
4. postní_lætare 

AI Dnešní neděle se nazývá nedělí Laetare, což představuje radostnou neděli. Proč se tak 

nazývá? Liturgie nám chce dnes hovořit o příčině radosti. Ní je Bůh, který nás miluje. 

KE Ježíš řekl: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nezahynul 

nikdo, co v něho věří, ale měl život věčný." 

DI Může se nám zdát, že je banální mluvit o Boží lásce. Vždyť o ní mluvíme stále. Mohli 

bychom přestat mluvit o ní tehdy, kdybychom byli úplně, naprosto a dokonale šťastní. A 

to nikdo z nás není. I proto, že sice o Boží lásce stále říkáme, ale ji neprožíváme. Málo si 

ji uvědomujeme. A taky proto, že velikost pozemské radosti se měří vztahem k Bohu a 

lásce k němu. A ten také není ideální. 

     Než nám Bůh poslal Ježíše, můžeme hovořit ještě o dvou projevech jeho lásky. Bůh 

nekonečně miluje sám sebe. Jan napsal: "Bůh je láska" (1 Jan 4, 8). V této etapě nemá na 

Boží lásce podíl žádné stvoření, protože ještě neexistuje. Ale Bůh není sám. Má dokonalý 

obraz vlastního sebe, kterým je jeho Syn. Oba se vzájemně milují. Jejich láska je tak 

intenzivní a dokonalá, že vytváří existence pro třetí Božskou osobu Ducha svatého. A 

proto můžeme hovořit o věčné lásce Nejsvětější Trojice. 

     Druhou etapou je stvoření. Stvoření je aktem Boží lásky. Bůh stvořil svět a člověka, 

aby rozlil na nich svou lásku. Jakdyby Bohu nestačilo milovat sebe sama, ale chtěl 

milovat někoho jiného, než je on sám. Hříchem se člověk postavil proti Boží lásce. A 

proto přichází další etapa. 

     Je to ta, o které mluví Ježíš Nikodémovi: "Bůh tak miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna ...". V této etapě se Boží láska nazývá Ježíš Kristus. V Ježíši se lidé 

mohli hmatatelně setkat s Boží láskou. Mohli ji vidět, slyšet, dotýkat se jí, mít účast na 

její léčivé síle. Nakonec ji mohli vidět na kříži, jako umírá za záchranu člověka. 

     Čtvrtá etapa Boží lásky účinkuje, která účinkuje do dnes se nazývá Duch svatý. Po 

Ježíšově vzkříšení se rozlila do srdcí prvních věřících a vytvořila církev. Do dneška 

působí v lidských srdcích, jak to napsal sv. Pavel: "Boží láska je vylita do srdce skrze 

Ducha svatého, jehož jsme dostali" (5, 5). Bez působení Ducha by všechny etapy Boží 

lásky byly jen minulostí. 

PAR Jak bychom měli odpovědět na Boží lásku? Asi tak, jak to napsal sv. Jan: "A my, co 

jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám" (1 Jan 4, 16). To je nejkrásnější. 

Věřit v Boha a poznat, že nás miluje. Ale je to i nejtěžší. V našem světě je málo lásky. 

Převládá egoismus, boj, nenávist, tvrdý kariérismus. Lidé, kteří věří v Boha říkají, že Boží 

lásku nikde nevidět, neboť je všude mnoho rozličných forem utrpení. Nevěřící se nám 

vysmívají, že náš Bůh selhal. Odborníci varují, že lidstvo se zničí. 

MY Ve čtyřech etapách jsme naznačili, jak se Boží láska projevuje až do dnešních dnů. 

Máme tedy právo Bohu něco vyčítat? Nemáme. Jedině sobě samým. Proto je naším 

povoláním, abychom zvěstovali lidem Boží lásku. Nejen slovy, ale i skutky. Pokud člověk 

prožívá, že je milován, tak nemůže šířit zlo. Pokud tak činíme, tak jsme vzdáleni od zdroje 

pravé lásky. Bůh nechce, abychom naříkali nad světem, ale abychom mu pomáhali. Boží 

lásku musíme šířit jako jednotlivci, ale i jako křesťanské společenství. Církev dnes 

nemůže mluvit jinou řečí než řečí lásky. 

ADE Kdo šíří lásku, může se dnes radovat. Kdo ne, měl by truchlit, no především se však 

musí rozhodnout vrátit se k Boží lásce, aby jeho život měl smysl. Amen 


