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7. Šanca pre každého  
 

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 
život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3, 16) 
 
 

Človek od svojho detstva až po starobu sa pýta. Používa rôzne otázky. Azda najčastejšie sa pýta 
otázkou začínajúcou sa slovíčkom prečo. Prečo musím toto, prečo je to takto, prečo sa to deje a podobne. 
Aj my si môžeme položiť otázku. Prečo robí Boh také zvláštne a zaujímavé veci v živote človeka? Táto 
otázka  je položená, aby sme sa ako veriaci ľudia zamysleli, čo robí pre nás Boh.  
 Prečítali sme si pre nás asi najznámejší text z Božieho slova. Už na detskej besiedke ho učíme ako 
zlatý veršík, na konfirmácii, ale aj na bežných službách Božích odriekame náš text ako súčasť konfiteora, 
ako odpoveď na našu prosbu o zmilovanie: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” 
 Teraz si tiež môžeme položiť tú jednoduchú otázku: „Prečo?“ 
 A hneď odpovedajme: „Lebo tak Boh miloval svet...“ Áno, milí priatelia v Pánovi Ježišovi. 
Krásne evanjelium, dobrú správu počúvame z pera evanjelistu Jána, a súčasne z Ježišových úst. Boh 
miluje svet – celý svet. Veď On ako náš Stvoriteľ neba aj zeme je aj mojím osobným Stvoriteľom. Boh aj 
mňa osobne stvoril aj mňa osobne miluje. Krásne slová, ktoré čítame v Jánovom evanjeliu. 
 Boh miluje svet. S touto tézou sa stretávame prvýkrát v rámci tohto evanjelia. A je to naozajstná 
láska – agapé, ktorá na tomto mieste dostáva ten najširší možný dôraz na život ľudí. 
 Boh miluje celý svet. Teda nielen tou najdokonalejšou dávajúcou láskou, ale tiež bez akýchkoľvek 
hraníc. Boh nás miluje. Každého, bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva. Je tu šanca pre každého. Áno 
bratia a sestry, každý človek má šancu. Aj ten najmenší, aj ten najväčší. 
 Toto krásne posolstvo z  textu v tej dobe, keď bolo vyslovené, a v tom prostredí nenachádzalo 
obľubu. Pán Ježiš vyslovuje tieto slová v židovskom prostredí. Židia vzťahovali Božiu lásku výlučne na 
Izrael. Cez slová Pána Ježiša prichádza revolučný objav, ale aj myšlienka o bezhraničnej Božej  láske, 
ktorá miluje CELÝ svet. Božia láska je adresovaná celému svetu. Svet, v ktorom aj my žijeme, nie je 
mimo Boha. Je Jeho súčasťou. Má podiel na stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. 
 Božia láska nezostáva len pri milovaní celého sveta. Napĺňa svoje poslanie, práve v osobe Pána 
Ježiša Krista. Boh miluje celý svet a pre celý svet posiela svojho jednorodeného a jediného Syna Ježiša 
Krista. On je viditeľný dôkaz Božej lásky pre celý svet. Pán Ježiš Kristus je šanca pre každého. Boží Syn 
a Jeho záchrana je pre každého človeka. Boh dal svojho Syna. Toto môžeme chápať dvojako. Boh dal 
svojho Syna, poslal ho na túto zem, aby nám zjavil Otca nebeského. A tiež Boh dal svojho Syna, aby za 
nás zomrel na dreve kríža. Obidve tieto chápania sa spájajú so životom Pána Ježiša, ktorý prišiel medzi 
nás a vykonal dielo záchrany všetkých ľudí.  

Čo je tiež dôležité, aby sme si dobre všimli: v uvedenom texte nie je v popredí Boží Syn, ale práve 
Božia láska. Pán Ježiš. keď hovoril tieto slová, nechcel upriamiť pozornosť na seba, ale práve na Boha 
a Jeho lásku ku každému človeku. Chce. aby sme vedeli, že šanca je pre každého.   
 Naozaj je to tak. Boh nechce. aby sme zahynuli. Boh nám nedáva šancu pre tento časný, 
pozemský život. Šanca pre každého je aj v nebeskom kráľovstve. Boh nám v týchto slovách ponúka 
večný život. Dávajúca Božia láska ponúka najväčšiu a najvyššiu hodnotu a cenu v živote kresťana. Boží 
Syn za každého zomrel, aby každý z nás mal šancu postaviť sa pred Božiu tvár. V tomto paradoxnom 
Božom konaní je naša istota. V Ježišovej smrti je aj naša smrť, ale v Ježišovom vzkriesení je aj naše 
vzkriesenie a život večný. 
  

„Boh nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci ľudia obrátili k Nemu a na veky boli 
spasení.“ (Symbolické knihy, Formula svornosti, 290, 49) 



 O Tom hovoria záverečné slová. VIERA V NEHO. Tieto slova sú vyvrcholením slov, ktoré sme 
prečítali na úvod. Jednoduchá viera v Ježiša Krista. Nič iné. Jedine viera – Sola fide. Žiadne iné 
nadbytočné skutky nepomôžu. Sola fide v Ježiša Krista, ktorá nás ospravedlní, a dostaneme večný život. 
Viera, ktorá je vzťahom medzi Bohom a nami ľuďmi. Viera, ktorá jediná rozhodne o večnom živote. 
 Ak si znovu položíme otázku prečo, v súvislosti s naším textom nemôžeme odpovedať ináč, iba 
takto: Pretože jedine takto je šanca pre každého, aby sa prehĺbil náš osobný vzťah medzi Bohom 
a životom človeka, ktorý je založený jedine na viere v Ježiša Krista a jedine Ježiš je tou jedinou šancou 
pre každého. 
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