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Tak Bůh miloval svět... 
Jan 3,16 

Cesta, na kterou jsme se v postní době vydali, má za cíl naše obrácení; obrácení, které není v první řadě obrácením se ke konání dobrých skut-
ků a k nehřešení, ale obrácením se k Bohu Ježíše Krista. A to je fuška! Je těžké se obrátit. Je těžké uvěřit v Ježíšova Boha. Je těžké vyčistit 
chrám svého srdce od falešné kupecké představy víry. Své o tom ví autor Knihy Kronik, své o tom ví Nikodém. 
 

Je pro nás přirozenější hrozivá představa Boha, představa Boha soudce. Snad proto, abychom skrze ni uvedli do chaotického a nelogického 
běhu světa alespoň zdání spravedlnosti. Protože jinak, pokud je Bůh dobrý, odkud se bere všechno to zlo? V dnešním prvním čtení tak jeho 
autor hledá odpověď na vypálení Božího chrámu a následné vystěhování do Babylóna. A nalezené vysvětlení je jasné: spravedlivý Bůh tak po-
trestal izraelský národ za to, že nerespektoval sabatní cyklus přírody: každý sedmý rok měla totiž země odpočívat. Sedmdesát let nuceného 
vyhnanství se tak stává příležitostí k tomu, aby se země znovu nadechla (srv.: 2Kron 36,21). Bůh, spravedlivý soudce, tak jen vyslyšel nářek 
stvoření a potrestal svůj lid za to, že nezachovával jeho přikázání. Je to jednoduché, a přitom působivé a přesvědčivé řešení. Pokud je totiž 
Bůh „potvora“, účty sedí, pokud je ale Bohem tak, jak o něm mluví Ježíš, věci se komplikují… A přece už i Starý zákon dospěl k tomu, že to není 
Bůh, kdo trestá, ale hřích sám. Hřích  je zlý, protože ubližuje, protože koná zlo. Hřích ničí, ne Bůh. 
 

Ježíš promlouvá s Nikodémem, který za ním přichází v noci, aby ho nikdo neviděl. Má postavení, které si musí bránit, je věřící, farizeus, člen 
židovské velerady, zná Boží zákony, úzkostlivě je dodržuje…, ale přesto všechno se zdá, že nezná Boha, nebo alespoň není přesvědčený o tom, 
že ho zná, hledá jinou Boží tvář. A tak přichází za Ježíšem. A ten mu odhaluje něco neočekávaného a nepředstavitelného, něco, nač by se ne-
odvážil ani pomyslet: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh 
přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen“ (Jan 3,16-17). Bůh si přeje spásu, tedy plnost života, 
pro každého člověka! Bůh tak miloval svět…! „Miloval“, protože tato jeho láska k člověku a celému světu je od věčnosti a trvá i dnes. A celý 
svět je do ní ponořen. Nejsme křesťany proto, že milujeme Boha, ale proto, že věříme, že Bůh miluje nás! Miluje nás tak, že dal svého Syna. Mi-
loval mě, jako miloval Ježíše! A to platí i dnes: jsem milovaný jako Kristus! A Syn nepřišel, aby soudil. Bůh se nebaví vykonstruováním soud-
ních procesů proti nám. Ježíš přišel, aby nám dal život, aby nás jednou provždy zbavil představy trestajícího Boha, aby nás osvobodil od stra-
chu. Láska nikdy nenahání strach. Bůh tak miloval… a my máme v jeho lásce milovat jako On. Snažit se ani ne tak spasit svět, vždyť ho už spasil 
On, ale milovat ho. Snažit se ani ne tak obracet lidi, ale milovat je. Jestli ne provždy, tak aspoň dnes; jestli ne tolik, tak aspoň trochu. A dělat to 
proto, protože tak to dělá Bůh. 

 

„Co je třeba udělat, aby se obrátili? Odpověď najdeme na každé stránce evangelia: je nutné je milovat.“  

o. Josef Gérard, omi 


