
      Křest Páně 

Iz 42,1-4.6-7 
Sk 10,34-38 
Mt 3,13-17 

… ty přicházíš ke mně? 

Mt 3,14 

„… ty přicházíš ke mně?“ (Mt 3,14). Jan už je zase udiven jednáním Mesiáše, už zase je Bůh jiný, než si představoval, už zase ho překva-
puje. Je to legrace: celý svůj život tráví Jan tím, že na tento okamžik čeká, a když konečně přijde, tak není takový, jaký ho čekal… Už 
od svého dětství věděl, že je právě on ten vyvolený, vždyť mu o tom vyprávěla jeho maminka Alžběta i nevěřící Zachariáš. Celé své mlá-
dí strávil tím, že se učil, že se připravoval, že meditoval, četl, přemýšlel… A teď je to konečně tady! Stojí v Jordánu, křičí, obviňuje lidi, 
kteří za ním přicházejí z blízka i z daleka, hrozí… A má pravdu! Nikdo si přece nemůže spásu zasloužit, nikdo si nemůže zasloužit odpuš-
tění, nikdo si nemůže zasloužit Boha! 
 

Všichni jsme vychováváni k tomu, že si lásku musíme zasloužit, že si musíme zasloužit být milováni. Jsme vychováváni k tomu, abychom 
dělali to, co si lásku a uznání druhých zaslouží: už od mala musíme být hodnými syny a dcerami, dobrými žáky a studenty, dobrými man-
žely a manželkami, dobrými rodiči, dobrými spolubratry a faráři… Svět přece odměňuje ty, kteří to zvládají, kteří jsou schopní… kteří si 
to zaslouží. A tak se do nás vkrádá myšlenka, že Bůh nás sice miluje, ale jen za určitých podmínek! Celý život žebráme o uznání, o oce-
nění, o lásku! Ale Bůh mi říká, že jsem „milovaný syn“ (Mt 3,17) hned od počátku, ještě před tím, než jsem něco vykonal, že jsem milo-
vaný a priori! Už teď! Bůh má ve mně zalíbení (srv.: Mt 3,17), protože ve mně už vidí to mistrovské dílo, kterým se mohu a mám stát. A 
jen to, že jsem už milovaný, mi umožňuje, abych se i přes všechna svá omezení a slabosti tím mistrovským dílem opravdu stal. Podstatou 
křesťanství je to, že mě Bůh miluje takového, jaký jsem, že mi Bůh odhaluje, kým v hloubi opravdu jsem: jsem milovaný, doslova „dobře 
milovaný“! A milovat „dobře“ je těžké. Láska je něco obrovského, ale také dvojznačného. Láskou mohu stavět, ale i bořit. Nejde o to 
někoho zbožňovat, ale „dobře milovat“, a činit ho tak svobodným, dospělým, pravdivým. To je to, co Bůh se mnou dělá. Je prostě zase 
jiný! 

 

„Nebude křičet (…), nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí…“ (Iz 42,2-3). Takový je Bůh. Jeho stylem není odsouzení, ale 
naděje a život! Nekřičí (tak jako Jan), ale s tichostí odpouští, nedolamuje, ale je naopak „posedlý“ uzdravováním, neuháší, ale stačí mu 
i docela malý plamínek, aby z něj vykřesal život. Takový Bůh dnes přichází ke mně! To je Boží styl, který se má stát i stylem jeho učed-
níků. A není možná špatné si toto na počátku roku připomenout. 

 

„Až my nebudeme umět žádný jazyk, bude mluvit On, až nebudeme mít nic a nebudeme ničeho schopni,  

přijde On se svým bohatstvím a svou silou.“ o. Mario Borzaga, omi 


