Ze spisu „Výstup na horu Karmel“ od svatého Jana od Kříže,
mystický kněz karmelitán, spolupracoval na obnově řádu
s Terezií z Avily, *1542

V Kristu k nám promluvil Bůh
Hlavní příčinou, pro kterou bylo ve Starém zákoně dovoleno klást Bohu
otázky a proč bylo třeba, aby proroci a kněží vyžadovali od Boha vidění a
zjevení, bylo to, že víra tehdy ještě neměla tak pevný základ a nebyl ustanoven
zákon evangelia. Proto bylo třeba, aby se na některé věci Boha dotazovali a
aby k nim Bůh promlouval buď slovem, nebo viděním a zjevováním, nebo
v obraze a podobenství, nebo i mnohými dalšími druhy znamení. A tak všecko,
co odpovídal, mluvil či zjevoval, byla tajemství naší víry nebo věci, které se jí
alespoň týkaly nebo k ní směřovaly.
Nyní však, když byly položeny základy víry v Krista a když byl milostiplně
vyhlášen zákon evangelia, není zapotřebí se dotazovat oním způsobem, ani
není důvodu, proč by Bůh sám promlouval tak jako tehdy. Vždyť poté, co nám
dal svého Syna, který je sám jeho jediným Slovem, řekl i zjevil nám všechno
současně a jednou provždy, aniž mu cokoli zbývá doříci.
A to je pravý smysl oné jistoty, o niž se opírá svatý Pavel, když přesvědčuje
Židy, aby upustili od oněch dřívějších způsobů jednání s Bohem, obvyklých
v dávném zákoně Mojžíšově, a aby obrátili své zraky pouze na Krista; říká
jim: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům
skrze proroky; v této poslední době však promluvil k nám skrze svého
Syna.1 Těmito slovy učí apoštol, že Bůh skrze toto své Slovo řekl tolik a tak
závažných věcí, že již nezbylo, co ještě vyžadovat; neboť to, co dříve sděloval
po částech prorokům, řekl nám již vcelku skrze Slovo, když nám je dal celé,
totiž svého Syna.
Proto jestliže by se nyní chtěl někdo Boha na něco dotazovat nebo od něj
žádat nějaké vidění či zjevení, vlastně by se dopouštěl vůči Bohu křivdy tím, že
neupíná svůj zrak zcela na Krista nebo vyhledává nějakou jinou věc nebo
novotu mimo něj.
Bůh by mu zajisté mohl odpovědět takto: To je můj milovaný Syn, v něm
mám zalíbení; toho poslouchejte! 2 Vše jsem již řekl skrze své Slovo: jedině
k němu obrať svůj zrak; vždy skrze ně jsem ti všechno řekl a všechno zjevil.
Nalezneš v něm dokonce mnohem více, než budeš schopen si přát nebo žádat.
Už jsem na něj sestoupil spolu se svým svatým Duchem na hoře Tábor a řekl
jsem: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení: toho poslouchejte! Není
důvodu, proč bys vyhledával nové způsoby poučování a odpovídání. Neboť
pokud jsem mluvil dříve, šlo o přislíbení Krista; a jestliže se mě na něco
dotazovali, byly ony dotazy vedeny žádostí o Krista a nadějí s ním spojenou.
V něm totiž doufali nalézt veškeré dobro, jak to nyní osvědčuje ve svém celku
učení evangelistů a apoštolů.
1
Žid 1,1-2. 2 Mt 17,5.

