
1 
 

‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 

ho milují.‘ 

 

….připravil Bůh těm, kdo ho milují. 

 

Je možné milovat někoho neviditelného, nehmatatelného? Jak milovat neviditelného 

Boha? A to ještě takového, který se vymyká všem našim představám. Je totiž jen jeden, ale 

zároveň ve třech osobách. A co když nakonec ani žádný bůh není? Je přeci úplný nesmysl 

milovat něco, co není. 

Co to vlastně znamená někoho milovat? Víme, co aspoň znamená milovat konkrétního 

blízkého člověka? Jaká je moje zkušenost s láskou k lidem? Poznal jsem v životě lidi, které je 

snadné milovat. V jejich přítomnosti je člověk prostě velice rád.  Jejich nepřítomnost naopak 

velice chybí. Měl jsem to neskutečně velké životní štěstí, že taková (aspoň v mých očích) byla i 

moje matka. Poznal jsem ovšem také ve svém životě lidi, které bylo těžké, po několika 

minutách jejich přítomnosti, rovnou něčím nepraštit. Otázkou je: Ke které kategorii mám asi 

blíž já, v očích těch s kterými se stýkám?  

V přítomnosti těch prvních lidí, se člověk cítí velice dobře. Asi jako, když se dva mladí 

zamilují a chtějí být co nejvíce spolu. Každé jejich delší odloučení je bolestné. Každé jejich 

setkání je naplněné vzájemnou radostí. Spisovatel Ernest Hemingway asi o něčem takovém 

napsal: „A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to 

už není důležité.“  Stalo se vám to v životě někdy, že jste prožili takovou lásku? A je tohle 

láska? Ta jedna osoba Boha, z těch tří, co tvoří jediného neviditelného Boha, se kdysi stala 

viditelnou (je to celé bláznivé, co?) a řekla nám lidem, že máme milovat i ty, které bychom 

nejraději rovnou něčím praštili. Četl jsem jednu zajímavou úvahu, vyplývající z pozorování nás 

lidí. Napsal ji jiný nedávno zemřelý spisovatel Umberto Eco. Stručně jeho úvaha: My lidé jsme 

schopni milovat pár lidí, které dobře známe a kteří jsou nám osobně milí. My lidé jsme ale 

schopni nenávidět celé ohromné skupiny lidí, které ani osobně vůbec neznáme. I tato synagoga 

je toho smutným důkazem. Mladíci od SS po tisících zabíjeli lidi, které osobně vůbec neznali,  a 

to jen proto, že to byli Židé, které naprosto neosobně nenáviděli. Jakoby pro nás bylo těžké 

milovat (záleží, jak se ten dotyčný k nám chová a jeli vůbec hoden naší lásky?), ale snadné 

nenávidět (imigranty, muslimy, barevné a oni na oplátku všechny bílé). A na chování 

konkrétních lidí ta naše nenávist ani tolik nezávisí (mnohdy žádné konkrétní z té nenáviděné 

skupiny ani neznáme). To zatím mluvím jen o lidech, o lásce (a nenávisti) mezi námi lidmi.  
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Jak ale milovat Boha? Svést na něj naše osobní nezdary, připsat mu vinu za naše trápení, 

nemoci a nakonec i za celkovou bídu světa, a za to vše ho pak nenávidět, to je snazší. I když 

v něj třeba ani nevěříme. Je možné ho ale milovat? Koho vůbec? Kde je? Jistě je dnes možné 

setkat se s lidmi, kteří tvrdí, že to dělají. Tedy, že Boha milují. Člověk sám o sobě může tvrdit 

cokoli a dokonce tomu i věřit. Četl jsem, že upřímný člověk je ten, který věří své vlastní 

propagandě. Je to tak ale doopravdy? Je to skutečná láska? Pro všechny, kdo tohle říkají (že 

milují Boha), napsal už kdysi dávno apoštol Jan: ,Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom 

nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 

kterého nevidí.,  

Jak tedy může vzniknout, taková skutečná láska k Bohu? Ne ta, kterou napadá apoštol 

Jan. Taková, kterou si jen namlouváme. Cožpak je vůbec možné milovat něco, co je neviditelné 

a ani se neprojevuje tak, abych i věřil, že to existuje? Tohle samozřejmě možné není. Leda snad 

v blázinci. To je asi tak jako milovat vesmírné vakuum. Kdo z vás ho miluje (to vakuum)? 

Myslím, že drtivě většině z nás je úplně šumák, celé vesmírné vakuum. A že toho „ničeho“ 

(vakuum je „nic“) je takové „množství“, kam v noci až dalekohledem dohlédnu a ještě pořádný 

kus za tím. (Hvězdy vynechejte, ty jsou v něm jen naskládané.) Jaké emoce v nás vzbuzuje 

nějaké vakuum?  

Proč ale neviditelný a neuchopitelný Bůh (ještě daleko víc než to celé vakuum, které je 

předmětem i vědeckého výzkumu) vzbuzuje takové emoce? Lásku nebo i nenávist? Již po celá 

staletí i tisíciletí. Proč?  Proč právě ten židovský Bůh? Po bozích Egypťanů, Řeků, Římanů a 

dalších starodávných národů, dnes už víceméně ani pes neštěkne. Ten židovský Bůh je tady 

pořád, století za stoletím, tisíciletí za tisíciletím. Vzbuzuje přijetí i odpor? Proč lidem „tak leží 

v žaludku“? I celým politickým režimům. 

Jak vlastně vůbec vzniká taková láska? Jak to, že já jsem schopen milovat? (aspoň si to o 

sobě myslím) Vysvětluji si to takto. Protože jsem napřed poznal, už jako dítě, že jiní milovali 

mne. Dokonce ještě než jsem se narodil, už jsem byl milován. Moje matka, můj děda, můj otec, 

moje babička a další a další mě milovali. Od nich jsem lásku přijímal a učil jsem se jim jí 

oplácet. Jsou i děti, které v dětství lásku nezažili, ti pak v dospělosti většinou nejsou schopni 

sami nikoho milovat. Myslím si, že bez toho, abych sám poznal lásku, nejsem schopen milovat.  

Podobně, je to i s Bohem. Když poznám jeho lásku ke mně, pak se učím mu ji oplácet. 

Dokud ji nepoznám, jak ho mohu milovat??? Ostatně i apoštol Jan to tak píše, v čem že je ta 

opravdová, skutečná láska: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si 

zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tahle zkušenost, to osobní 
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poznání, že Bůh právě mě miluje, je nesdělitelná. (Ani neznám recept, jak ji získat.) Dnes ještě 

budeme vzpomínat na bratra Folbra. Tak, jak jsem ho já poznal, nepochybuji o tom, že on tuto 

zkušenost zažil. Prožil, že ho Bůh miluje, a zbytek života se učil mu to oplácet. A tak již za 

života prožíval, něco z toho, co je v tom dnešním hlavním verši: ‚Co oko nevidělo a ucho 

neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ To pak, jak my 

křesťané věříme, pokračuje i po smrti našeho těla.  

Jeden křesťanský autor napsal (cituji): ,Lidé se rodí se dvěma chorobami. S životem, na 

který nakonec zemřou, a s nadějí, která tvrdí, že ona první nemoc není smrtelná. Naděje je 

součástí naší osobnosti, hlubinou našeho podvědomí; pronásleduje nás až do smrti. Základní 

otázkou je, zda naděje je sebeklamem, nejvyšším projevem krutosti krutého a zrádného 

vesmíru, či zda je snad opravdu otiskem skutečnosti?, Konec citátu. A ten dnešní verš dokonce 

říká, že tam kde naše naděje, naše sny a naše představivost končí, tam Bůh teprve začíná. ‚…. 

co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘  

Celá Bible je o zkušenostech s Bohem. Bible je záznam par excellence o židovských 

náboženských zážitcích. A Bible každého vybízí, aby si to vyzkoušel. Proto je nebezpečná. 

Nyní z ní přečtu něco jen namátkou, jen na ukázku.  

Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, 

mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Mnozí tehdejší Židé nebyli hloupí, aby 

neviděli rozdíl mezi uctíváním našich představ (tedy různých našich bohů) a skutečným živým 

Bohem někde mimo nás. Také to zaznamenali, že jedině tento Bůh se jim dal nějakým 

způsobem poznat. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali 

ho, dával se jim nalézt.  

Bůh sám prostřednictvím proroků jim i nám o sobě něco sdělil a vybízel je i nás, 

abychom ho hledali. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 

to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a 

chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se 

mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním 

váš úděl… Ti, kteří tuto zkušenost udělali, nám zanechali v Bibli svoje svědectví: ,Požehnán 

buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!, píše jeden a druhý svým čtenářům vzkazuje: ,Okuste a 

uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu .(platí i pro ženy), nebo je zde 

v Bibli tento vzkaz: ,Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce., A sám Ježíš 

nám dává toto zaslíbení, když budeme hledat Boha: ,Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo 

hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno., 
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A na závěr dvě související otázky:  

1) Když je prožívání Boží lásky tak úžasné, jak nám mnozí Židé v  Bibli svědčí, proč ho 

tak málo lidí doopravdy hledá? Proč je tak snadné ho opustit, jak nám také svědčí celá místa v 

Bibli. Copak každý člověk nechce prožívat něco úžasného? Cožpak každý nechce být milován? 

Co nám v tom brání, abychom hledali Boha a poznávali jeho lásku? 

 2) Proč lidé ukřižovali Ježíše? Proč ho někteří z tehdejších Židů nenáviděli až na smrt?  

Není žádný historický záznam, že by se dopustil nějakého zločinu, za který by měl trpět. Proč 

taková nenávist? Pokud byl Ježíš Bohem, který sestoupil v lidské podobě mezi nás, jak to že ti 

nejvíc zbožní Židé, velerada, farizeové a saduceové, ti, kteří si nejvíc zakládali na plnění 

božích příkazů a lásce k Hospodinu, tak právě ti skutečného Boha s nenávistí zavrhli? Je děsivě 

snadné být zbožný pokrytec a ani o tom sám nevědět. 

Jak to, že tak snadno nepoznáme a zavrhujeme skutečného Boha? Vždyť apoštol Jan píše 

dokonce, že Bůh je láska. Ne, že Bůh jen miluje, On je láska, svou podstatou. A kdo by 

zavrhnul lásku? Kdo??? No přeci, každý sobec, jehož ego, je pro něj to nejdůležitější. Každý 

sobecký egoista, zavrhne skutečnou lásku, protože láska mu staví zrcadlo. Kdo by chtěl vidět 

svůj sobecký obraz? Obraz o tom, jak ubližuji druhým? Ten obraz mě soudí. Ukazuje mojí 

ošklivost. O to nestojím. Právě proto, že Bůh je láska, a tak všechno, co není z lásky, propadá 

soudu. Sám Ježíš to řekl: ,Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více 

tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí 

světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. , 

Já ve skutečnosti nechci, aby někdo jiný než jen já sám, byl mým Bohem. Nebo chci? To 

rozhodnutí za mě nikdo jiný udělat nemůže. Mohu si vybrat: Bůh nebo já. V Lukášově 

evangeliu je však psáno: Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová 

jej. 

 Amen. 

 


