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BŮH JE 
„RODINA“ 
TŘÍ OSOB 
BŮH K SOBĚ VOLÁ VŠECHNY LIDI 
Mysterium Boha v Trojici se netýká jen samého 

Boha, ale mluví také o nás, o našem vztahu s Otcem, 
Synem a Duchem svatým.  

Křtem nás totiž Duch svatý zasadil do srdce a života 
samotného Boha, který je společenstvím lásky. Bůh je 
„rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří 
jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, 
nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách, vstoupila 
do světa lidí a povolává všechny lidi, aby se stali její 
součástí. Boží pojetí společenství nás všechny zahrnuje 
a vyzývá, abychom žili v lásce a vzájemném sdílení a byli si 
jisti, že tam, kde je láska, je Bůh. 

Naše existence stvořená k obrazu a podobě Boha, 
který je společenstvím, nás nabádá, abychom sami sebe 
chápali jako existenci-ve-vztazích a žili mezi sebou 
v solidaritě i vzájemné lásce.  
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BŮH MILUJE  
KAŽDÉHO Z NÁS  
Bůh stvořil dobrý a krásný svět, ale po hříchu je 

svět poznamenán zlem a zkažeností. My, muži i ženy, 
jsme hříšníci, a proto by Bůh mohl svým zásahem svět 
odsoudit, zničit zlo a potrestat hříšníky. On však miluje 
svět i přes jeho hříchy. Bůh miluje každého z nás, 
třebaže chybujeme a vzdalujeme se od Něho. Bůh Otec 
miluje svět natolik, že na jeho záchranu dává to 
nejcennější, co má: svého jednorozeného Syna, který 
dává svůj život za lidi, vstává z mrtvých a spolu s Ním 
sesílá Ducha svatého. Trojice je tedy Láska, cele sloužící 
světu, který chce zachránit a znovu stvořit. Dnes, 
myslíme-li na Boha – Otce, Syna i Ducha svatého – 
myslíme na Boží lásku!  

Bylo by krásné, kdybychom vnímali, že jsme 
milováni: Bůh mne miluje! Tento pocit patří k dnešku. 

BŮH NÁS POSÍLÁ  
Bůh v Trojici nás vybízí, abychom se zapojili 

do každodenních událostí a byli kvasem lásky, 
společenství, útěchy a milosrdenství. V tomto poslání je 
nám oporou moc, kterou nás obdařuje Duch svatý 
a která pečuje o tělo lidstva, jež je raněno 
nespravedlností, útiskem, nenávistí a chtivostí. 

Papež František 22.5.2016 a 7.6.2020.  
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