedostatku
poznání původního zdroje lásky, připsané odvozenému zdroji, jako
by to byl její původní a třebas jediný pramen. Teprve teď
chápeme, po jakých malých doušcích jsme mohli píti krásu a lásku
a nikdy ne přímo, nýbrž vždy prostřednictvím někoho a něčeho.
Pravá podstata Boží jen nepatrně prolínala stvořeným, tak
nepatrně, že většina lidí mohla tvrdit, že Bůh neexistuje. Na tak
nepatrný odpad Boží mohutnosti byli jsme odkázáni až dosud. A
přece jsme někdy žasli nad svěžestí dne, nad něhou dítěte a
krásou přírody. Představ si však, že potom Nesmrtelnost odhalí
svůj závoj, a přestaneš už viděti jen a jen závoj a budeš smět jí
samé zírati do tváře.
Tušíš asi, co jsem se snažil líčit - stav nebe. Takhle vypadá
věčná odměna duši za její snahu poznati Stvořitele všeho a Pána
svého. S pravou a úplnou mystickou smrtí, která může být
dokonána jedině z milosti Boží, nastává pravý věčný život - duše
je spasena, a jedině tehdy je spasena. Poznala na sobě v
nejhlubším slova smyslu význam slov: "Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa", neboť se jí z milosti Boží a zásluhou
Ježíšovou na kříži dostalo takového odpuštění, že není nic, co by
si měla odpykávat a není jediného důvodu, proč by neměla dlíti s
Bohem na věky. A ona ví, že dokonalost jejího stavu není příčinou,
nýbrž následkem toho, že ji Bůh miluje. Proto se např. sv. Pavel
smí chlubit jedině křížem Pána Ježíše Krista a může říci, že na
svém těle nosí jizvy Ježíšovy (Gal VI,14,17). Nejde o stigmata, ale
o zásluhy, které Ježíš předal Pavlovi, aby on se jimi mohl dostat
do stavu nebe (do stavu spásy).(344)
Konečně nám okolnost, že Ježíš vstoupil k apoštolům
zavřenými dveřmi, když jim předal Ducha svatého, odpovídá na

poslední možnou otázku: "Jak dosáhnouti tohoto stavu nebe?"
Svatá Terezie správně praví, že takový zásah milosti Boží se
odehrává jen v připravených duších. Řekli jsme si, že onou
připraveností se rozumí průchod mystickou smrtí v rozsahu vzoru,
jak nám jej ukázal Kristus. Protože apoštolové nezemřeli před
přijetím Ducha svatého na kříži, jako Kristus a přece Ducha
svatého přijali, je jisto, že prodělání hmotného ukřižování nebo
nošení stigmat by samo nestačilo k nabytí stavu nebe.
Připraveností se rozumí ještě něco více. Není náhodou, že před
svou smrtí nikdy Ježíš neprocházel zavřenými dveřmi. Tento
symbol si ponechával na dobu vzkříšení, aby nám prozradil, že
Duch svatý nevstoupí do mysli nikoho, kdo není vnitřně isolován
od zevního světa. Abys tomu lépe porozuměl, pomoz si zněním
evangelia. Apoštolové se shromáždili za zavřenými dveřmi z
dvojího důvodu. Aby unikli pozornosti Židů a potom, aby očekávali
slíbený příchod Kristův. Takovýto stav duše lze nazvati pravou
připraveností. A kdybychom jej chtěli srozumitelněji vyjádřiti,
nenašli bychom jiného výrazu než stav tiché soustředěnosti na
Boha. V něm zavíráme vrata smyslů pro zevní vjemy a za těmito
zavřenými dveřmi, považujíce všechno, co by se k nám mohlo
přiblížiti zvenčí, za nepatřičné ba nepřátelské, soustředěně a
toužebně očekáváme příchod Kristův. Je tu návod k vnitřní
koncentraci a je tu jednohlasné tvrzení všech evangelistů, že bez
ní nelze dospěti k přijetí Ducha svatého a ke konečnému a
trvalému, nikoliv jen - jako v extasi - k přechodnému osvobození
duše.(345)
Z verše XX,23 odvozuje katolická církev právo kněží
odpouštěti lidem hříchy. Jistě, že právem. Avšak představme si,
jaká moc osvíceného Ducha svatého stála při tom odpouštění
hříchů za apoštoly. Oni poznali, komu mají hříchy odpustit a komu
je mají zadržet. Víme, že dnešní kněží této schopnosti nemají.
(346) Z toho však nutně nevyplývá, že také nemají moc hříchy
odpustit. Dělají jen tu chybu, že dopadne-li zpověď hříšníkova
podle předpisu, když knězi připadá, že hříšník vykonal všechno,
že lituje svých hříchů a má opravdovou vůli se polepšit, udělí mu
rozhřešení, ačkoliv si je mnohý nezaslouží. Takovému člověku
však fakticky odpuštěno není. Stačí pohlédnout na život člověka,
chodícího třebas velmi často ke sv. zpovědi a ke stolu Páně,
abychom pochopili, že mu nebylo odpuštěno. Odpuštění hříchů
má osvobozující, osvěcovací a poznávací vliv. Způsobuje chod na
stranu Boží, zakořenění v Bohu. Nemůže mít nikdy vliv menší! Z
toho soudím, že naprostá většina zpovědí je buď vědomě
svatokrádežná nebo aspoň nedbalá. Z našeho širokého pojetí
hříchu, jak jsme si jej postupně definovali během tohoto výkladu,

plyne, že hřích je hlavní překážkou ve styku člověka s Bohem.
Odpadne-li hradba hříchu, musí nastat aspoň částečné spojení s
Bohem, a to vědomě!(347) Ještě jednou uzavírám tento výklad o
předání Ducha svatého apoštolům: Toto předání Ducha svatého
nebylo nic jiného než Křest Duchem svatým, jak o něm mluvil
Kristus podle evangelia sv. Jana kap. III, verš 5. A tak jako za
křest vodou se považuje mylně něco daleko menšího, co je jen
jeho příslibem, tak také se křest Duchem má opět daleko za něco
méně významného. Dovolují-li si křesťané takovým pohodlným
výkladem obejít tyto a mnohé jiné poučky Kristovy, aby se vyhnuli
daleko větším povinnostem duchovního růstu, než k jakému se
zavazují, pak dělají z křesťanství jen velmi slabý odvar toho, čím
má být. Nedovedeš si možná ani představit, jaké nedozírné škody
přinesl takový povrchní výklad.(348)
Dá se říci, že výrok Kristův: "Pokoj vám" nebylo pouhé slovo,
nýbrž čin Boží, při němž Bůh předává duši příbytek pro ni od
věčnosti u něho připravený. Na jedné straně měla duše dojem, a
nikoliv tak úplně nesprávný, že si tento příbytek musí utkat ze
svých činů a myšlení, na druhé straně však poznává, že byl pro ni
od věčnosti u Boha připraven, že u Boha od věčnosti jsou příbytky
pro všechny duše. Poznává, že jen odešla z otcovského domu
jako marnotratný syn a musela litovat toho odchodu a dát se na
zpáteční cestu. Přišla a zjistila, že u Boha bude žít v takové slávě,
v jaké by tam byla žila, kdyby nikdy neodešla. Poznává, že i stav,
který zažívala v ráji, byl už stavem polovičního vyhnanství, ale
nebyl ještě tak krutý, aby stačil v ní vzbuditi touhu po návratu.
Teprve když musela jísti s vepři, když se musela živit jako ostatní
zvířata a cítila se závislá na zvířecí stravě, neboť se ztotožňovala
s tělem, teprve tehdy poznala pravou touhu po věčném příbytku.
Dějiny duše nezačínají ani stvořením člověka, ani rájem, tím
méně životem ve hmotě. Kdybys se zeptal osvobozené duše, kdy
začala žíti v Bohu, kdy se dokončil ten přerod, v němž se zrodila z
Ducha, jistě by odpověděla, že věčně žila v Bohu, ale že se jí
nějakou chvíli zdál ošklivý sen o životě mimo Boha. Tak se jí jeví
ze stanoviska věčnosti všechno, co zažila ve svém odloučení od
Boha. Byla to skutečnost, ale ve srovnání s věčnou skutečností
jejího života to bylo jen krátké vyjití mimo otcovský dům. Sen to byl
po té stránce, že se mylně ztotožňovala se svým hmotným tělem
jako s pravým příbytkem, jako kdyby tu měl být její věčný příbytek
(neboť člověk nemyslí na smrt a žije si jako by tu měl věčně být).
Ve snu se obdobně ztotožňujeme se snovým tělem a většinou
nám nenapadne, že se v něm pohybujeme v jiném těle, než v
jakém žijeme přes den. Považujeme své nové tělo za naprostou

skutečnost. Teprve ráno poznáváme, že jsme snili. Toto ráno
nového věčného dne nyní při křtu Duchem svatým na začátku
onoho věčného pokoje vzchází pro osvobozenou duši.
Připomeňme si ještě jednou slova Kristova, že "co se
narodilo z ducha, je duch". (Jan III,6) Zrození z ducha, které prožili
apoštolové při seslání Ducha svatého, se podobá zrození z těla. Z
těla matčina vychází zase nové tělo duchovní - Duch, kterého
jsme podle Kristových slov srovnávali s příbytkem od věčnosti u
Boha připraveným. Do určité míry si můžeme o tom učiniti
představu zase z matčina těla, kde už je připraveno seménko od
zrození matčina těla. Toto seménko jednou doroste a stane se
samostatným tvorem. Při znovuzrození z Ducha však není třeba
vejíti do lůna matčina, nýbrž do lůna Božího se svým vědomím a
odtamtud odejít jako vědomě věčná bytost. Ovšem žádné
přirovnání nemůže ani zdaleka vystihnouti velikost této změny, jež
se odehrává v duši. Před tím se zrodila v těle a ztotožnila se s
ním, nyní se zrodila v Duchu a rovněž se s ním ztotožňuje. Jako
však zůstala duší, dokud byla v těle, tak jí zůstává i nadále, když
jest v Duchu.
XX. 24. Avšak Tomáš, jeden ze dvanácti, který se nazývá
Didymus, nebyl s nimi, když přišel Ježíš.
25. Řekli mu tedy ostatní učedníci: "Viděli jsme Pána!" On
jim však řekl: "Neuvidím-li v jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím-li svůj prst na místo hřebů a nevložím-li svou ruku do
jeho boku, neuvěřím."
26. A po osmi dnech byli jeho učedníci zase uvnitř, a Tomáš
s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
"Pokoj vám!"
27. Potom praví Tomášovi: "Vztáhni svůj prst sem a podívej
se na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a
nebuď nevěřící, nýbrž věřící!"
28. Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
29. Ježíš mu řekne: "Žes mě viděl, uvěřil jsi? Blažení, kdo
neviděli, a uvěřili."(349)
O této události jsme se už zmínili. Kristus dokázal, že cesta
víry bez důkazů není jedinou cestou k Bohu. I pro ty, kteří se
potřebují přesvědčit, je cesta otevřená. Nezavrhl-li Kristus svého
nevěřícího apoštola, kterému se už dříve dostalo mnohých důkazů
o Božství Ježíšově, nemáme ani my právo zavrhovat lidi, kteří
vůbec nemají přímých důkazů o tom, čemu jiní věří, ale sami
nejsou schopni uvěřiti. Myslím, že nemůžeme pochybovat o tom,

že sv. Tomáš věřil před potupnou smrtí Ježíšovou v Božské jeho
poslání, ale při umučení a smrti se mu zdál Ježíš příliš bezmocný
a tato - jak mu připadlo - lidská slabost učinila v Tomášových
očích z Ježíše pouhého dobrého, politováníhodného člověka. Nyní
však, když Kristus vstoupil zavřenými dveřmi a řekl "Pokoj vám", i
Tomáše proměnilo požehnání pokoje v nového člověka,
spojeného s Bohem. Tomáš nepoznává jen, že Ježíš je živ takové vzkříšení těla přece Tomáš musel už několikrát zažíti při
zázracích Ježíšových - ale, že Kristus je Bůh a jeho Pán. To se
nedalo zjistit ohmatáváním ran Kristových. Tu zapůsobila stejně
milost, jaká se už před tím vlila na jeho druhy. Rovněž slova
"nebuď nevěřící, nýbrž věřící" měla tentýž přerozující vliv a
způsobila okamžitý obraz v mysli Tomášově. Představ si, že sv.
Tomáš mohl ihned prohlásiti, že Kristus je jeho Bohem a Pánem,
tj. vládcem, vedle něhož není jiných Pánů a jiných Bohů.(350)
Jsou těmi blaženými, kteří neviděli a uvěřili, ostatní
apoštolové? Nikoliv! Možná, že i jiný z nich by byl zapochyboval,
kdyby se byl stejně zrakem nepřesvědčil, že Ježíš je naživu.
Zkrátka všichni apoštolové uviděli Krista a uvěřili. Kdo však uvěří,
ale takovým způsobem, jak jsme o tom mluvili dříve, že totiž jeho
víra ho bude zavazovat a bude mít převratný vliv na jeho život, ten
je blahoslavený, neboť jeho víra nepochází z přirozeného
pramene. Jejich blahoslavenství spočívá ve vnitřním zažití víry a
ne v zevních důkazech, které nikdy nebo jen málokdy mohou mít v
zápětí vnitřní změnu. Přinášejí jen změnu v přesvědčení, která
nemusí být trvalá a nikdy nezasáhne celou duši. Taková víra může
býti mrtvá.(351)
XX. 30. Ale Ježíš učinil před svými učedníky i mnoho jiných
znamení, která nejsou napsána v této knize.
31. Tato však jsou napsána, abyste věřili, že Ježíš je
Mesiáš, Syn Boží, a vírou abyste měli život v jeho jménu.
Podle těchto veršů by se dalo soudit, že kdo uvěří v
pravdivost těchto líčení, je spasen, tj. má život věčný. Také mnoho
povrchních vykladačů si takovýmto způsobem zjednodušuje
výklad Kristova učení a zaměňuje jeho část za celek. Musíme míti
před očima stále celé učení Kristovo a nemáme právo z něho
něco vynechat, tím méně považovat jednu jeho část za celé učení.
Odjinud se dovídáme, že víra bez skutků je mrtva, opět jinde, že
víra bez lásky není ničím atd. Teprve kdybychom přidali k víře celé
Kristovo učení, dostali bychom správný výklad Kristovy nauky a
ještě by zbývalo nabýt správného porozumění vnitřnímu, skrytému
smyslu Kristových slov. To znamená, že např. skutečná víra je

nadpřirozená vlastnost, tedy původu Božského. Jako taková
nemůže být oddělena od ostatních vlastností Božích a vlastnosti
Boží nemohou být odděleny od podstaty Boží, neboť u Boha není
onoho oddělení jednoho od druhého, na jaká jsme zvyklí v zevním
světě. O pravé víře můžeme mluvit jen tehdy, když vede k
ostatním ctnostem, když zavazuje ve skutcích, slovech a
myšlenkách a když přivádí k poznání Boha. Lze potom jíti
výhradně cestou takové víry a dospěti k nejvyššímu cíli, jako
kdybychom dbali všech pouček Kristových.
Podle názorů dra Škrabala těmito verši původně končilo
evangelium sv. Jana. Další část je později přidána:
XXI. 1. Potom se Ježíš zase zjevil učedníkům u moře
Tiberiadského. Zjevil se takto:
2. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, řečený Didymus, a
Nathanael, který pocházel z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a
jiní dva z jeho učedníků.
3. Šimon Petr jim řekne: "Jdu lovit." Praví mu: "I my
půjdeme s tebou." I vyšli a vstoupili na loď; ale té noci nic
neulovili.
4. Když se již rozednívalo, Ježíš stál na břehu; učedníci
však nevěděli, že je to Ježíš.
5. Ježíš jim řekne: "Děti, máte něco k jídlu?" Odpověděli
mu: "Ne."
6. Řekne jim: "Hoďte síť napravo od lodi, a naleznete!"
Hodili tedy, a už ji nemohli utáhnout pro množství ryb.
7. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekne Petrovi:
"To je Pán!" Jakmile uslyšel Šimon Petr, že je to Pán, přehodil si
svrchní šat - byl totiž nahý - a vrhl se do moře.
8. Ostatní pak učedníci přijeli na člunu, neboť nebyli dále od
břehu než asi dvě stě loket, a síť s rybami táhli za sebou.
9. Když vystoupili na zem, spatří žhavé uhlí a na něm
položenou rybu a chléb.
10. Ježíš jim praví: "Přineste z ryb, které jste právě chytili!"
11. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých
ryb, sto třiapadesát; a ačkoliv jich bylo tolik, síť se neprotrhla.
12. Dí jim Ježíš: "Pojďte snídat!" A nikdo z učedníků se
neodvážil tázat se ho: "Kdo jsi?" Viděli totiž, že je to Pán.
13. Ježíš pak přijde, vezme chléb a dává jim, rovněž i ryby.

14. To bylo již po třetí, co se Ježíš zjevil svým učedníkům
po svém zmrtvýchvstání.
Svatý Jan, jako znalec číselné symboliky si všímá, že ryb
bylo 153, což je součtem devíti, a devět je číslo, značící u Židů
začátek duchovní činnosti. V tomto čísle je tudíž odpověď, oč šlo
při této události. Ježíš dával apoštolům poslední pokyny, co mají
činit a jak mají působit. Nepochybně zaznamenal sv. Jan jen část
rozhovoru, který vedl Ježíš s apoštoly, ale dá se usuzovat, že se
dostalo poučení všem jednotlivě. Zatím se smíříme s všeobecným
ponaučením, které vyplývá přímo z události.
Budou-li hlasatelé Církve loviti ve tmách, sami jsouce
neosvíceni, nic neuloví a sami nebudou mít duchovní stravy. Ježíš
sice pro ně má neustále připravené sousto (viz ryby na ohni),
protože milost Boží je neustále připravena pro toho, kdo chce
pracovat na Božím dílu. Avšak Ježíš si přeje, aby byli živi z
nadpřirozených darů, které on sám jim udělí. Lov za svítání je
symbol získávání duší za úsvitu Ducha. Napravo od lodi znamená
získávání skutky. Tímto způsobem získávaní příslušníci Církve
nepotrhají sítě, nebudou na závadu zdárného budování Církve,
neporuší myšlenkové jednoty v Církvi a jednoty víry. Zde jsou
skryta vážná upozornění, jak vůdcům Církve, tak každému z nás,
kdo se snažíme o nějakou tu misionářskou činnost. Platí o ní staré
české přísloví, že když slepý vede slepého, oba padnou do jámy.
XXI. 15. Když posnídali, řekne Ježíš Šimonovi Petrovi: "Šimone
Janův, miluješ-li mne více než tito?" Praví mu: "Ano, Pane, ty víš,
že tě miluji." Dí mu: "Pas moje beránky!"
16. Znovu mu řekne po druhé: „Šimone Janův, miluješ mě?"
Praví mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji." Dí mu: "Pas moje
ovce!"
17. Řekne mu potřetí: "Šimone Janův, miluješ mě?" Petr se
zarmoutil, že mu řekl potřetí: "Miluješ mě?", a pravil mu: "Pane, ty
víš všechno, ty víš, že tě miluji!" Řekne mu Ježíš: "Pas mé ovce!"
18. Vpravdě, vpravdě ti pravím: "Když jsi byl mladší, opásal
ses sám a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své
ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš."
19. To pak řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A
když to řekl, dodá: "Pojď za mnou!"
20. Petr se obrátil a spatřil, že za ním jde jiný učedník,
kterého miloval Ježíš a který mu při večeři spočinul u prsou a řekl:
"Pane, kdo tě to zrazuje?"

21. Když ho Petr uviděl, řekne Ježíšovi: "Pane, co bude s
tímto?"
22. Ježíš mu praví: "Chci-li, aby zůstal, až přijdu, co ti do
toho? Ty pojď za mnou!"
23. Mezi bratry se proto rozšířila tato řeč, že ten učedník
neumře. Ale Ježíš mu neřekl: "Neumřeš!" nýbrž: "Chci-li, aby
zůstal, až přijdu, co ti do toho?"
24. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto
věcech a napsal je, a víme, že jeho svědectví je pravdivé.
25. Je však i mnoho jiných věcí, které učinil Ježíš; kdyby
byly napsány zvláště, myslím, že celý svět by neobsáhl knih,
které by se musely napsat.
Zde se ti asi namane otázka, zda-li sv. Petr opravdu více
miloval Ježíše než ostatní apoštolové. V evangeliu sv. Jana se
mluví na několika místech o sv. Janovi jako o učedníku, kterého
Ježíš miloval. Mohlo se stát, že sv. Jan neopětoval lásku Kristovu
stejnou měrou a že sv. Petr měl fakticky Krista raději než sv. Jan?
I když se dá předpokládat, že sv. Jan miloval Ježíše více než sv.
Petr, není rozhodné, k jaké odpovědi se rozhodneme, protože
otázka je kladena chybně. Ježíšovi vůbec nešlo o to, aby svými
slovy dokázal, že sv. Petr jej miluje ze všech učedníků nejvíce.
Vzpomínáš si, že sv. Petr třikráte Ježíše zapřel a nyní měl dokázat
opět třikráte svou lásku k Ježíši. Tohoto důkazu Ježíš od sv. Jana
nechtěl, protože sv. Jan ho nezapřel.(352)
V 18. verši prorokoval Ježíš Petrovi násilnou smrt, kterou
sejde při hlásání evangelia. Z dalších veršů je patrno, že všichni
apoštolové už od Ježíše věděli, jak každý zemře. Věděli též, že
jediný Jan nezemře násilnou smrtí. I přes veškeré osvícení, jaké
svatý Petr měl, mohla mu tato okolnost připadati jako zrada na
Ježíši. Mohlo se mu zdáti, že sv. Jan není ochoten zemříti pro
Krista. Proto jej Kristus ujišťuje, že o zradu nejde, že si on sám
přeje, aby Jan nezemřel násilnou smrtí.
Slova: "Chci-li, aby zůstal, až přijdu, co ti do toho?" skrývají
v sobě odpověď na otázku, zda sesláním Ducha svatého se
dokončil duchovní vývoj apoštolů. A my si snadno z těchto slov
vysvětlíme, že sice duchovní vývoj dosáhl sesláním Ducha
svatého vrcholu, ale další, že se dál ve znamení zakotvení v něm.
Jako nestačí, aby loď dosáhla vytčeného cíle, nýbrž aby u něho
též zakotvila a vylodila svůj náklad, tak také nestačí, aby člověk
dospěl do stavu nebe, ale aby v něm nabyl oné stálosti a tak se s
ním sžil, jako dříve před tím se sžil se stavy nižšími.

Druhý příchod Kristův, o němž píše sv. Matouš (kap. XXIV,
15-35), že bude jako blesk, může nastat v plném rozsahu u
většiny lidí až v okamžiku smrti, protože by měl pro živý lidský
organismus stejné následky, jaké popisuje svatý Matouš v
citovaných verších. Píše doslova: "A kdyby ony dny nebyly
zkráceny, nezachránil by se žádný člověk, ale kvůli vyvoleným
budou ty dny zkráceny." Ze dvanácti apoštolů jediný sv. Jan
"vydržel onen konec věku" a přece zůstal v těle naživu. Ostatní
všichni onoho opravdového konce věku (rozuměj času,
časoprostorového vnímání) zažili až v okamžiku své násilné smrti.
Protože se jim všechno násilím odňalo, co měli vedle Krista, a
protože byli v Kristu zakotveni, ukončil pro ně v tu chvíli čas a ocitli
se trvale u Boha, tj. mimo čas a prostor.
A tu můžeme opakovati, že jedině láska má onen přetavující
účinek, kterým se dokáže celý člověk přeměniti na věčnou bytost,
schopnou trvale dlíti u Boha bez násilného přechodu.(353)
(Dokončeno 8. listopadu 1953)
Závěr
Je snadné učiniti určitý závěr z tohoto výkladu. Ježíš Kristus
si přišel před dvěma tisíci lety pro lidi, aby je odvedl k sobě, do
stavu nerušeného umíráním a strastmi, do nepřerušovaného
vědomí věčného života. Přišel, aby ukázal, že si dovede odvésti
člověka k sobě ze kteréhokoliv místa, ze kteréhokoliv postavení a
ze kteréhokoliv duševního stavu. Hříšná Marie Magdalena a
Samaritánka u studny, žena pěti mužů, je stejně upřímně zvána,
jako těžce pracující rybáři. Dá-li se někdo pozvat, neumírá
tělesně, nýbrž mění se z člověka rozháraného, utrápeného a
nešťastného ve člověka šťastného, vědomě žijícího se svým
Bohem a z něho. Tomu Ježíš říká, že království Boží přišlo mezi
nás, a zve nás, abychom do něho vstoupili. Nepřeje si, abychom
přišli ke Kristu až po smrti, nýbrž nabízí věčný život, který
nevysychá, ihned. Přeje si, abychom se nevymlouvali, že napřed
musíme pohřbíti otce, tj. nějakou starou vlastnost, nebo že ještě
musíme doorati pole, tj. něco na sobě vykonati ke svému zlepšení.
Odvážíme-li se k němu přijíti takoví, jací jsme, ihned, pomůže nám
svou nesmírnou silou vykonati na sobě všechna potřebná
zlepšení.
Neméně důležitý je tento závěr: Neměli bychom dnešní
situaci lidstva považovat za méně příhodnou pro přijetí Krista, než
jaká byla za dob Ježíšových. Po mnoha stránkách je půda pro
Kristovo učení lépe připravena, než byla za dob Kristových.
Člověk naší doby získá za poměrně kratší dobu daleko větší míru

zkušeností, znalostí a dojmů, než člověk ve starověku. Tehdy byl
pestřejším a pohnutějším právě jen život rybářů, z nichž si Ježíš
vybral své apoštoly. Prostý zemědělec nebo pastevec žil velmi
klidně. Dnes už není takových klidných, od okolního světa
odloučených životů. Podobáme se všichni spíše tehdejším
rybářům, kteří museli pracně loviti ryby a ty se v subtropickém
pásmu brzy kazily. Bylo třeba je ihned zpracovati nebo prodati.
Podobný obraz nám skýtá dnešní život. Denně musíme do práce,
denně se musíme zaujmout činností. Náš život je velkou školou
bdělosti a soustředěnosti, školou takových vlastností, jichž si Ježíš
tolik cenil, a které nazval nepostradatelnými pro vstup do
království nebeského.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že pokrok vědy způsobí pád
náboženství. Mají pravdu jen po té stránce, že věda objevuje
rozumem, kdežto náboženství staví na víře, takže se některému
vědci může někdy zdát, že se obejde bez víry, a že všechno
objeví rozumem.
Tento omyl může vzniknout jen v období, kdy jednak věda
dělá tak velké pokroky a objevy, že se dá předpokládat, že jednou
rozřeší všechno, jednak když náboženství upadá, protože nedbalo
života a současných východisek lidských myslí a odloučilo se od
nich. V naší době se setkáváme s obojím.
Co se dá dělat pro záchranu náboženství? Především nutno
říci, že pro záchranu náboženství, které vykládá evangelia bez
hlubšího porozumění, nelze učinit nic. Ježíš Kristus máloco z toho,
co nás mělo poučiti o jeho království a o duchovních cílech
člověka, řekl tak, aby mohlo porozumět ucho, které neslyší. Proto
ti, kdo rozumí a kdo slyší, nesmí se bát vyložit Kristovo učení
znovu, vycházejíce při tom z nutného předpokladu, že kdyby Ježíš
dnes přišel na svět, že by si šel pro člověka tam, kde dnes je,
přiblížil by se jeho pochopení světa, vyšel by z jeho stanoviska,
počítal by s jeho zkušenostmi a vědomostmi. Čím více člověk ví,
tím dokonaleji a snadněji mu lze vyložiti tak složité věci jako vztah
věčnosti k pomíjejícímu životu a tím snáze jej lze přesvědčiti o
rozumnosti a důležitosti náboženství. Jestliže skutečnost vypadá
jinak a jestliže se množí procento atheistů, je to jen proto, že na
druhé straně mezi věřícími ubývá procento těch, kdo v sobě
uskutečnili náboženské pravdy, těch, kdo poznávají věčnost z
vlastní zkušenosti. Pro nedostatek této zkušenosti se sahá k tomu,
že se upravuje znění evangelií, vynechává se, co se "nedá
vysvětlit" a tyto škrty potom vedou při nejmenším k nedůvěře ve
slovo Boží. Mohu ze své zkušenosti prohlásit aspoň tolik, že v
evangeliích není protikladů, že snesou srovnání mezi sebou.

Protiklady objevují jen ti, kteří neznají vnitřní význam celého
Kristova učení. Aby se dokázala zdánlivost všech protikladů v
evangeliích, k tomu je třeba porozumět celému smyslu Kristova
učení. Nestačí rozuměti hluboce jen některým výrokům, tento
celistvý pohled na učení Kristovo musí být východiskem při řešení
podrobností. O tomto celkovém smyslu v tomto výkladu nebylo ani
zdaleka řečeno všechno, třebaže pozornému čtenáři neušlo, že
jsem nevycházel z podrobností k celku, nýbrž z celku k
podrobnostem. Přesto pozorní čtenáři najdou ve výkladu
protiklady.
Jsou, pokud o nich vím, jen zdánlivé a vznikly tím, že jsem
vždy nezůstal na stejném stupni výkladu. Výklad se může vést na
třech úrovních. Z hlediska člověka neosvíceného na úrovni
mravního výkladu, pak z hlediska člověka osvíceného na úrovni
mystického smyslu evangelia, a konečně z hlediska člověka
spojeného s Bohem. Toužil jsem, abych se mohl přidržet střední
úrovně, ale vždycky se mi to nepodařilo, někdy jsem sestoupil pod
ni, protože jsem promarnil milost, která se mi nabízela, spoléhaje,
že se dostaví znovu, v čemž jsem se mýlil. Považoval jsem
způsob výkladu na úrovni osvěcovací za nejsrozumitelnější pro
každého, kdo nemá příliš mnoho vlastních náboženských
zkušeností, i pro toho, kdo si bere na pomoc jen svůj rozum.
Objeví se mu počátek divů, skrytých v evangeliích, smysl Ježíšova
vedení a možná, a to jsem si zvlášť přál, projeví se u něho touha
následovati Ježíše ještě výše do trvalého spojení s jeho vědomím
a s jeho láskou. Na této cestě se ho pokusíme ještě pár kroků
doprovodit v dalším, čtvrtém díle tohoto spisu.

