
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                    

     Br. a s., to, co jsme právě teď vyslechli byl začátek Ježíšovy „řeči na rozloučenou“. Bylo 
to při poslední večeři; Jidáš už odešel, aby zradil svého Pána a Mistra. Ježíš ví, že za několik 
hodin bude zatčen, souzen a odsouzen. Nezbývá mnoho času, proto Ježíš říká apoštolům 
to podstatné, důležité, vlastně to nejdůležitější. Je to jeho jakýsi „testament“: „Jak jsem já 
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“  

     Papež František vydal před třemi lety exhortaci Amoris laetitia, která je o lásce v rodině. 
Ve čtvrté kapitole nám všem připomíná, jaká by ta láska měla být a vychází přitom z třinácté 
kapitoly prvního listu sv. Pavla Korinťanům. 

     V první řadě má být shovívavá (trpělivá). Projevuje se tam, kde člověk nejedná 
impulzivně a nedá se strhnout k urážkám. Na více místech Písma čteme, že Bůh je váhavý 
k hněvu, že je umírněný, dává člověku prostor k pokání. Tak máme jednat i my. 
Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme mít stále důvody, proč reagovat s hněvem, a 
nakonec se z nás stanou lidé, kteří neumějí žít s druhými… rodina se promění v bitevní pole. 

     Láska má být dobrosrdečná. Trpělivost, jmenovaná jako první, není zcela pasivní postoj, 
ale provází ji činnost. Láska prokazuje druhým dobro a pomáhá jim. Dobré srdce znamená 
dobré konání. 

     Láska podle sv. Pavla nezávidí a nežárlí. V lásce není místo pro zakoušení nelibosti 
z dobra druhého. Naopak, pravá láska si váží úspěchů druhých a raduje se z nich, 
nepociťuje je jako ohrožení a osvobozuje se od hořké chuti závisti. 

     Láska se dále nevychloubá a nenadýmá. Domýšlivost, to je touha ukazovat svou 
převahu, abychom na druhé působili přemoudřele a poněkud agresivně. Kdo miluje, ten se 
nesnaží mluvit příliš o sobě, nepotřebuje být středem pozornosti. 
Láska není arogantní, v přítomnosti druhých se „nenafukuje“, ale je jemná. Komu toto chybí, 
tak je nejen posedlý ukazováním svých kvalit, ale také ztrácí smysl pro realitu. Považuje se 
za významnějšího, než ve skutečnosti je. 
Skutečnou velikost nám dává láska, která umí pochopit, projevit péči a podpořit slabého. 
     Láska se vyznačuje pokorou; abychom mohli chápat druhé, odpouštět ji a ze srdce jim 
sloužit, je nezbytné se uzdravovat z pýchy a růst v pokoře. 
Logika křesťanské lásky není nadřazenost jednoho nad druhými a potřeba dát jim pociťovat 
svou moc, ale logika vyjádřená slovy: „kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším 
služebníkem“ (Mt 20,27). 
V rodinném životě nemůže vládnout logika ovládání jedněch druhými nebo soupeření o to, 
kdo je inteligentnější nebo silnější, protože taková logika ničí lásku. 
 
     Milovat také znamená být vlídný. Láska nejedná hrubě, nezdvořile, není tvrdá v jednání. 
Její činnosti, slova a gesta jsou příjemná, a ne nevlídná a strohá. Oškliví si působit druhým 
utrpení… Vlídná láska buduje svazky a pěstuje vztahy… Kdo miluje, je schopen říkat 
druhým slova, která dodávají chuť, povzbuzují, posilují, utěšují, podněcují…  Podívejme se 
například, co říkal lidem Ježíš: „Buď dobré mysli, synu!“ (Mt 9,2), „Jak veliká je tvá víra!“ (Mt 
15,28), „Vstaň!“ (Mk 5,41), „Jdi v pokoji!“ (Lk 7,50), „Nebojte se!“ (Mt 14,27). Tato slova 
neponižují, nezarmucují, nepopuzují, neopovrhují druhým. V rodině je třeba se učit tomuto 
Ježíšovu vlídnému způsobu řeči. 
 
     Láska všechno omlouvá. To znamená, že nesoudí, nevyslovuje tvrdé a neúprosné 
soudy, nemluví špatně o druhém… Manželé, kteří se milují a patří jeden druhému, mluví 
jeden o druhém dobře, snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera i přes jeho 
slabosti a chyby. V každém případě raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz. 
 
     Láska všemu věří. Jedná se o důvěru. Člověk nemá zapotřebí druhého kontrolovat, být 
mu stále v patách, aby zabránil, že mu vyklouzne z náručí. Láska má důvěru, ponechává 
druhému svobodu, nesnaží se mít všechno pod kontrolou, všechno vlastnit a ovládat 



 
     Láska doufá. Nezoufá si z budoucnosti. Je to naděje člověka, který ví, že se druhý může 
změnit. Stále doufá, že je možné zrání, překvapivé rozkvetení do krásy, že ty nejskrytější 
možnosti jeho bytí jednoho dne začnou klíčit. 
 
     A nakonec: láska všechno vydrží. Láska snáší všechna protivenství. Kdo miluje, zůstává 
pevný v nepřátelském prostředí, je houževnatý, má sílu proti jakémukoli zápornému proudu. 
Láska nedovolí, aby ji ovládala zášť, opovrhování druhými, touha po pomstě. 
 


