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Ježíšovo slovo o rozvodu v dnešním evangeliu je velmi jasné a taky tvrdé. Jak si to můžeme srovnat s Ježíšovou 
láskou, která miluje i hříšníky?

Všimněte si jedné věci: Ježíš nikoho nesoudí, jen říká pravdu, i když je tvrdá. Hřích nazývá hříchem, protože 
je nutné vědět, co je hřích, abychom se dovedli orientovat. Jestli se nějaký hřích mimořádně rozšíří, může 
to být nebezpečné, ale hřích nepřestane být hříchem jen kvůli tomu, že hřeší většina. Když se rozšíří nějaká 
nemoc, hygienici vyhlásí epidemii, či pandemii, ale nikdy neřeknou, že být takto nemocný se stalo normálním, 
protože onemocněla většina. V takových případech se vyhlašuje karanténa, aby se zabránilo dalšímu šíření, 
nemocným se věnuje mimořádná péče, vědci se snaží najít nové léky, ale zároveň se myslí na prevenci, aby 
neonemocněli další.

Na setkání rozvedených bychom asi hledali řešení jejich situace. Na biskupské synodě, která bude příští 
měsíc v Římě, se budou asi hledat léky a způsoby řešení nastalých problémů, ale zcela určitě se bude jednat 
i o prevenci. My jsme na setkání mládeže, která sice má různé zkušenosti z vlastních rodin či ze svého okolí, 
ale sama neřeší ani problémy manželství, ani problémy manželských krachů. Vstup do manželství má mládež 
teprve před sebou a je důležité, jaký si o něm dělá obrázek, jak se na manželství připravuje. 

Pro krátkost zamyšlení podtrhnu jen jeden bod, potřebu duchovního života manželů, na který je ovšem třeba 
se připravit duchovním životem dávno před svatbou. Když mluvím o duchovním životě, musím dodat, že nejde 
jen o projevy zbožnosti, ale o rozvinutí praktického života s Bohem a to nejen v rozměru individuálním, ale 
i ve společném životě manželů. Je jasné, že musíme najít odvahu zvednout laťku a zbavit se náboženského 
minimalismu, který se projevuje třeba tím, že se někdo spokojí s ujištěním, že ten druhý mu nebude bránit 
v chození do kostela, nebo dovolí pokřtít děti. Musíme se nedchnout pro vysoký ideál, abychom pořád neřešili 
jen důsledky manželských a rodinných havárií. Jinak jsme jako letci, kteří se drží při zemi a havarují jen proto, 
že nenabrali potřebnou výšku.

Lidé musí objevit, že jsou milováni samotným Bohem a pak budou schopní dávat lásku dál. Kdo se necítí milo-
vaný, ten většinou nemiluje, jen o lásku žebrá, nebo ji ukrádá, ale nedokáže být šťastný, protože druhé nedělá 
šťastnými. Kdo udělá objev Boží lásky, musí se ještě naučit na ni odpovídat a procvičit si její předávání, vyrůst 
v rychlém rozlišování a snadném odmítání všeho, co lásku ničí. Každý sportovec, hudebník, řidič, letec či počí-
tačník potřebuje dlouhé cvičení, aby se stal mistrem svého oboru. Umění milovat a budovat šťastnou rodinu 
považuji za velké umění a přitom vidím, jak většina lidí to zkouší naprosto amatérsky. Jen někteří mají výhodu 
společenství a silné spirituality i trvalého doprovázení. Šťastná rodina potřebuje hodně péče a lidské snahy. Jak 
ale ukazuje zkušenost, lidské síly na to nestačí. Je třeba využít Boží sílu, která na to stačí a je nám k dispozici.

Když se rodina naučí žít s Bohem, hovořit s ním v modlitbě, naslouchat jeho slovu a uvádět je do života, stává 
se svědkem obdivuhodných Božích skutků. Když se manželé snaží být společně v Kristově jménu a v jeho 
lásce, zakoušejí jeho přítomnost, která proměňuje rodinu. Kde je Bůh, tam je přece kousek ráje. Rodina, která 
zakouší ráj, je šťastná i přes různé nedostatky či bolesti. Když se lidé v rodině naučí vidět jeden v druhém 
Krista a tak s ním jednat, když se snaží společně líbit Bohu, dovedou si spolu říct: chci všechno, co chceš ty, 
abych byl s tebou jedno a Kristus mohl být uprostřed nás. Když dovedou přiznávat chyby, prosit o odpuštění 
Boha i sebe navzájem a dělat pokání, uzdravují se vzájemné vztahy. Když jdou spolu na mši, připravují svůj 
obětní dar. Pokud chtějí být velkorysí a chtějí darovat Bohu sebe celého, mají problém, protože při svatbě se 
už neodvolatelně darovali manželovi. Takové darování nemohou zrušit a darovat se jinému, byť samotnému 
Bohu. Mohou však požádat manžela: Já patřím tobě, ale byla bych šťastná, kdybys mě dnes při obětování daro-
val Bohu. Já budu zase darovat tebe. Tušíte, jak to prohlubuje jejich vztah? Manželé mohou prožívat společné 
svaté přijímání jako vrchol svého sjednocení v Kristu. Manželství je vynález, jak přijímat Eucharistii ve dvou.

Když to všechno budou dělat, vůbec to neznamená, že se vyhnou křížům a zkouškám, ale objeví cenu lásky, 
která se neleká ani oběti. Nechají-li v sobě milovat Boha, mají lásku, která podle svatého Pavla „všechno 
omlouvá, všemu věří, nikdy nezoufá, všechno vydrží a nikdy nepřestává.“ Pak zvládnou i krize a dalším gene-
racím ukážou model hodný následování. Většina mladých touží po krásném a věrném manželství, ale mnozí 
z toho mají tak veliký strach, že to ani nezkusí, nebo jiní to opravdu pokazí, protože jim nikdo neukázal, že 
šťastné manželství je možné a jakou cestou je třeba k takovému cíli jít, nebo to správně netrénovali.



Vy máte úžasnou šanci. Mnohé z těchto věcí se můžete naučit ve společenstvích mládeže, když budete mít 
odvahu žít spolu duchovní život. To je cesta ke krásnému, zdravému a hlubokému společenství. Pokud se ve 
společenství chcete jenom bavit, nebo jen něco hezkého zorganizovat a zažít, je to hezké, ale je to málo. Tako-
vé společenství dlouho nevydrží. Naopak, pokud máte odvahu se společně modlit, navzájem se povzbuzovat 
k věrnosti Kristu, k uskutečňování Božího slova, pokud se snažíte jeden v druhém vidět Krista, sjednocovat se 
v jeho jménu, věrně milovat a sloužit, i když vás to přestane bavit, když si dokážete kvůli společnému dobru 
něco odřeknout, obětovat, vytrvat ve věrnosti, pak roste vaše společenství do hloubky, do krásy, ale brzy jistě 
i do šířky, protože bude přitahovat další. Takovým budováním společenství děláte současně důležitou přípravu 
manželství, kde musí být takové společné duchovní nasazení samozřejmostí.

Je mi hrozně líto těch, kteří vstupují do manželství s někým, s kým se nemohou spolu modlit, žít z víry a ze 
svátostí. Takovým od začátku chybí základní kámen šťastného křesťanského manželství. Oni se pak budou po 
čase asi divit, když se jim manželství zhroutí jako domeček z karet, ale bude to jejich vina. I dům manželství se 
musí stavět na pořádném základu. I pro křesťanské manželství platí, že Kristus je ten kámen základní. Křesťan-
ské manželství je společná cesta ke svatosti, nic menšího. Být spolu šťastní bez konce je možné jen v  nebi. Na 
to je třeba myslet od počátku, na to dobře připravuje společné snažení se o svatost ve společenství mládeže. 
Nebojte se vysokého ideálu. S Bohem je to skutečně možné. Stačí přijmout Boží království jako dítě.


