
 
 
Dnešní svátek nám chce představit rodinu jako základ lidské společnosti, tak jak ji Bůh ustanovil již od 

smotného počátku stvoření: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 

Božím, jako muže a ženu je stvořil. Aby mohl člověk zůstat Božím obrazem, k němuž byl stvořen, musí 

pěstovat vztah s Bohem. Proto musí jeho život stát na pevných základech, o kterých jsme slyšeli právě 

v dnešních čteních z písma svatého. V prvním i druhém čtení jsme slyšeli o rodině Abraháma a Sáry. 

Rodině, které dal Bůh velká zaslíbení: "Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!" - a 

dodal: "Tak (četné) bude tvé potomstvo!" Aby se toto zaslíbení mohlo naplnit, musel Abrahám 

Hospodinu nejdříve uvěřit. Život Abraháma i Sáry je pevně zakotven ve víře v Boží moc v Boží vedení. 

To se pak odráží v celém jejich životě. Poselství, kterým nás oslovuje Svatá rodina, je rovněž poselstvím 

víry. Také oni žili životem víry a byli krok za krokem uváděni k odhalování Boží vůle. V rodinném životě 

Marie a Josefa je středem jejich života Bůh v osobě Ježíše. Svatá rodina žije v důvěrném společenství 

rodinných vztahů. Maria a Josef stále hledají odpověď na to, co Bůh s nimi zamýšlí, co od nich očekává. 

A pokud se jim na jejich otazky dostává odpověď, tak ji bezvýhradně s vírou přijímají. Víra Svaté rodiny 

i víra Abrahámova je nám tak příkladem i pro naší víru. Víra je dar, na který člověk odpoví ano. Víra je 

přijetí Božího Syna Ježíše Krista do svého života. Víra je styl života, víra je uskutečněná odpověď na Boží 

výzvu. Víru vytváříme a upevňujeme tím, jak roste náš vztah s Bohem. Víra nám dává odvahu jít dál. Ve 

víře jsme často postaveni před nová a závažná rozhodnutí. Bůh řekl Abrahámovi: „Odejdi ze své země, 

ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu“. Abrahám poslechl a šel za Božím 

hlasem. Jeho víra byla těžce zkoušena, přesto ji zůstavává věrný. I nám se s vírou daleko lehčeji 

překonávají překážky. Víra nás učí myslet pozitivně. Bůh je láska, on nás miluje a chce pro nás jen to 

dobré. To je pro nás velkou motivaci, abychom dokázeli projít těžkým životním obdobím, vyrůst na 

něm, poučit se z něho, posunout se ve své viře výš a dál. A jak nám víra pomáhá v součesné těžké 

situaci, kdy jsme mnohdy v karanténě a nemůžeme být přítomni na mši svaté. Tato doba nám ukázala, 

že je možné zapojit a rozvíjet jiné způsoby naší víry. Bůh je s námi všude. Záleží na nás, kdy si uděláme 

čas a budeme s ním i my. Jsou prostě v našem životě období, kdy jsme nuceni okolnostmi změnit své 

stereotypní projevy víry. Člověk si většinou uvědomí, že mu něco chybí až v době, kdy o to přišel. Víra 

spolu s nadějí a láskou tvoří základní hodnoty našeho života. Vlastními silami budeme náš život zvládat 

opravdu těžce. Vše musíme stavět na Kristu přítomném v našem srdci, v našem životě. Vše je ovlivněno 

životem Krista mezi námi. Jsou to také vztahy v naší rodině i výchova našich dětí. Tak zakoušíme Boží 

lásku, která se odraží v  lásce naší. Jen tak můžem proměnit náš rodinný život. To je odkaz Svate rodiny 

pro náš každodenní rodinný život.  
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