
MRAZIVÉ SLOVO 

TROJICE 
Život plný radosti a vitality 
Teologové s velkou námahou vynalezli pro Boha 

falešně aritmetické, mrazivé slovo Trojice – a ono přitom 
jde o neuhasínající život plný radosti a vitality.  

Otec bez přestání oslavuje a uctívá nekonečnou 
dokonalost, kterou vidí v Synu; Syn bez přestání uctívá 
nekonečnou dokonalost, kterou vidí v Otci; a Duch, „Vítr“, dech 
polibku, není nic jiného než proudění lásky mezi nimi. Je to 
Život Věčného, život bez konce, jenž se odvíjí ve věčné Lásce. 

Odjakživa mám touhu po radosti, po naplnění 
Použiji obraz otisku pečetidla ve vosku: ve vosku mé 

duše vyhloubil Bůh svůj otisk. A tato prohlubeň, hlubina, to 
je má potřeba Boha. Tento obraz dobře vystihuje, co 
denně prožívám. Zdá se mi, že ta hlubina v mé duši, kterou 
tak silně pociťuji, mě doprovází odjakživa; je to neustálá 
žízeň po štěstí, po radosti, po naplnění. A je těžké s tak 
absolutní hlubinou v duši žít, ale na druhé straně je v ní 
i příslib, že Bůh ji naplní. Nekonečný a milující Bůh ji v mém 
srdci vytvořil, aby ji mohl naplnit. A rozhodnutí je na mně.  



Moje tři základní životní jistoty 
Víme a zakoušíme, že láska má snahu se šířit. Jsme 

příliš malou nádobou, než abychom mohli obsáhnout 
Nekonečného Boha, Láska je extáze. Působí, že se stáváme 
něčím víc, vyvádí nás ze sebe samých. 

 Bůh je láska. To je první základní kámen mé víry. 

 Druhým základním kamenem mé víry je jistota, že jsem 
milován. 

 A třetím je jistota, že ona tajemná svoboda, kterou 
v sobě neseme, je nám dána výlučně z toho důvodu, 
aby nás učinila schopnými odpovědět láskou na Lásku. 

Poklad věřícího člověka 

Poklad věřícího člověka nazývám radost. Radost z jistoty, 
že je milován a že se díky své svobodě učí milovat. Křesťané 
vědí, že Bůh - Láska nám umožňuje trochu do tohoto 
tajemství proniknout. Tato láska je jedním ze základních rysů, 
na kterých se zakládá podobnost člověka a Boha. V Bohu je 
v plnosti, v každém člověku se teprve rozvíjí. 

Se svolením zpracováno podle knihy: Abbé Pierre, Testament,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 

 

 

V každém člověku je propast,  
kterou může naplnit jen Bůh. (Blaise Pascal) 

Jako laň prahne po vodách bystřin,  
tak prahne má duše po tobě, Bože! 
Má duše žízní po Bohu. (Žl 42,2-3) 


