
Křest Páně 
Iz 55,1-11 
1Jan 5,1-9 
Mk 1,6-11 

V tobě mám zalíbení! 
Mk 1,11 

Doba vánoční je krátká. Je krátká na to, kolik je v ní významů, emocí, síly, výzev k obrácení… pro ty, kteří je chtějí přijmout. Dnes ještě máme 
poslední příležitost se u všech těch vůní, chutí a rozměrů Vánoc zastavit. Někde jsem kdysi slyšel, že by bylo dobré, kdybychom, dříve než se 
ponoříme do liturgického mezidobí, oslavili ještě dva svátky: svátek útěku do Egypta, abychom si pravidelně připomínali, že Ježíš byl ilegál-
ním uprchlíkem a že s ním bylo ze strany těch „spravedlivých“, těch, kteří „mají všechno v pořádku“, špatně zacházeno; a svátek všedního ži-
vota v Nazaretu, abychom měli stále před očima, že Bůh se stal člověkem do té míry, že třicet let vyráběl stoly a stoličky. V očekávání této li-
turgické reformy se dnes ale postavme do fronty těch, kteří se chtějí nechat pokřtít v Jordánu, a prožijme ještě jednou Vánoce se vším všudy. 
 

Do téže řady se postavil i Ježíš. Neměl to zapotřebí. Jeho srdce nebylo poskvrněné temnotou. Přesto chce ale s člověkem sdílet i tu nejintim-
nější potřebu osvobození a pokoje. Nepožaduje žádné výhody ani výsady. Ve všem se chce podobat člověku. Ve všem, kromě hříchu. Ale hřích 
k člověku nepatří, hřích je anti-člověčí. Bůh chce zakusit lidství až do krajnosti, a tak se Ježíš nechá od Jana ponořit do vod Jordánu. Aby se 
znovu narodil, aby uslyšel: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Mk 1,11). Křest mluví o narození, o znovuzrození, o Otcově hlasu, 
který Ježíši, stejně jako každému křesťanovi odhaluje jeho pravou a nejdůležitější totožnost, a tedy i jeho výsadní poslání: jsi syn! Mluví o Ot-
cově hlasu, který Ježíši, stejně jako každému z nás uděluje to pravé jméno: jsi navždy milovaný! V tobě mám zalíbení! To znamená, že Bohu se 
líbím! Že se mu líbím dřív, než cokoli udělám, dřív, než odpovím, že se mu líbím takový, jaký jsem, dřív, než stačím být dobrý nebo špatný, že 
mu dělám radost tím, že jsem. Protože taková je Boží milost: nezištná, ne vypočítavá. 
 

A Ježíš spatřil, „že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice.“ (Mk 1,10). Nebe se rozevřelo, roztrhlo a zůstává otevřené. Mezi 
nebem a zemí už není nepřekonatelná propast, ale přímé spojení. Z nebe k nám přichází jako holubice Duch, tedy samotný Boží život. Snáší se 
na Ježíše, stejně jako na každého z nás, obklopuje nás, proniká do nás a pomalu nás utváří, proměňuje naše myšlení, vnímání, city, přání… 
podle zákonů Boží lásky. Křest v řečtině znamená „ponoření“. Pokřtěný je ten, kdo je ponořen do Boha. Teď, právě v tuto chvíli, v každé chvíli 
a na každém místě: ponořený do Boha! Já jsem v jeho životě a On je v mém. Jako maminka v očekávání: jeden, ale zároveň dva. 
 

Ve křtu - v tom Ježíšově i v tom mém - se tedy opakují Vánoce: Bůh znovu sestupuje, rodí se ve mně, abych se já narodil v Něm, nový a jiný. Ve 
křtu jsme dostali prvotinu nového života, Božího. Dostali jsme ho jako semínko, o které teď máme pečovat, aby sílilo, rostlo a vydávalo plody. 
Vstupme tedy do liturgické všednosti s radostí Vánoc a s odvahou stávat se stále více těmi, kterými už jsme: milovanými syny a dcerami. 
 

 

„Ježíš si k šíření svého království vybral nás, a ne zázraky: naučil nás, jaké zázraky může dělat Láska, naše Láska.“  

o. Mario Borzaga, omi 


