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 Chci dnes mluvit o podle mého názoru velmi aktuálním tématu – o vztahu lásky a milosti. 

Láska je dnes v novoevangelikálních církvích skloňována ve všech pádech. Když se mluví o Pánu 

Bohu, Jeho láska je takřka pravidelně zmiňována na prvním místě. Je jistě pravda, že Pán Bůh je 

láska – mnoho o tom píše například apoštol Jan ve svých listech. Přesto z toho, co jsem viděl a 

slyšel, se domnívám, že i v této tak základní oblasti – a v novoevangelikální církvi je na ni kladen 

obzvláštní důraz – panuje nepochopení a pohled na lásku je dosti zkreslení. Je možné slyšet výzvy 

typu: 'Pán Bůh tě miluje a chce ti odpustit hříchy – tak popros Pána Ježíše a Pán Bůh ti pro svou 

velikou lásku odpustí a přijme tě'. Takový výrok je však nepřesný a neúplný.  

 Problém úzce souvisí s moderním pojetím armininianismu, který je aspoň v České republice 

značně rozšířený. Je pravda, že už původních 5 bodů Remonstrace, které vychází z myšlenek 

holandského teologa Jakuba Arminia (formulovalo je po jeho smrti přes 40 kazatelů na základě jeho 

učení) má své nemalé problémy. Ty body jsou zjednodušeně tyto: 1.) Podmíněné vyvolení; Pán Bůh 

podle něj před ustanovením světa určil podmínku spásy – víru v Pána Ježíše se vším, co k tomu 

patří - a vyvolení jsou ti, kteří podmínku splní. Pán Bůh ve své vševědoucnosti předzvěděl, jak se 

rozhodneme, a podle toho určil vyvolené a nevyvolené. 2.) Oběť Pána Ježíše se vztahuje na všechny 

hříšníky, ale spásný efekt má jen vůči těm, co uvěří. 3.) Člověk sám o sobě nemůže učinit nic 

dobrého a potřebuje pomoc Ducha svatého, aby se obrátil a mohl činit to, co je správné. 4.) Boží 

milost je v základu všeho dobrého, co člověk učiní, nicméně člověk s ní do určité malé míry 

spolupracuje, a může odmítnout milost, i když na něm Duch svatý pracuje. 5.) Je to Boží milost, co 

uschopňuje člověka žít svatý život a co ho chrání před odpadnutím; není jisté, jestli je možné, aby 

křesťan zanedbáním nebo vědomím opuštěním milosti o spasení přišel (později však začali 

arminiáni učit, že to možné je).  

 Jako odpověď vypracovala Dortská synoda – která toto učení mimochodem prohlásila za 

herezi – to, co dnes známe jako 5 bodů kalvinismu nebo Doktríny milosti, které stojí vůči těmto 5 

bodům v opozici a zcela jasně učí, že v člověku není ani to nejmenší, co by mělo podíl na spáse. Je 

zajímavé, že oněch 5 původních arminiánských bodů je ještě nejsou vzdáleny reformovanému učení 

až tak, jak je mu vzdálené dnešní pojetí. Sám Arminius by se asi docela divil, kdyby si pohovořil s 

průměrným moderním novoevangelikálním arminiánem. To, co dnes z arminianismu 

vykrystalizovalo, jde ještě mnohem dál a projevuje se hodně v moderním chápání Boží lásky. Tím 

nechci říct, že by arminiáni nebyli spasení, ale přeci jen vidíme určité důsledky. Nechci také 



zanechat dojem, že novoevangelikalismus se týká jen arminiánů. Jsou fundamentální arminiáni, co 

odmítají moderní způsob bohoslužby, ekumenu a podobně, a jsou novoevangelikální kalvinisti, kteří 

s ničím z toho nemají problém. Nicméně zrovna v ČR se problém týká hlavně novoevangelikálního 

arminianismu (který je navíc okořeněn buď liberalismem nebo charismatismem). 

 Láska a milost jsou totiž v myslích dnešních křesťanů často více méně volně zaměnitelné a 

málokdo se zabývá tím, jak přesně bychom měli oba termíny biblicky chápat. Milost je značně 

degradována. Spolu s mizejícím správným pochopení pojmu milost se toto slovo ze slovníku 

moderních křesťanů začíná pomalu vytrácet, zvláště u mladé generace. Více se děkuje za Boží lásku 

než za Boží milost. Tento trend je vidět například na 4 duchovních zákonech – i když zmiňují (ale 

ne na 1. místě) potřebu odpuštění hříchů a oběti Pána Ježíše, slovo milost v nich není ani jednou, i 

když o lásce můžeme číst je ve všech 4 zákonech. Obecně vzato, s odmítnutím nauky o vyvolení je 

spojeno velké riziko nedostatečného pochopení toho, co milost opravdu znamená. Vede také k 

smíchání obecné dobroty a lásky Pána Boha vůči všemu stvoření, a Jeho zvláštní lásky vůči svým 

vyvoleným. Zvlášť v poslední době můžeme také vidět čím dál menší docenění významu a 

nezbytnosti oběti Pána Ježíše. Ne, že by se to popíralo, ale v myslích zvláště mladých lidí se ta 

naprostá nezbytnost začíná vytrácet. 

 Je zajímavé, jak je moderní trend v opozici toho, jak problematice rozuměli naši předci ve 

víře. Kazatelé a vykladači Písma minulosti hovořili a psali spíše o Boží milosti než o Boží lásce, a 

Boží lásku ještě navíc spíše zmiňovali při popisu Boží dobroty vůči Svým dětem, znovuzrozeným 

křesťanům. Oni totiž chápali dané rozdíly. Láska a milost nejsou to samé, a obecná láska a zvláštní 

láska také nejsou stejné. Obecná Boží láska nikoho nespasí. Spasí nás milost. Moderní důraz na to, 

jak nás Pán Bůh všechny miluje, může být a často je zrádný. Kazatelé často mluví tak, jako by 

obecná Boží láska byla vše, co člověk potřebuje. Písmo dává mnohé příklady, kdy někdo měl lásku, 

byl milován, ale nepomohlo mu to. Chci se tedy aspoň na některé příklady podívat, ať vidíme, že to 

není nic ojedinělého, výjimečného, ale že se to prolíná celým Písmem. Pojďme tedy zkoumat 

nevyčerpatelnou studnici biblických příkladů. 

 Izmael měl lásku svého otce Abrahama. Když měl Abraham poslat Hagar s Izmaelem pryč, 

velmi se trápil, nesl to těžce (Gn 21:9-11). Který otec by nenesl těžce, když by měl poslat svého 

nedospělého syna daleko pryč od sebe? Abraham Izmaela miloval, ale tato skutečnost mu 

nepomohla, protože nebyl syn zaslíbení. „Nebo psáno jest: Že Abraham měl dva syny, jednoho z 

služebnice, a druhého z svobodné. Ale ten z služebnice podle těla se narodil, tento pak z svobodné 

podle zaslíbení.(...) Ale jakož tehdáž ten podle těla zplozený protivil se tomu, kterýž [byl zplozen] 

podle Ducha, tak [se děje] i nyní. Než co praví Písmo? Vyvrz služebnici i syna jejího; nebo nebudeť 

dědicem syn služebnice s synem svobodné.“ (Gal 4:22-23.29-30) Pán Bůh Izmaele nevyvolil, 

narodil se podle těla, a proto nedostal dědictví, nepodílel se na zaslíbení daném jeho otci 



Abrahamovi. Vidíme, že skutečnost, že ho jeho otec miloval, mu sama o sobě nepomohla. 

 Ezau měl lásku svého otce Izáka. Izák ho dokonce miloval více než Jákoba (Gn 25:28 – 

KJV: Isaac loved Esau). Tato otcova láska mu však sama o sobě nezajistila požehnání a účast na 

zaslíbení.  Ezau (...) za jednu krmi prodal prvorozenství své. Víte zajisté, že potom, chtěje dědičně 

dosáhnouti požehnání, pohrdnut jest. Nebo nenalezl místa ku pokání, ač ho koli s pláčem hledal (Žd 

12:16-17). V 27. kapitole čteme, jak zoufale Ezau naléhal na otce - Uslyšev Ezau slova otce svého, 

zkřikl hlasem velikým, a hořkostí naplněn jest náramně, a řekl otci svému: Požehnejž mně, i mně 

také, můj otče! (Gn 27:34) Izák však už žádné požehnání neměl. Bez ohledu na své preference, bez 

ohledu na to, jak si to sám představoval, bez ohledu na to, že osobně by chtěl požehnat svého 

oblíbeného staršího syna, nemohl tak učinit. Pochopil, že Boží vůlí bylo požehnat Jákoba. Jediné, 

co Ezauovi mohl říct, bylo: Aj, v tučnostech země bude bydlení tvé a v rose nebeské s hůry; A v meči 

svém živ budeš, a bratru svému sloužiti budeš; ale přijde čas, že budeš panovati a svržeš jho jeho s 

šíje své. (Gn 28:39-40). Matthew Poole píše, že na rozdíl od požehnání Jákobovi toho požehnání 

nezmiňuje, že by mu onu tučnost země dal sám Bůh, čímž je nejspíš naznačeno, že to, co bude mít, 

si Ezau vezme sám, a nebude to výsledek žádného zvláštního Božího požehnání, nýbrž pouze 

obecné milosti, kterou sdílí všichni lidé. Také v něm není zmíněno obilí a mest – jeho bohatství tedy 

bude menší než Jákobovo. Znovu vidíme, že to, že měl Ezau lásku svého otce, mu nepomohlo; i tak 

přišel o všechno. 

  Šalamoun byl král, kterého Hospodin velmi miloval. Jeho druhé jméno dané skrze 

proroka Nátana bylo Jedidiah, což znamená Hospodinův milovaný (2. Sam 12:24-25). Přesto 

Šalomoun později začal sloužit pod vlivem svých manželek modlám, a k Hospodinu se navrátil až 

na konci života – panuje vcelku shoda, že výrazem jeho pokání je kniha Kazatel. To, že Hospodin 

Šalomouna miloval, nezabránilo samo o sobě tragickému Šalomounovu odchodu od Pána Boha, 

který trval dlouho a pokání z něj – to vše z milosti Boží - učinil až ke konci života. 

 Ester byla jistě milována svým manželem králem Asverem. Ukazuje nám to například 

reakce krále, když se dozvěděl, že Aman plánuje vyhlazení jejího národa a jí samotné - tedy král 

vstal v prchlivosti své od pití vína, [a vyšel] na zahradu při paláci. (Est 7:7) Matthew Henry píše, že 

'vstal, aby se uklidnil a rozmyslel se, co dál'. Zpráva o tom, že to, co Aman naplánoval, se mělo 

obrátit proti jeho manželce, ho skutečně rozzuřila, protože měl Ester opravdu rád; musel se tedy 

uklidnit, aby mohl vůbec rozumně přemýšlet. Nicméně králova láska sama o sobě nemohla Ester 

zachránit. Mardocheus předtím Ester moudře varoval: Nemysl sobě, abys zachována býti mohla v 

domě královském ze všech Židů. Nebo jestliže se umlčíš v tento čas, oddechnutí a vysvobození 

Židům přijde odjinud, ty pak a dům otce tvého zahynete. (Est 4:13-14) Ester neměla spoléhat na to, 

že je manželkou krále, že má jeho lásku a že proto bude automaticky zachráněna. Byl zde totiž 

královský příkaz, zpečetěný prstenem královským, že mají být vyhubeni všichni Židé, včetně 



starců, žen a dětí. Ten rozkaz nešel vrátit, bylo to podle nezrušitelného zákona Médských a 

Perských (viz Est 8:8). Asverus – jakkoliv by možná rád – nemohl říci, že Aman je již mrtev a na 

vše se tedy může zapomenout, že je vše v pořádku. Musel být vydán nový příkaz, který Židům 

dovolil se bránit.  

 Dnes mnozí křesťané říkají – Pán Bůh vás miluje a proto vám chce odpustit hříchy. Jenže 

Pán Bůh nám neodpustí hříchy jen tak. Podobně jako v případě Ester je zde příkaz, tentokrát však 

Božský – odplatou za hřích je smrt (Řím 6:23). To nejde jen tak hodit za hlavu. Bez ohledu na lásku 

nás Pán Bůh v našem přirozeném stavu musí odsoudit a všichni musíme zahynout. Boží láska 

samotná by nás nezachránila; muselo být vydáno nové ustanovení – „A jakož jest Mojžíš povýšil 

hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl 

život věčný“. (Jan 3:14-15) Stejně jako v případě Ester záchrana nepřichází jen tak, a to bez ohledu 

na lásku. Asverus mohl zachránit Ester a Židy jen novým příkazem; stejně Pán Bůh nás mohl 

zachránit jen skrze oběť svého Syna. Moderní důraz na lásku v jeho nepochopení a zkreslení snižuje 

vědomí neprosté nezbytnosti oběti Pána Ježíše. Ne, že by to popíral, ale díky tomu, jak je vše 

podáváno, si to moderní křesťané neuvědomují tak často a tak silně, jak by měli. 

 Naposledy se podíváme na příklad Pána Ježíše. Může to znít hrozně, ale na mnoha místech 

vidíme, kolika lidem nepomohla Jeho láska. Zakusili Jeho dobrotu, Jeho jednání, ale přesto se 

neobrátili a šli tedy do pekla. Kolik lidí Pán Ježíš například uzdravil: „A vyšed Ježíš, uzřel zástup 

mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich.“ (Mt 14:14) Vidíme zde soucit a lásku 

Pána Ježíše k nemocným. Nicméně se musíme ptát – byli všichni tito nemocní spaseni? Uvěřili v 

Něj všichni, které uzdravil? To asi ne. V případě uzdravení 10 malomocných mu Božskou úctu 

přišel vzdát jen jeden, a to byl Samařan. (Lk 17:12-19) Fyzicky byly uzdraveni všichni, ale jen 

Samaritánovi byla uzdravena duše. To je význam slov: Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ Tělesně byli 

uzdraveni všichni, Pán Ježíš to uzdravení nevzal těm 9 zpět za to, že se nevrátili. Ti získali zdraví, 

ale nebili spasení. Uzdravení, které jim Pán Ježíš z lásky dal, je nezachránilo od pekla. 

 Bohatý mládenec, který se Pána Ježíše ptal na to, co má činit, aby došel věčného života. V 

Markovi čteme: Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl mu: Jednohoť se nedostává. Jdi, a 

cožkoli máš, prodej, a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď, následuj mne, vezma kříž 

[svůj]. (Mk 10:21) Pán Ježíš si ho zamiloval, ale mládenci to nepomohlo. Odešel od Něj smuten, 

neboť jak píše John Gill, 'zjistil, že se musí rozloučit s dvěma věcmi, na něž se jeho srdce upnulo; 

jeho modla vlastní spravedlnosti a jeho mamon nepoctivosti'.  

 A co lidé, které Pán Ježíš nasytil 5 chleby a 2 rybičkami? Pán Ježíš je nenechal trmácet se do  

okolních vesnic, aby si nakoupili jídlo. Dal jim ze své lásky zázračným způsobem jít. K čemu to 

však vedlo? Jak dále popisuje 6. kapitola Janova evangelia, další den Pána Ježíše hledali. Když ho 

našli, Pán Ježíš je začal vyučovat o pravém chlebu z nebe, kterým je on sám. Ta řeč byla pro mnohé 



tak tvrdá a nesnesitelná, že mnozí od Pána Ježíše odešli a už ho nenásledovali – bratr Šolc na to měl 

nedávno celou sérii kázání. Vidíme, že dar z lásky od Pána Ježíše těm lidem vůbec nepomohl, 

naopak, nakonec pro svou reakci na tom byli mnohem hůř než předtím. 

 A co láska Pána Ježíše k židovskému národu obecně? Když jel na oslátku do Jeruzaléma, 

čteme u Lukáše: A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním, řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to 

aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých. 

Nebo přijdou na tě dnové, [v nichž] obklíčí tě nepřátelé tvoji valem, a oblehnou tebe, a ssouží tě se 

všech stran. A s zemí srovnají tě, i syny tvé, [kteříž] v tobě [jsou], a nenechajíť v tobě kamene na 

kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého. (Lk 19:41-44) Vidíme, jak Pán Ježíš miloval 

izraelský národ, jak hořce nad ním plakal, jakou lítost cítil s těmi, kteří Ho nepřijali. Tato láska Pána 

Ježíše Židům však sama neprospěla. Za pár dní již volali: 'Ukřižuj ho, ukřižuj!' a 'Krev jeho na nás i 

na naše syny!'. Ještě po dobu 40 let potom dával Pán Bůh šanci aspoň některým učinit pokání, ale 

pak již poslal na Jeruzalém svůj soud v podobě římské armády, která město v roce 70 n.l. zničila a 

Židé byli vyhnáni do diaspory. Láska Pána Ježíše, kterou projevil ve své lítosti nad městem, mu 

vůbec nepomohla a nezachránila je. 

 Zbožní kazatelé minulosti nehovořili tolik o lásce, jak se hovoří dnes, protože rozuměli 

tomu, že láska, jak je prezentována dnes, nestačí. Člověku je zapotřebí milosti. Láska a milost spolu 

samozřejmě souvisí – jak, ukazuje náš hlavní text, Tt 3:3-7. Na prvním místě vidíme, jak realisticky 

a bez přikrášlení popisuje apoštol Pavel náš původní stav – hloupí, v bludu, zotročení hříchem, zlí a 

plní nenávisti. Ačkoliv by se dnes v církvi asi nepopíralo (aspoň ne mezi konzervativními 

křesťany), že v nás není nic dobrého, je otázka, jestli si dnes křesťané stav přirozeného člověka plně 

uvědomují; všechny řeči o tom, jak nás Pán Bůh všechny miluje, toto vědomí nahlodaly a člověka 

značně přikrášlily.  

 „Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha“ - o čem zde apoštol 

Pavel hovoří? Není to zjevení té obecné dobroty Boží vůči lidem, která umožňuje lidstvu vůbec žít 

a je prokazována všem ([Otec] slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na 

spravedlivé i na nespravedlivé – Mt 5:45). Ne, zde se hovoří o lásce a dobrotě Boží, která se plně 

zjevila v oběti Pána Ježíše Krista - Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby 

každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3:16) Jan Kalvín píše, že dobrota je 

zmíněna na prvním místě, protože láska je podle Jeho dobroty a ne pro to, co je v nás. Přes všechnu 

naši ohyzdnost Pán Bůh poslal Svého Syna, aby se stal obětí smíření za náš hřích. Boží láska se 

neprojevuje na prvním místě v tom, že nám nabízí úžasný plán pro život, ale že vyřešila ten 

nejzásadnější problém člověka od téměř samého počátku – hřích a věčné odsouzení. 

 Apoštole Pavel dále pokračuje: „Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale 

podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého.“ V 



Efezským čteme velmi podobný text: „Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, 

kteroužto zamiloval nás, když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, [jehož] 

milostí jste spaseni. (Ef 2:4-5) Jan Kalvín k tomu píše: 'Celé naše spasení je zde přičteno milosti 

Boží. Následně však [apoštol] dodává, pro velikou lásku svou, kteroužto si zamiloval nás. To je ještě 

zřetelnější vyjádření, že to vše závisí na Jeho nezasloužené dobrotě, protože ukazuje, že Bůh byl 

veden tímto jediným důvodem'.  

 Charles Hodge ve své Systematické teologii vymezuje lásku a milost takto: 'Láska zahrnuje 

potěšení, touhu a radost, a její existence má vůči svému objektu racionální, rozumový základ [v 

originále 'Love has rational beings for its objects']. Milosrdenství je dobrotivost uplatnění vůči 

ubohým [nebo: ničemným]  a zahrnuje lítost, soucit, shovívavost a vlídnost, což Písmu tak hojně 

připisuje Bohu. Milost je láska uplatněná vůči nehodným.' Hodge také rozlišuje mezi obecnou 

dobrotou Boží vůči všem a zvláštní Boží lásku vůči svým vyvoleným: 'Boží motiv pro poslání 

svého Syna není obecná laskavost nebo ta láska, jejímž předmětem jsou rovnocenně všichni lidé, 

ale zvláštní, záhadná, nekonečná láska, ve které Bůh, když nám dal svého Syna, dává sám Sebe a 

všechno myslitelné a možné dobro'. 

 Pokud by se Boží láska projevila v tom, že Pán Ježíš zemřel na kříži, aby skrze svoji oběť 

učinil lidem obecnou nabídku spásy, kterou můžeme přijmout nebo odmítnout (jak je to dnes často 

vnímáno a vysvětlováno), vůbec by nám to nepomohlo, protože nikdo z nás sám od sebe by stejně 

nemohl – a nechtěl! - tuto nabídku přijmout. Pán Ježíš řekl: „Žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč 

Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej.“ (Jan 6:44 a velmi podobně Jan 6:65) Není možné učinit 

pokání bez Božího zásahu, bez práce Ducha svatého. Ve skutečnosti Pán Ježíš nezemřel za lidi 

obecně, ale za své vyvolené. V Janově evangeliu říká: „Známť [ovce] své, a znajíť mne mé (...) a 

duši svou pokládám za ovce.“ (Jan 10:14-15) Za ty, které Bůh Otec vyvolil a zamiloval si je, se 

obětoval Boží Syn, povolal je Duch svatý, a ti byli přitrhnuti ke kříži Pánem Bohem samotným, a 

tak zadarmo milostí ospravedlněni skrze krev Beránka.  

 Někdo může namítat, že takový výklad vede k pýše těch, kteří se označují za vyvolené. 

Možná by to tak mohlo být. Nicméně považme, co v epištole Římanům píše apoštol Pavel: „Zdaliž 

hrnčíř nemá moci nad hlinou, aby z jednostejného truple udělal jednu nádobu ke cti a jinou ku 

potupě? Což pak [divného, že] Bůh, chtěje ukázati hněv a oznámiti moc svou, snášel ve mnohé 

trpělivosti nádoby hněvu, připravené k zahynutí. A [takž] také, aby známé učinil bohatství slávy své 

při nádobách milosrdenství, kteréž připravil k slávě.“ (Řím 9:21-23) Apoštol argumentuje a 

poukazuje na absolutí svrchovanost Boží - On ve své svrchovanosti některé vyvolil, aby přijali 

evangelium a byli živi, jako hrnčíř, který určuje, co udělá z kterou nádobou. Nevíme a nemůžeme 

pochopit, proč určil toho a onoho ne; víme jenom, že to nebylo podle toho, co bylo v člověku. 

Všichni jsme z jednostejného truple, z jedné hromady či hroudy, všichni máme přirozeně stejnou 



kvalitu. Pán Bůh nikoho nevyvolil protože by byl lepší než ostatní. Pravda je taková, že žádný Boží 

vyvolený neví a není schopen pochopit, proč Pán Bůh vyvolil zrovna jej. Ví jen, že to byla 

nezměrná Boží milost. Žádný Boží vyvolený si proto NESMÍ myslet, že byl vyvolen pro své 

kvality nebo pro něco dobrého, co bylo v něm. Velcí Boží mužové, kteří pevně věřili v 

kalvinistické doktríny milosti, si to však nikdy nemysleli. Naopak, oni si byli vždy velmi vědomi 

naprosté nezaslouženosti Boží milosti. Proto tolik o milosti hovořil. Matthew Henry i v komentáři 

na verš o zjevené dobrotě a lásce hovoří více o milosti než o lásce. 

 Ačkoliv moderní novoevangelikální arminianismus nepopírá nezaslouženost milosti, jeho 

veliký důraz na Boží lásku toto vědomí nahlodává. Lidé jsou v nebezpečí, že jim začne připadat, že 

přeci jen na nich něco milováníhodného nakonec bude, když je přece Pán Bůh tak hrozně miluje. 

Není to ani tak otázka vyznání jako spíše otázka uvažování a přístupu k Pánu Bohu. Jako důsledek 

vidíme, že mizí nízký pohled na člověka – a tím pádem se zákonitě snižuje i pohled na Pána Boha. 

Jak už jsem také říkal na začátku, v myslích lidí pomalu mizí pojem zcela nezasloužené milosti.  

 Proč jsem to vše zde takto rozebíral? Jednak proto, abychom si připomněli doktríny milosti, 

které jsou i mezi protestanty tolik opomíjeny a mnozí křesťané by je ve své nevědomosti dokonce 

označili za herezi, kdybyste jim je vysvětlili, ačkoliv toto učení stálo v základu reformace (jak 

Luther, tak Kalvín i Zwingli odmítali jakýkoliv lidský podíl na spáse, ani ve formě svobodného 

souhlasu a přijetí Krista; Luther dokonce říkal, že by svobodnou vůli rozhodnout se pro Krista ani 

mít nechtěl, protože by to s ním pak dopadlo špatně).  

 Chtěl jsem také, abychom si připomněli význam milosti. Písmo vždy říká, že jsme spasení 

milostí, a ne láskou, aby nás snad náhodou nenapadlo nebo abychom si nezačali třeba jen v koutku 

mysli myslet, že aspoň trošičku té Boží lásky si přece jenom zasloužíme, že je v nás třeba jen něco 

málo pěkného a Bohu libého. Připomeňme si znovu, jak nás popisuje oddíl z Titovi - „nesmyslní [v 

KJV foolish - hloupí, blázniví], tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v 

zlosti [tzn. špatnosti] a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce.“ (Tt 3:3) 

 Naposledy jsem chtěl také varovat před moderním trendem novoevangelikální lásky. Kázání 

o Boží lásce, jak zní dnes z tolika kazatelen, mohou znít velmi pěkně, dokonce možná i velmi 

biblicky, nicméně jsou velmi ošidná, jak jsem doufám poukázal. Nenechme se jimi zmást a 

nenaleťme na to. Moderní pojetí lásky není stejné jako chápání lásky našich předků ve víře. Ti vždy 

zdůrazňovali aspekt nezaslouženosti a nedávali nikdy důraz na člověka. Dnes vidíme spíše snahu 

jaksi povzbudit sebevědomí křesťanů. Pán Bůh tak miluje TEBE, TEBE. Možná by se zdálo, že 

učení o vyvolení má ten samý účinek – jsi to TY,  kterého Pán Bůh vyvolil, ale na to nikdy u 

zbožných kalvinistických kazatelů nebyl kladen důraz a nemá tomu tak být ani dnes. Důraz byl 

vždy dáván na svrchované Boží rozhodnutí prokázat milosrdenství nám ohyzdným, zcela zkaženým 

hříšníkům. Uvědomovali si rizika špatného pochopení doktrín milosti a upozorňovali na ně 



(Spurgeon například říkal, že je nebezpečné, když doktríny milosti zvěstuje někdo, kdo není 

hluboce zbožný, protože hrozí veliké riziko, že je překroutí).Vždycky vedli posluchače k vysokému 

pohledu na Pána Boha a nízkému pohledu na člověka. Ten rozdíl se může zdát malý, nepatrný, 

nepodstatný, ale buďme na pozoru a obezřetní, protože tomu tak není. Člověk nemůže plně 

pochopit Boží lásku, když plně nepochopí svůj přirozený hříšný stav. Skloňme se před 

svrchovaným Hospodinem, který pro svou lásku, a ne pro to, co je v nás, se nad námi smiloval a 

přitáhl nás k sobě. Nemysleme si ani v nejzastrčenějším koutku naší mysli, že by na nás bylo něco 

milovánihodného. O to víc vzdávejme díky Pánu Bohu, ctěme Ho za Jeho nevýslovné dílo spasení a 

nepochopitelnou milost a nenechme se oklamat moderními důrazy. „ Zastavte se na cestách, a 

pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí 

duši své.“ (Jr 6:16) Amen. 
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