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Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe

Jednoho dne se mal˘ chlapec vracel autobusem z bohosluÏby domÛ. Byl
tepl˘ letní den a okénka autobusu byla dokoﬁán. Chlapec si domÛ nesl biblick˘ ver‰. Na kartiãce, kterou dostal, bylo napsáno: „Mûjte víru v Boha!“1
Vtom v‰ak autobusem zavanul siln˘ vítr a jeho kartiãka vyletûla otevﬁen˘m
oknem ven. Chlapec zaãal kﬁiãet: „Zastavte! Zastavte! Moje víra vyletûla ven
oknem!“
Co je to víra? Je moÏné je‰tû na konci 20. století vûﬁit? Není to nûjak˘ pozÛstatek z dob dávno minul˘ch, ménû osvícen˘ch? Je-li v‰ak moÏné vûﬁit,
pak se mnou asi budete souhlasit, Ïe skuteãná víra nemÛÏe vyletût ven
oknem! Víra by mûla b˘t ãímsi serióznûj‰ím.

Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe
O víﬁe se v náboÏensk˘ch kruzích mluví hodnû. âlenové kﬁesÈansk˘ch
církví se rádi oznaãují za „vûﬁící“. Ale navzdory velkému mnoÏství informací o náboÏenství, které jsou dnes bûÏnû dostupné, o víﬁe mají mnozí lidé
znaãnû zkreslené pﬁedstavy.

Víra je víc neÏ názor nebo mínûní
Mnoho lidí dnes tvrdí: „Já také vûﬁím. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe kdesi v nekoneãném vesmíru kdosi musí b˘t. VÏdyÈ to v‰echno nemohlo vzniknout jen tak
náhodou.“ Toto v‰ak není víra, to je názor, urãité mínûní ãi intelektuální pﬁístup a pohled na vûc.
Pﬁipomíná mi to znám˘ pﬁíbûh o provazolezci, kter˘ natáhl své dlouhé
lano nad Niagarsk˘mi vodopády. Kolem se shlukl dav lidí – v tu‰ení, Ïe budou svûdky neobvyklé podívané. A opravdu, provazolezec pﬁe‰el pﬁed zraky
uÏasl˘ch divákÛ z jednoho konce lana na druh˘ a zpût. Pak se pﬁihlíÏejících
lidí zeptal: „Vûﬁíte, Ïe pﬁejdu po lanû s koleãkem?“ Vût‰ina divákÛ pﬁik˘vla,
muÏ opût vystoupil vzhÛru a pﬁe‰el s koleãkem po celé délce lana tam a zpût.
Potom se znovu obrátil k shromáÏdûní zvûdavcÛ a zeptal se: „Vûﬁíte, Ïe
dokáÏu po lanû pﬁejít také s ãlovûkem sedícím v koleãku?“ Nûkteﬁí váhali,
ale mnozí pﬁik˘vli. Provazolezec okamÏitû zareagoval. Pﬁistoupil k jednomu
muÏi, kter˘ pﬁedtím pﬁik˘vl, Ïe tomu vûﬁí, a ﬁekl mu: „Jak je libo, nastupte
si, prosím, do koleãka.“ „Já? Za nic na svûtû!“ zaprotestoval dotyãn˘.

1 Mar 11,22. Biblické citáty jsou pﬁevzaty z âeského ekumenického pﬁekladu z r. 1985.
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Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe
„Aha, vidíte,“ komentuje se tento pﬁíbûh, „ten ãlovûk nemûl víru. Víra –
to znamená sednout si do koleãka.“ Souhlasím, Ïe tento (zﬁejmû vymy‰len˘)
pﬁíbûh je dobrou ilustrací toho, Ïe víra je rozhodnû víc neÏ jen názor, mínûní, pohled na vûc, intelektuální souhlas nebo pﬁesvûdãení.
Tento pﬁíbûh je v‰ak velmi ‰patnou ilustrací toho, ãím skuteãná víra
opravdu je. Víra není lehkovûrnost a není to ani potﬁe‰tûnost. Opravdová
víra od nás neÏádá, abychom riskantním zpÛsobem zacházeli se sv˘m Ïivotem. Kdykoli lidé ﬁíkají, Ïe „víra“ je vede k tomu, aby hazardovali se sv˘m
Ïivotem, pak je zﬁejmé, Ïe to není víra, ale troufalost.2 I kdyÏ se povaÏuji za
vûﬁícího ãlovûka, do toho koleãka bych si rozhodnû nesedl. Klidnû mi mÛÏete tvrdit, Ïe moje víra je slabá. Ve mûstû Niagara Falls jsem vidûl hodnovûrné dokumenty, které svûdãí o tom, jak podobní dobrodruzi skonãili. Pro mû
osobnû (a bible o tom také svûdãí) víra musí b˘t vÏdy zaloÏená na solidních
dÛkazech (ãi dÛvodech).
BoÏí slovo nás upozorÀuje, Ïe „víru“, která je urãit˘m názorem, mají
dokonce i démoni, coÏ jim v‰ak nic nepomÛÏe, protoÏe v BoÏích oãích to
nemá Ïádnou hodnotu.3 Víra je tedy víc neÏ jen názor, mínûní nebo osobní
pohled na nûco.

Víra je víc neÏ pﬁesvûdãení
Mal˘ ‰kolák jednou ﬁekl: „Vûﬁit znamená b˘t pﬁesvûdãen˘ o nûãem,
o ãem víte, Ïe to tak není.“ Za skuteãnou víru se ãasto povaÏuje to, kdyÏ je
ãlovûk ochotn˘ ãi schopn˘ vûﬁit tomu, o ãem ví, Ïe to není pravda!
Mnozí lidé si myslí, Ïe budou-li o nûãem velmi silnû pﬁesvûdãeni, pak se
to urãitû stane. Ale je skuteãnû pravda, Ïe kdyÏ nûãemu vûﬁím – jsem-li
o nûãem pﬁesvûdãen˘, Ïe se to stane realitou? JestliÏe jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe
na Mûsíci je právû teì ãlovûk, znamená to, Ïe tam opravdu je? Samozﬁejmû
nikoli, protoÏe to neodpovídá skuteãnosti. Jistû, nûkdo by mohl namítnout,
Ïe kdybych skuteãnû vûﬁil, tak by tam byl. A jestliÏe tam není, pak je to
dÛkaz, Ïe mám „malou“ víru.
Ale to není víra, to je manipulování mysli. Pﬁipomíná mi to pﬁíbûh
o mazaném kouzelníkovi z Afriky. Ten za horentní sumu prodal urãit˘, na
pohled úplnû bûÏn˘ kámen. Ptáte se, jak je moÏné, Ïe kdosi byl ochotn˘
zaplatit za nûj takov˘ neuvûﬁiteln˘ obnos? To proto, Ïe kouzelník tvrdil:
„Zaruãuji vám, Ïe vloÏíte-li tento kámen do kotle, potom i kdyby se v nûm
vaﬁilo cokoli, nakonec se to v‰echno promûní na ãisté zlato. Toto je bájn˘
kámen alchymistÛ.“ Lidé nevûﬁícnû kroutili hlavou. To nemÛÏe b˘t pravda!
2 Viz poku‰ení JeÏí‰e Krista na pou‰ti (Mat 4,5-7).
3 Jak 2,19.
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Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe
Ale kouzelník je ujistil, Ïe to pravda je, a je‰tû dodal: „Má to jen jedinou podmínku: Nesmíte pﬁitom myslet na ãervenou opici.“
KdyÏ ne‰Èastn˘ kupec pﬁi‰el reklamovat tento „zázraãn˘“ kámen, protoÏe nûjak nefungoval, kouzelník se jednodu‰e zeptal: „A nemyslel jste pﬁitom, kdyÏ jste to v kotli míchal, na ãervenou opici?“ A kdyÏ ne‰Èastník
smutnû pﬁik˘vl, kouzelník jenom dodal: „VÏdyÈ jsem vás varoval: Nesmíte
pﬁitom myslet na ãervenou opici! Tehdy to nefunguje!“
Opravdu vychytral˘ kouzelník! On dobﬁe ví, Ïe myslíte-li na to, Ïe na ni
nemÛÏete myslet, uÏ na ni myslíte! TakÏe jste se chytil, jste v pasti. Nakoupil jste bez záruky a vidina toho, Ïe dostanete zpût svoje peníze, které jste
zaplatil za kámen, je zﬁejmû v nedohlednu. Kouzelník vám va‰e peníze urãitû nevrátí. A tak mu nakonec ten kámen jako bezcenn˘ v bezmocnosti hodíte zpût a on ho obratem ruky prodá dal‰ímu lehkovûrnému a bohatství chtivému zájemci.
Ale kolik „vûﬁících“ tvrdí, Ïe budete-li o nûãem dokonale pﬁesvûdãeni, tj.
budete-li tomu „opravdu vûﬁit“, tak se to stane skuteãností. JestliÏe se vám
to podaﬁí, potom mÛÏete získat cokoli na svûtû. JestliÏe se v‰ak ve va‰í mysli objeví jen mal˘ stín pochybnosti, pak vám BÛh nedá to, o co prosíte.4
Je aÏ zaráÏející, kolik kﬁesÈanÛ si myslí, Ïe vysly‰ení jejich modliteb
závisí na tom, jak dokáÏou zmanipulovat svoji mysl. Vûﬁit podle nich znamená snaÏit se ze v‰ech sil soustﬁedit na to, Ïe nesmím zapochybovat.
A protoÏe nikdy nejsem schopn˘ zmobilizovat skuteãnû v‰echny své síly,
tento pﬁístup musí vést nevyhnutelnû k tomu, Ïe zapochybuji. Pﬁesnû jako
s tím „zázraãn˘m“ kamenem. Víra v‰ak není dlouhé lano, sahající aÏ do
„nebe“, s jehoÏ pomocí se mi podaﬁí zmanipulovat Boha, coÏ by mûla b˘t
odmûna za to, Ïe se mi uÏ podaﬁilo zmanipulovat vlastní mysl. To není víra,
to je povûra.
Mûli bychom rozli‰ovat mezi povûrou a vírou. Povûra je zaloÏená na
nepodloÏen˘ch souvislostech mezi jevy, na urãit˘ch pﬁedstavách ãi lidsk˘ch
v˘myslech (jako napﬁ. ãerná koãka, kominík, pátek 13.). Naproti tomu víra
vÏdy spoãívá na seriózních dÛvodech a faktech. Víra je tedy víc neÏ silné
pﬁesvûdãení. To, Ïe jsem o nûãem silnû pﬁesvûdãen˘, je‰tû nemusí mít nic
spoleãného s vírou, klidnû to mÛÏe b˘t i povûra. Povûry jsou totiÏ dodnes
neuvûﬁitelnû roz‰íﬁené.

4 Na podpoﬁení takové pﬁedstavy se nûkdy cituje Mat 17,20. Kristus sám, a on je nám
rozhodnû pﬁíkladem víry, hory nikdy nepﬁená‰el. Mluví tedy obraznû: „hory“ (tûÏkosti) nejsou pﬁekáÏkou pro víru, víra dává motivaci pﬁekonat i ty nejvût‰í pﬁekáÏky.
Pravá víra nezávisí na vnûj‰ích okolnostech, nelekne se nûjaké „hory“.
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Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe

Víra je víc neÏ pﬁíslu‰nost k církvi
KdyÏ se dnes lidé ptají: „Jaké je on (ona) víry?“, ãasto tím vlastnû myslí
na urãité vyznání ãi pﬁíslu‰nost k církvi. Je pravda, Ïe v nûkter˘ch filozofick˘ch smûrech, „-izmech“, dokonce i v náboÏenstvích – k tomu, aby ãlovûk
byl povaÏován za jejich pﬁíslu‰níka, staãí jeho formální souhlas s tím, co
tyto smûry uãí, respektive „vûﬁí“.
To v‰ak neplatí v biblickém kﬁesÈanství. KdyÏ byl Kristus na této zemi,
poloÏil sv˘m uãedníkÛm zajímavou otázku: „Za koho mû lidé pokládají? Co
ﬁíkají lidé o mnû, kdo jsem já?“5 Základní otázkou kﬁesÈanství není: „Co lidé
ﬁíkají o Kristovû uãení? Jak˘ mají vztah k tomu, co JeÏí‰ ﬁíkal?“ Jistû, prvek
uãení je v kﬁesÈanství (stejnû jako v jin˘ch náboÏenstvích) dÛleÏit˘. Ale to
nejdÛleÏitûj‰í v kﬁesÈanství je najít správn˘ postoj k osobû JeÏí‰e Krista.
KﬁesÈanské náboÏenství nespoãívá v prvé ﬁadû v pﬁijetí nûjakého kréda6
ãi urãitého poãtu jasnû definovan˘ch vûrouãn˘ch bodÛ. Ve své podstatû
kﬁesÈanství znamená mít pozitivní vztah k osobû JeÏí‰e Krista.
Víra je tedy víc neÏ pouze intelektuální souhlas s nûjak˘m krédem nebo
formální pﬁíslu‰nost k církevnímu spoleãenství.7 Víra není v˘sledkem toho,
Ïe se ãlovûk snaÏí ze v‰ech sil zmanipulovat svou mysl, ale je to pﬁirozen˘
dÛsledek nûãeho jiného – poznání.

Mezi vírou a poznáním je vztah pﬁímé úmûry
Za minulého reÏimu nás ve ‰kole uãili, Ïe víra je vlastnû pro ty, kdo
nepouÏívají svÛj rozum. âím je ãlovûk rozumnûj‰í, ﬁíkali nám, tím má ménû
víry, pﬁípadnû ji ani nepotﬁebuje, úplnû se bez ní obejde. Víra, náboÏenství –
to je jen pro staré babiãky, které toho mnoho nevûdí, stojí uÏ nad hrobem,
a proto mají strach z budoucnosti. JenomÏe realita Ïivota se nakonec ukázala b˘t sloÏitûj‰í, neÏ jak to pﬁipou‰tûly pouãky v uãebnicích marxistickoleninské filozofie. Víra pﬁeÏila, zatímco politick˘ a filozofick˘ systém padl.
Je v‰ak zajímavé, Ïe mnozí lidé si stále myslí, Ïe mezi vírou a poznáním
je vztah nepﬁímé závislosti. Tedy ãím vût‰í poznání, tím men‰í víra a naopak.
âím více mám jednoho, tím ménû mám druhého. Vûﬁit podle nich znamená
„vypnout“ logiku, my‰lení a soudnost.
5 Mat 16,13-17.
6 Toto pojmenování pochází z latinského: Credo = vûﬁím. Samozﬁejmû, v urãitém smyslu obsah víry, vûrouãné v˘povûdi o Bohu a jeho vztahu k ãlovûku je moÏné shrnout do
pojmu „víra“, jako je to napﬁ. v Gal 1,23; 1 Tim 4,1; Juda 3.
7 Luk 13,25-30; Mat 7,21-23; srov. Mat 25,12. JeÏí‰ tûmto lidem vyt˘ká, Ïe je nikdy
neznal. Problém v‰ak není v jeho vztahu k nim. Je tﬁeba chápat to tak, Ïe oni si k nûmu
nikdy nevybudovali blízk˘, dÛvûrn˘ vztah. On nás zná dokonale (Mat 10,30). Aby byl
vztah funkãní, musí b˘t oboustrann˘.
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Nesprávné pﬁedstavy o víﬁe
Myslím, Ïe mnozí kﬁesÈané by nesouhlasili s v˘‰e uvedenou definicí víry: „Vûﬁit znamená b˘t pﬁesvûdãen˘ o nûãem, o ãem víte, Ïe to tak není.“
MoÏná, Ïe tak daleko byste ne‰li, ale urãitû jste uÏ sly‰eli, Ïe lidé nûkdy
pouÏívají slovo víra pro to, pro co nemají dostateãné dÛkazy.
KdyÏ jsem se jednoho kﬁesÈana nedávno zeptal, proã pouÏívá slovo
„víra“ takov˘m zpÛsobem, ﬁekl mi: „Kdybych mûl dostateãné dÛkazy, pak
bych neﬁekl ‘vûﬁím’, ale ‘vím’.“ To by skuteãnû naznaãovalo, Ïe ãím více
o Bohu víme, tím men‰í víru budeme mít. A jestliÏe BÛh opravdu existuje –
a jednoho dne budeme stát v jeho pﬁítomnosti – tak mu potom ﬁekneme:
„TakÏe teì, kdyÏ tû, BoÏe, vidím, uÏ v tebe nevûﬁím!“
To je ale zvlá‰tní. Zvlá‰È tehdy, kdyÏ si ãlovûk uvûdomí, Ïe ﬁeãtina8
i nûkteré jiné jazyky mají pro slovo víra a dÛvûra jen jedno slovo. To by znamenalo, Ïe vlastnû ﬁekneme: „Teì, kdyÏ tû, BoÏe, vidím, uÏ ti nedÛvûﬁuji.“
Jeden mÛj kolega mi vyprávûl, jak ho pﬁed ãasem nav‰tívil jist˘ muÏ,
kter˘ se teprve krátce pﬁedtím stal kﬁesÈanem. KdyÏ si v jeho bytû prohlíÏel
regály plné literatury (má tam nûkolik tisíc teologick˘ch knih), ﬁekl mu:
„A nebrání ti v‰echny ty knihy ve víﬁe?“ Jak v˘stiÏnû tento v˘rok vyjadﬁuje
názor mnoha vûﬁících: Hodnû vûdût je pro víru nebezpeãné.
„Ale coÏ neztratili lidé víru v dÛsledku toho, Ïe si kladli pﬁíli‰ mnoho
otázek? Není nebezpeãné uvaÏovat pﬁíli‰ o náboÏenství?“ namítají mnozí. Je
pravda, Ïe uvaÏuje-li ãlovûk nad tím, ãemu vûﬁí, je v tom urãité riziko. Mnozí z tûch, kteﬁí se vydali touto cestou, zjistili, Ïe to, ãemu vÏdy vûﬁili, postrádá odpovídající dÛvody a je to nelogické. Není proto moÏné zaruãit, Ïe na‰e
názory se nezmûní, jestliÏe o nich budeme uvaÏovat.
¤e‰ení v‰ak nespoãívá v tom, Ïe uvaÏovat nebudeme nebo uvaÏovat pﬁestaneme, jen co se dostaneme do problémÛ. ¤e‰ením je naopak postupovat
dál a hledat ﬁe‰ení sv˘ch tûÏkostí. Svou vírou jsou obvykle rozãarováni ti,
kteﬁí nad ní pﬁíli‰ neuvaÏovali. Problémy se nevyﬁe‰í tím, Ïe je budeme ignorovat a pﬁedstírat, Ïe neexistují. Právû peãlivé zvaÏování nám mÛÏe
pomoci najít odpovûdi na mnohé z na‰ich otázek.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe jakkoli mÛÏe uvaÏování o víﬁe skr˘vat urãitá rizika, neuvaÏovat o ní mÛÏe b˘t osudné.9 Víra, která je neprozkoumaná, mÛÏe b˘t vyslovenû nebezpeãná. Dává ãlovûku fale‰n˘ pocit jistoty a vede
k tomu, Ïe je netolerantní k názorÛm tûch, kteﬁí vûci vidí jinak neÏ on.
8 Jazyk, jímÏ byla napsána druhá ãást bible – Nov˘ zákon. První ãást – Star˘ zákon –
byla psána hebrejsky a aramejsky. V tûchto jazycích je pro víru i dÛvûru pouÏito jedno
slovo.
9 PﬁipomeÀme si více neÏ 900 pﬁíslu‰níkÛ sekty Svatynû lidu, kteﬁí zahynuli v dÏunglích
Guyany v roce 1978, kdyÏ slepû následovali svého vÛdce Jima Jonese. V roce 1993
zahynulo ve mûstû Waco v Texasu více neÏ 80 lidí, kteﬁí patﬁili k následovníkÛm Davida Koreshe. Kdyby tak tito oklamaní lidé byli ochotní klást si otázky a uvaÏovat!
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Co je víra?
Ve skuteãnosti mezi vírou a poznáním není vztah nepﬁímé úmûry. Je to
pﬁesnû naopak. âím vût‰í poznání, tím vût‰í víra. âím lépe nûkoho znám,
tím více mu dÛvûﬁuji. (Samozﬁejmû za pﬁedpokladu, Ïe je to dÛvûryhodn˘
ãlovûk. Existují i lidé, kter˘m dÛvûﬁujete tím ménû, ãím více je znáte; ale to
je jiná kapitola.) Skuteãné poznání vede k víﬁe a dÛvûﬁe.10 Jak jsme uÏ
naznaãili, v ﬁeãtinû neexistují dvû slova pro vyjádﬁení víry a dÛvûry; slovo
„pistis“ vyjadﬁuje obojí.11
Na druhé stranû musím pﬁipustit, Ïe ãlovûk toho mÛÏe o Bohu hodnû
vûdût, a pﬁitom k nûmu nemusí mít kladn˘ vztah. Kolik lékaﬁÛ kouﬁí, i kdyÏ
sami nejlépe vûdí, jak to ‰kodí! Kolik sportovních fanou‰kÛ má ‰patnou
tûlesnou kondici! Podobnû nûkdo mÛÏe hodnû vûdût o bibli, teologii ãi církevních dûjinách, a pﬁece Bohu nedÛvûﬁuje. Poznání samotné víru je‰tû rozhodnû nezaruãuje.
Jednoho dne se jist˘ muÏ vydal za sv˘m znám˘m, kter˘ pracoval
v kováﬁské dílnû. NapÛl Ïertem poloÏil host svÛj palec na kovadlinu a ﬁekl
pﬁíteli, aby ho udeﬁil velk˘m kladivem, s nímÏ zrovna pracoval. Zatímco kováﬁ vûﬁil, Ïe jeho pﬁítel v poslední chvíli palec odtáhne, host vûﬁil, Ïe jeho
pﬁítel buì udeﬁí vedle, nebo úder kladiva v poslední chvíli zastaví.
A v˘sledek? Náv‰tûvníka odvezli do nemocnice s palcem, kter˘ sv˘m
tvarem silnû pﬁipomínal palaãinku. MoÏná, Ïe kdyby tito dva muÏi znali jeden druhého lépe, nebyla by se tato nehoda stala.
Vûﬁit neznamená vypnout logické my‰lení a soudnost, neznamená to b˘t
pﬁesvûdãen˘ o nûãem, pro co nemám pﬁesvûdãivé nebo dostateãné dÛvody.
Mezi vírou a poznáním je vztah pﬁímé závislosti. JestliÏe dÛvûryhodnou
osobu lépe znám, více jí dÛvûﬁuji.

Co je víra?
Víra je schopnost, kterou má kaÏd˘ ãlovûk
Schopnost dÛvûﬁovat druh˘m je nám vlastní, kaÏdodennû ji pouÏíváme,
i kdyÏ je pravda, Ïe do znaãné míry závisí na v˘chovû v na‰em raném dûtství a na vztazích v dûtství vytvoﬁen˘ch.
10 Samozﬁejmû, nyní nemluvíme o poznání, které se promûﬁuje pomocí IQ testÛ, o schopnosti abstraktnû myslet, ale o zku‰enostním poznání osoby.
11 Podobnû i hebrejské „emún“ vyjadﬁuje nejen nûjakou abstraktní víru, ale zároveÀ
(a pﬁedev‰ím) spolehlivost a dÛvûryhodnost. Z tohoto koﬁene je odvozeno i slovo
amen, coÏ je vyjádﬁení jistoty, respektive pﬁání, aÈ se tak stane.
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Co je víra?
Je‰tû Ïádní hosté, kteﬁí k nám pﬁi‰li, nezkoumali, zda Ïidle, na kterou je
posadím, je spolehlivá. Vûﬁili, Ïe bych je na rozbitou neposadil.
KdyÏ nastupujeme do vlaku, dÛvûﬁujeme, Ïe nás doveze na místo urãení.
KdyÏ nám v lékárnû dají léky, nedûláme doma jejich analytick˘ rozbor, abychom zjistili, zda jsme nedostali jed. Bez schopnosti vûﬁit by na tomto svûtû
lidé ani nemohli existovat.
Ze zku‰enosti víme, Ïe strojvedoucím nebo lékárníkÛm je moÏné dÛvûﬁovat. Tuto schopnost dÛvûﬁovat na základû faktÛ a zku‰eností nám dal BÛh.
Proto i ve vztahu k nûmu a k bibli od nás BÛh neoãekává nic jiného – nic více, ale ani nic ménû –, neÏ abychom se pﬁesvûdãili na základû poznání faktÛ
a vlastních zku‰eností a zaujali ãestn˘ postoj k tomu, co nám nabízí.
Je pravda, Ïe mnozí lidé víru v Boha zavrhují a odmítají bez toho, Ïe by
mûli základní informace o tom, jak˘ BÛh je, co nám nabízí a jak˘m zpÛsobem ﬁídí vesmír. Nezdá se mi v Ïivotû pﬁíli‰ ãestné odsuzovat nûco, co vÛbec neznám. JenomÏe na druhé stranû vím, Ïe dÛvûra se nedá pﬁikázat,
a proto ve svobodném vesmíru i takoví lidé mají právo na svÛj názor a existenci. Je to jejich vûc.
Mnozí lidé v‰ak tvrdí, Ïe vûﬁit nemohou, i kdyÏ se o to pokou‰í a vûﬁit
chtûjí. To je ale velmi nepﬁesné tvrzení. Otázkou není, zda ãlovûk je schopn˘ vûﬁit, ale komu vûﬁí. KaÏd˘ ãlovûk má schopnost vûﬁit. BÛh dává kaÏdému ãlovûku pﬁicházejícímu na svût „míru“ víry. Kdyby BÛh dal schopnost
vûﬁit jenom nûkomu, pak by bylo nespravedlivé poÏadovat víru jako podmínku spasení ode v‰ech.12
ProtoÏe schopnost vûﬁit mají v‰ichni, dÛleÏité je, abychom se ptali, jak
tuto schopnost pouÏíváme a kdo je objektem na‰í víry. V biblické víﬁe nejde
ani tak o vztah k nûãemu, jako spí‰e o osobní vztah k nûkomu. KdyÏ ﬁeknu:
„Vûﬁím, Ïe ta polévka je dobrá,“ jde vlastnû o nepﬁesné pouÏití pojmu
„víra“. Tato „víra“ je zamûﬁená na nûjakou „vûc“. Mluvím o nûãem, o ãem
bych potﬁeboval více informací.13 JestliÏe pouÏiji takového obratu, pak mi
jde spí‰e o vyjádﬁení urãité pochybnosti, nûãeho, o ãem nejsem docela pﬁesvûdãen˘ a ãím si nejsem docela jist˘. A to je zvlá‰tní pouÏití, protoÏe slovem „víra“ vyjadﬁujeme spolehnutí se, jistotu.14
Naopak, vyjádﬁení: „Vûﬁím, Ïe Jan mû nezklame,“ prozrazuje vztah dÛvûry. Tato „víra“ je zamûﬁená na osobu a je v˘sledkem mého kladného vztahu
k danému ãlovûku. V biblickém chápání je spásná víra – kterou nám BÛh
nabízí a kterou od nás oãekává – zamûﬁená na osobu.
12 Mar 16,16; 2 Petr 3,9.
13 Kdybych je mûl, v bûÏné ﬁeãi bych ﬁekl: „Já vím, Ïe té polévce nic není. (Pﬁed chvílí
jsem této polévky sám snûdl pln˘ talíﬁ.)“
14 Aãkoli tento aspekt zde mÛÏe b˘t také pﬁítomn˘: „DÛvûﬁuji ti, Ïe bys mi nûco, co není
k jídlu, nepﬁedloÏil, a proto vûﬁím, Ïe ta polévka je dobrá.“
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Co je víra?
V‰eobecnû ﬁeãeno, víra je tedy schopnost, kterou má kaÏd˘ ãlovûk. Je to
schopnost dÛvûﬁovat osobû na základû faktÛ, dÛvodÛ a zku‰eností, které
máme aÈ uÏ z vlastního experimentu nebo z jiného, pro nás dÛvûryhodného
zdroje. BÛh od nás nechce nic jiného, neÏ abychom tuto schopnost tak, jak ji
pouÏíváme v jin˘ch oblastech Ïivota, rozvinuli i ve vztahu k nûmu.

Víra je vztah s Bohem, do kterého vstupujeme
na základû poznání
Ve známé a kﬁesÈany ãasto citované biblické definici víry ze Îid 11,1 se
ﬁíká, Ïe „víra je ‘hypostasis’“. Hypostasis je ﬁecké slovo, které se pﬁekládá
jako „podstata“. JenomÏe takov˘ pﬁeklad: „Víra je zajisté podstatou toho,
v co doufáme,“ pﬁíli‰ nepomáhá pﬁi pochopení toho, co víra ve skuteãnosti je.
KdyÏ na zaãátku tohoto století archeologové dûlali vykopávky v Egyptû,
na‰li mnoho dokumentÛ s nadpisem „hypostasis“. Pﬁi ãtení tûchto star˘ch
rukopisÛ zjistili, Ïe jsou to vlastnû obchodní smlouvy, záznamy o prodeji
a koupi majetku apod. Od té doby víme, Ïe apo‰tol nám ﬁíká, Ïe víra je
vlastnû smluvní vztah s Bohem.15 BÛh nám toho chce dát hodnû, ale ví, Ïe
nejprve se nám musí pﬁedstavit, jinak mu nebudeme dÛvûﬁovat.
A tak BÛh dûlá v‰echno pro to, aby se nám zjevil, pﬁedstavil, abychom
ho poznali.16 Z textu proroka Ozeá‰e je zﬁejmé, Ïe milovat Boha znamená
poznat ho, a poznat ho znamená milovat ho.17 V biblickém smyslu poznat
nûkoho znamená mít k nûmu úzk˘ vztah lásky, dÛvûry a pﬁátelství.18
15 Podíváme-li se na pozadí tûchto ver‰Û (Îid 10,35-11,1), zjistíme, Ïe jsou pﬁevzaty z 1.
a 2. kapitoly knihy Abakuka. Situace se tomuto prorokovi zdála tak ‰patná, Ïe Bohu
klade otázku: „Proã nic neudûlá‰?“ A BÛh odpovídá: „Udûlám, ale kdybych vám to
ﬁekl, tak tomu neuvûﬁíte.“ Abakuk odpovídá: „Dobﬁe, budu trpûlivû ãekat, dokud neuvidím, co udûlá‰.“ BÛh mu ﬁekl: „Kdyby se ti zdálo, Ïe zaslíbení se opozdilo, vydrÏ.
Spravedliv˘ bude Ïít v dÛvûﬁe.“ To je ten znám˘ ver‰ (¤ím 1,17), kter˘ pouÏíval
Luther: „Spravedliv˘ z víry bude Ïiv.“ Text se v‰ak nezab˘vá ospravedlnûním ãi
odpu‰tûním. V textu BÛh ﬁíká, Ïe ten, kdo k nûmu má správn˘ vztah a je jeho pﬁítelem,
bude mu dÛvûﬁovat a bude ochoten ãekat. A v tom spoãívá správn˘ vztah k Bohu,
o kter˘ Bohu vlastnû jde.
16 Jan 17,3. Vûãn˘ Ïivot je v poznání Boha.
17 Oz 6,6: „ProtoÏe lásku chci, ne obûti, poznání Boha je víc neÏ zápaly.“ Jde o hebrejsk˘
paralelizmus, ve kterém druh˘ ﬁádek vyjadﬁuje tutéÏ my‰lenku jako první ﬁádek textu,
ale jin˘mi slovy. Poznat Boha znamená milovat ho. (Hebr. slovo „chesed“ znamená
smluvní lásku a milost.)
18 1 Moj 4,1; Mat 7,23. V biblickém poznání je zapojen intelekt, cit i vÛle. Mít informace
je‰tû neznamená znát. Proto jsem ﬁekli, Ïe poznání samo o sobû je‰tû nezaruãuje víru.
Nûco jiného je o Bohu vûdût, a nûco jiného je Boha znát (i kdyÏ na‰e poznání Boha je
vÏdy ãásteãné, omezené). Ale to, co o nûm mÛÏeme vûdût, je dostaãující k tomu, abychom mu dÛvûﬁovali.
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Co je víra?

Víra jako „ano“ Bohu na základû
poznání Boha z bible
Odkud pochází taková víra ãi dÛvûra? UÏ jsme si ﬁekli, Ïe BÛh dal kaÏdému ãlovûku „míru“ víry, jakousi „startovní“ víru. ZáleÏí na nás, jak budeme dále rozvíjet tento dar ve vztahu k lidem i k Bohu samotnému.
O Bohu v‰ak existuje mnoho rÛzn˘ch pﬁedstav, které si navzájem protiﬁeãí. Proto se nám BÛh zjevuje – pﬁedstavuje, abychom se s ním mohli lépe
seznámit. To udûlal prostﬁednictvím svého Slova a zcela v˘sostnû v osobû
a díle JeÏí‰e Krista; o tom my dnes mÛÏeme ãíst v BoÏí knize – bibli.
„Víra je tedy ze sly‰ení a sly‰ení skrze Slovo BoÏí.“19 V dobû, kdy apo‰tol Pavel napsal tato slova, si lidé nemohli dovolit vlastnit kopie biblick˘ch
svitkÛ, protoÏe pro jednotlivce byly pﬁíli‰ drahé. Lidé tedy byli odkázáni na
to, aby ‰li do komunity vûﬁících a tam sly‰eli toto slovo ãíst. Kdyby apo‰tol
psal dnes, napsal by asi toto: „A víra je tedy ze ãtení (vlastního studia a jistû
i z naslouchání kázání) slova BoÏího.“
Prvotním posláním bible není ani tak poskytnout nám informace o tom,
co proÏíval Samson, David ãi Nikodém a jak se zachovali v urãit˘ch situacích. Prvotním zámûrem bible je odhalit nám pravdu o tom, jak˘ je BÛh. To,
co je pro mÛj dne‰ní Ïivot nejdÛleÏitûj‰í, není ani tak to, jak se zachovaly
biblické postavy,20 ale jak se k tûmto lidem – kteﬁí se nacházeli v rÛzn˘ch,
ãasto i velmi tûÏk˘ch Ïivotních okolnostech – zachoval BÛh. Právû na základû toho, jak BÛh jednal v prÛbûhu dlouh˘ch let a v rÛzn˘ch sloÏit˘ch situacích, si mÛÏeme udûlat vyváÏen˘ obraz o tom, jak˘ BÛh je – mÛÏeme si vytvoﬁit pﬁedstavu o jeho charakteru a získat podklady pro své rozhodnutí, zda
mu chceme nebo nechceme dÛvûﬁovat.
Je tedy potﬁebné rozli‰ovat mezi vírou v‰eobecnû – jako schopností
dÛvûﬁovat, kterou má kaÏd˘ – a spásnou vírou, která znamená osobní rozhodnutí dÛvûﬁovat Bohu na základû poznání toho, jak se nám zjevil v bibli.
Víra je sice BoÏí dar,21 ale to je‰tû není spásná víra. Opravdová (spásná)
víra je v˘sledkem rozvíjení daru v‰eobecné víry a pochází ze ãtení (sly‰ení)
BoÏího slova.
JestliÏe Boha neznáme tak, jak se nám zjevuje v bibli, ná‰ vztah k nûmu
je pak spí‰e povûrou neÏ vírou. Správná víra v Boha tedy nebude „skokem do
tmy“, jak nûkteﬁí lidé víru rádi oznaãují. BÛh nás nenechal ve tmû, on se nám
19 ¤ím 10,17.
20 ProtoÏe se ãasto zachovaly nesprávnû – a v tom mi nejsou pﬁíkladem. Samozﬁejmû,
v tom, v ãem se zachovali správnû, a hlavnû jak plnili BoÏí vÛli, pro mû pﬁíkladem
jsou a povzbuzují mû v mém kﬁesÈanském Ïivotû.
21 ¤ím 12,3.
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zjevil – odhalil. On nás „nenavádí“ k tomu, abychom nûco riskovali. Naopak,
varuje nás pﬁed tím, abychom dÛvûﬁovali nûkomu, koho dobﬁe neznáme. Víra
je spí‰e krokem dÛvûry do náruãí milujícího Boha. Tyto kroky ãlovûk dûlá
podle toho, jak se uãí Boha poznávat. Ve svém vztahu tak neustále roste.22
V procesu budování víry tedy hraje nezastupitelnou roli BoÏí slovo.
O tuto víru je nutné zápasit, je nutné vynaloÏit urãité úsilí.23 Samozﬁejmû,
i v tom je nám BÛh ochoten pomoci, vÏdyÈ on udûlá v‰echno pro na‰e
blaho.24 Rozhodnutí v‰ak musíme udûlat sami; ve vesmíru, ve kterém existuje svoboda, to za nás BÛh udûlat nemÛÏe, protoÏe jinak bychom uÏ nebyli
lidé, ale loutky. Proto BÛh na‰e rozhodnutí respektuje.
V otázce správného pochopení víry tedy nesmíme ztratit ze zﬁetele následující napûtí: JestliÏe vûﬁím, nemám na tom Ïádnou zásluhu, protoÏe víra je
BoÏí dar pro kaÏdého.25 JestliÏe v‰ak nevûﬁím, jsem za to zodpovûdn˘, protoÏe víra je ze sly‰ení (ãtení) BoÏího slova a je nutné o ni zápasit.
Víra tedy oznaãuje vztah dÛvûry a pﬁátelství k Bohu jako k Osobû, kterou známe. âím lépe Boha známe, tím lep‰í jsou na‰e vztahy. Tento vztah je
zaloÏen˘ na poznání toho, co o sobû BÛh zjevil v Písmu – zápasím-li tedy
o pochopení jeho Slova, vztah neustále roste.

Víra jako ﬁe‰ení problému ve vesmíru
MoÏná si v‰ak ﬁeknete: „No dobﬁe, ale proã BÛh nedá spásnou víru kaÏdému, kdyÏ chce, aby v‰ichni byli spaseni?“ UÏ jsme si ﬁekli, Ïe termínem
„víra“ oznaãujeme takov˘ vztah, kter˘ je vztahem dÛvûry, pﬁátelství a lásky
k Bohu. To musí vypl˘vat z toho, Ïe danou osobu známe. DÛvûra, pﬁátelství,
poznání ãi láska – nic z toho se nedá pﬁikázat. Nelze nûkomu ﬁíci: „Musí‰ mi
dÛvûﬁovat, aÈ se ti to líbí nebo ne! Na mû se musí‰ úplnû spolehnout, já jsem
dokonale dÛvûryhodn˘!“ Naopak, kdyby nûkdo nûco takového tvrdil, je to
spí‰e podezﬁelé. A vÛbec, proã tolik mluvíme o dÛvûﬁe?
Z Písma je jasné, Ïe ve vesmíru do‰lo k naru‰ení dÛvûry. Tato vzpoura,
do které je dnes zapojena celá na‰e planeta, zaãala v nebi, v mysli jednoho
z nejkrásnûj‰ích BoÏích andûlÛ – Lucifera.26 Ten obvinil Boha z toho, Ïe je
krut˘, nelaskav˘ a svévoln˘ tyran s nesplniteln˘mi nároky, kter˘ svoji moc
pouÏívá k tomu, aby se mu jeho stvoﬁení podﬁídilo.27 Satan ví, Ïe pﬁím˘m
22
23
24
25
26
27
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Mar 4,28.
Juda 3.
Fil 2,13: „Je to BÛh, kter˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete i ãiníte, co se mu líbí.“
1 Kor 4,7.
Ez 28,13-17; Iz 14,12-15.
1 Moj 3,1-6; Zj 12,7-9.
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DÛsledky víry
útokem na Boha by mnoho nedokázal, a proto útoãí zákeﬁnû: Pﬁekrucuje
fakta, uchyluje se k polopravdám, pomluvám i vysloven˘m lÏím. Tímto
zpÛsobem dosáhl naru‰ení vztahu stvoﬁen˘ch bytostí k Bohu. Za‰lo to tak
daleko, Ïe ve vesmíru vypukla válka.28 Hﬁích – jak se tento problém naz˘vá
v náboÏenském jazyce – je naru‰ení vztahu dÛvûry, lásky a obdivu k Bohu.
Jedin˘ zpÛsob, jak vyﬁe‰it tento problém, je znovu nastolit dÛvûru a dÛvûryhodnost. BÛh v‰ak ví, Ïe nemá smysl obvinûní prostû odmítat. Tvrzeními
se nic nedokáÏe a nevyﬁe‰í. Proto zaãal s dlouh˘m procesem vysvûtlování,
odhalování a pﬁedstavování sebe samého, aby v prÛbûhu dlouhého ãasového
období a za rÛzn˘ch okolností dokázal, Ïe není takov˘, jak ho satan pﬁedstavil. KdyÏ potom Kristus zemﬁel na kﬁíÏi, dÛvûra nebesk˘ch bytostí byla navÏdy zaji‰tûná. Jenom na na‰í zemi pﬁetrvává nevûra, nedÛvûra a vzpoura.29
BÛh od nás oãekává, Ïe se na základû dÛkazÛ pﬁesvûdãíme, jak˘ ve skuteãnosti je, protoÏe ví, Ïe poznáme-li ho, zaãneme mu dÛvûﬁovat. Proto je
víra tak dÛleÏitá. Je tﬁeba vûdût: Víra nás nespasí – BÛh nás zachraÀuje. Ale
BÛh mÛÏe spasit jen ty, kteﬁí mu dÛvûﬁují. BÛh – jako nebesk˘ lékaﬁ – je pﬁipraven˘ vyléãit nás ze v‰eho, co hﬁích zpÛsobil. Ale on nás nechce a ani
nebude nutit, abychom se rozhodli léãbu pﬁijmout. JestliÏe mu nedÛvûﬁujeme natolik, abychom mu byli ochotni naslouchat a spolupracovat s ním, aby
napravil v‰echno, co v nás hﬁích naru‰il, potom pro nás nemÛÏe nic udûlat.
Ani lékaﬁ nemÛÏe pomoci tûm pacientÛm, kteﬁí mu nedÛvûﬁují, a proto
k nûmu ani nepﬁijdou, aby se léãili. Léãba mÛÏe probíhat jen tam, kde existuje vzájemná dÛvûra.
Pﬁedstavte si, Ïe jste pﬁicestovali vlakem do Prahy. Máte asi pût hodin
ãasu, a tak se chcete podívat na mûsto. Kufry si necháte na nádraÏí na nástupi‰ti. Nikdo se pﬁece nebude dot˘kat toho, co mu nepatﬁí – nebo snad ano?
KdyÏ se vrátíte, kufry tam urãitû budou – nebo nebudou? V‰ichni dobﬁe
víme, jak to dopadne. Tam, kde není dÛvûra a láska, tam se v‰echno hroutí.
A naopak, kdybychom my lidé Bohu dÛvûﬁovali, byl by schopn˘ napravit
v‰echno, co hﬁích v nás i mimo nás naru‰il.

DÛsledky víry
Ale není to pﬁíli‰ triviální, aby po nás BÛh chtûl tak málo – pouhou dÛvûru? Není kromû toho také potﬁeba, abychom ho poslouchali, abychom ãinili
pokání, byli znovuzrození, ospravedlnûní, posvûcení, abychom dodrÏovali
28 Zj 12,7.
29 Zj 12,9-11.
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DÛsledky víry
v‰echno, co pﬁikázal, abychom byli dokonalí atd.? Takov˘ seznam odradí
mnohé lidi, dokonce i ty, kteﬁí by chtûli mít správn˘ vztah k Bohu. Ale nenechte se tímto zpÛsobem zmalomyslnût. JestliÏe rozumíme tomu, co bylo
v BoÏí rodinû naru‰eno, v ãem spoãívá podstata problému, potom kaÏd˘ jednotliv˘ bod, kter˘ jsme vyjmenovali (a také ty dal‰í, o kter˘ch jsme se vÛbec nezmínili), jsou souãástí jedné nádherné promûÀující zku‰enosti, kterou
nám v‰em BÛh nabízí. On nikdy nezam˘‰lel, aby to bylo tak komplikované
nebo rozdûlené do tolika ãástí.
Jak ale poznám, zda mám ten správn˘ vztah, zda mám tu „pravou“ víru?
O této otázce se mnoho diskutovalo uÏ v raném kﬁesÈanství i bûhem reformace – a diskutuje se o ní dodnes. Jeden z prvních vedoucích kﬁesÈanské církve, Jakub, napsal knihu, která se v následujících stoletích stala znaãnû kontroverzní.30

Víra a skutky
Víra bez skutkÛ je mrtvá, neuÏiteãná, ﬁíká Jakub.31 Jisté je, Ïe BÛh od
nás oãekává víru stejnû jako skutky.32 Kolik skutkÛ ale musím vykonat,
a jak˘ch? Je pravda – jak se to ãasto tvrdí –, Ïe víra a skutky jsou jako dvû
vesla na lodi, kter˘mi musím veslovat, abych se dostal do „nebe“? Není právû toto snaha zachránit se vlastním úsilím? VÏdyÈ jestliÏe se moje pozornost
zamûﬁí na mé skutky a zaãnu svoji víru mûﬁit sv˘m v˘konem, uÏ jsem padl
do pasti skutkaﬁství! Není moÏné, abychom se zde pou‰tûli do exegetick˘ch
ãi teologick˘ch vysvûtlení v‰ech tûchto problémÛ. Pokusím se to v‰ak vysvûtlit co nejjednodu‰‰ím a nejsrozumitelnûj‰ím zpÛsobem.
O Abrahamovi ãteme, Ïe „byl nazvan˘ pﬁítelem BoÏím“.33 Správná víra
ze mû tedy udûlá BoÏího pﬁítele. To znamená, Ïe chci budovat správn˘ vztah
s Bohem, jsem ochotn˘ naslouchat tomu, co mi BÛh ﬁíká, a pﬁijmout to, co
mi nabízí. BÛh ode mne neoãekává 100% v˘konnost – on ví, Ïe to není
v tomto hﬁíchem naru‰eném svûtû moÏné. Oãekává v‰ak ode mne 100%
ochotu naslouchat a nechat se vést.
30 Srov. Jak 2,14-26 s ¤ím 4,1-25. Pokud vûﬁíme, Ïe BoÏí slovo je inspirované, pak není
moÏné stavût Jakuba proti Pavlovi. Tito autoﬁi si neprotiﬁeãí, ale mluví o dvou rÛzn˘ch
vûcech. Jakub neporovnává víru a skutky jako prostﬁedky pﬁístupu k Bohu, ale mluví
o pravé víﬁe a mrtvé víﬁe. Jakub nepopírá, Ïe ãlovûk je ospravedlnûn˘ vírou, ale tvrdí,
Ïe samotné vyznání nestaãí k ospravedlnûní. Víru a skutky je tﬁeba rozli‰ovat (kvÛli
správnému chápání ospravedlnûní a posvûcení), ale nelze je oddûlovat, protoÏe v praxi
jdou vÏdy spolu.
31 Jak 2,17.20.
32 Ef 2,8-10.
33 Jak 2,23.
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DÛsledky víry
Pﬁesnû tak to funguje i v na‰ich vztazích. Pﬁedstavte si, Ïe pﬁijdu domÛ
po práci a mám velk˘ hlad. Prosím o obûd, manÏelka pﬁede mne jídlo váhavû postaví a já se do nûho s chutí pustím. Vtom zjistím, Ïe polévka je pﬁesolená a omeleta pﬁipálená. Co udûlám, jak zareaguji? No, mohl bych se kvÛli
tomu snad i rozvést, nebo ne? Ale protoÏe mám svoji manÏelku rád, ﬁeknu:
„To nic, takové vûci se na svûtû stávají. Pﬁí‰tû to bude lep‰í. Hlavnû, Ïe se máme rádi.“ Otevﬁu spiÏírnu a namaÏu si chleba s cibulí – to bylo to jediné, co
jsem tam na‰el.
Dal‰í den pﬁijdu domÛ a zjistím, Ïe polévka není vÛbec pﬁipravená. Ptám
se „proã“, a dozvím se: „No, kdyÏ jsi se bez ní obe‰el vãera, tak jsem ji dnes
ani nevaﬁila...“ „No nic, pﬁines aspoÀ druh˘ chod.“ Omáãka je pﬁipálená, r˘Ïe pﬁesolená. ¤eknu: „To nic, takové vûci se na svûtû stávají. Pﬁí‰tû to bude
lep‰í. Hlavnû, Ïe se máme rádi.“ Otevﬁu spiÏírnu a namaÏu si chléb s cibulí.
Je‰tû ‰tûstí, Ïe tam od vãerej‰ka nûco zbylo.
Pﬁece se kvÛli pﬁesolenému obûdu nerozvedu s manÏelkou! To, Ïe se jí
nepodaﬁilo dosáhnout 100% v˘konu, je‰tû neznamená konec na‰eho manÏelství. Hlavní je, Ïe máme pûkné vztahy. Nemám dojem, Ïe mû ve vztahu
podvádí nebo Ïe se snaÏí chytraãit.
Tﬁetího dne opût pﬁijdu z práce domÛ. Tû‰ím se uÏ koneãnû na poﬁádn˘
obûd. Zjistím v‰ak, Ïe Ïena vÛbec nevaﬁila. Jak to? „No, ví‰, kdyÏ jsi byl
vãera bez obûda, tak jsem si myslela, Ïe vaﬁit ani není tﬁeba...“ Co udûlám?
¤eknu: „No, hlavnû, Ïe se máme rádi,“ a najím se chleba s cibulí?34
V dobr˘ch vztazích jsme ochotni tolerovat hodnû. Chápeme, Ïe v hﬁí‰ném
svûtû v˘kon ãasto pokulhává za snahou. Nûkdy i navzdory na‰im nejlep‰ím
úmyslÛm v˘sledek „vyzní“ úplnû jinak, neÏ jak jsme oãekávali.35 Ale jen co
ten druh˘ zaãne podvádût, lhát, získávat neoprávnûné v˘hody, „hﬁe‰it“ na
na‰i dobrotu, znamená to konec dobr˘ch vztahÛ. Jakmile se totiÏ zaãnu ptát
svého pﬁítele: „Nakolik ti mÛÏu lhát, a je‰tû stále budeme dobﬁí pﬁátelé?“,
nebo své manÏelky: „Nakolik ti mÛÏu b˘t nevûrn˘, aniÏ by to naru‰ilo na‰e
vztahy?“, uÏ je v tom prvek, kter˘ ukazuje, Ïe s m˘m vztahem k tûmto
lidem není cosi v poﬁádku.
KdyÏ ﬁekneme, Ïe BÛh od nás oãekává poslu‰nost, dokonce 100% poslu‰nost, nemyslíme tím 100% v˘kon, ale 100% ochotu naslouchat (poslu‰nost ﬁecky – hypakuo, tj. pﬁipravenost naslouchat). Taková víra znamená, Ïe
jsem pﬁipraven˘ sly‰et to, co mi BÛh chce ﬁíct, jít cestou, kterou mû chce vést,
34 Tímto moderním podobenstvím nechci ﬁíci, Ïe se po tﬁetí chybû rozvádím – znám
Kristova slova z Mat 18,21.22. Chtûl jsem tím jenom ukázat, Ïe partnera nehodnotím
podle v˘konu (i kdyÏ je pro mû jistû dÛleÏit˘), ale podle vztahu.
35 ¤ím 7,15-25.
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DÛsledky víry
udûlat krok dopﬁedu, ke kterému mû nabádá, a poslechnout to, co mi radí ve
svém slovû.
Abraham nebyl nazván „otcem vûﬁících“ proto, Ïe podal nejlep‰í v˘kon,
nebo proto, Ïe Ïil bezchybn˘m Ïivotem, ale proto, Ïe byl ochoten naslouchat
a nechat se vést. KdyÏ mu BÛh nabídl nûco lep‰ího a nûkam ho volal, byl
ochoten udûlat krok dopﬁedu. Jeho jednání nebylo bez problémÛ, ale kdyÏ
ho BÛh volá z Ur Kaldejsk˘ch nebo mu nabízí nûco lep‰ího, Abraham
s dÛvûrou jde.
Jeden staﬁík mûl osla. UÏ léta spolu chodili a pracovali. Staﬁík si zvykl na
oslíka, osel si zase zvykl na staﬁíka. Oslík uÏ vût‰inou vûdûl, kdy a kde má
zastavit, nebylo potﬁebné mu uÏ nic ﬁíkat. Staﬁík mûl v‰ak jeden zlozvyk.
Cestou z pole domÛ se rád zastavil v místním hostinci. Jeho Ïenû se to nelíbilo, domlouvala mu, ale pﬁíli‰ nezmohla.
KdyÏ se staﬁík jednou vrátil zase pozdû v noci, Ïena se vzbudila a domlouvá mu: „Ty v sobû nemá‰ kousek zodpovûdnosti! ¤ekni mi, co jsi za
chlapa, to si neumí‰ rozkázat?“ Ale staﬁík se bránil: „Ví‰, já za to vlastnû ani
nemÛÏu. Jdu z pole domÛ a tu najednou osel zastaví pﬁed hospodou. SnaÏil
jsem se ho pﬁinutit, aby ‰el dál, ale ne‰lo to. No vÏdyÈ ví‰, je to pﬁece osel.
KdyÏ se osel zastaví, nikdo s ním nehne, nic na svûtû ho nepﬁinutí jít dál.
Musel jsem zavolat chlapy, aby mi s ním pomohli, oni to v‰ak taky nezvládli. AÏ kdyÏ se osel hnul, mohl jsem jít domÛ.“
Mít správnou víru znamená mít takov˘ vztah, ve kterém nepodvádím, ve
kterém jsem ochoten udûlat krok dopﬁedu, pﬁijmout to, co mi BÛh nabízí, dûlat
to, co ode mû poÏaduje. JestliÏe jsem tvrdohlav˘ jako ten oslík, kterého není
moÏné postrãit dopﬁedu, kdyÏ se jednou zastavil, co potom mÛÏe BÛh udûlat
se mnou?36 Takov˘ vztah lze potom jenom stûÏí oznaãit za vztah pﬁátelsk˘.

Víra a ãestnost
Mnozí vûﬁící se py‰ní svou upﬁímností. Upﬁímnost je vskutku dÛleÏitá
vlastnost. B˘t upﬁímn˘m kﬁesÈanem znamená, Ïe jsem cel˘m sv˘m srdcem
(myslí) pﬁesvûdãen˘, Ïe to, co dûlám, je správné, Ïe je to právû to, co ode
mne BÛh poÏaduje. (Poloviãatí lidé v BoÏím království urãitû nebudou, protoÏe uÏ by to nebylo království BoÏí.) Upﬁímnost sama v‰ak je‰tû není zárukou, Ïe nebudu oklamán, Ïe nebudu cel˘m sv˘m srdcem dûlat nûco nesprávnû, aãkoli jsem pﬁesvûdãen˘ o správnosti dané vûci.
K upﬁímnosti je tﬁeba je‰tû pﬁidat ãestnost. âestnost je schopnost postavit
otazník pod svoji upﬁímnost. Ano, to, co dûlám, dûlám s nejlep‰ím vûdomím

36 Oz 11,8; ¤ím 1,24.26.28.
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a svûdomím, v pﬁesvûdãení, Ïe je to tak správnû, Ïe je to BoÏí vÛle. Ale je to
skuteãnû to, co po mnû BÛh chce? JestliÏe se posadím do nesprávného autobusu upﬁímnû pﬁesvûdãen˘, Ïe mû doveze do správného cíle, skonãím jinde,
neÏ jsem ãekal, a to navzdory své upﬁímnosti. JestliÏe se dotknu drátÛ spadl˘ch na zem v upﬁímné víﬁe, Ïe v nich není elektrick˘ proud, budu mrtv˘ –
upﬁímnû mrtv˘.
Právû ãestnost ve vztahu k Bohu je ta dÛleÏitá vlastnost, která Bohu
umoÏní, aby mi ﬁekl: „Vím, Ïe to dûlá‰ upﬁímnû, váÏím si tvé snahy, ale
m˘lí‰ se, je to trochu jinak.“ Mnoho lidí v‰ak dnes odmítá udûlat krok
dopﬁedu – pﬁijmout nûco, co je jiné, nové – i kdyÏ je to v souladu s tím, co
ﬁíká BÛh. JestliÏe lidé odmítají – navzdory jasnému: „Tak praví Pán...“ – to,
co BÛh nabízí, a pﬁitom ﬁíkají, Ïe chtûjí zemﬁít v tom, v ãem se narodili a Ïe
jejich rodiãe vûﬁili jinak a byli jinak vyuãení a na nûco jiného zvyklí, tûÏko
potom mluvit o ãestném vztahu víry.

Závûr
Îádá od nás BÛh hodnû? On ví, Ïe na‰e schopnost podat „vnûj‰í“ v˘kon
mÛÏe b˘t slabá, oãekává v‰ak, Ïe v rámci vztahu nebudeme podvádût, ale
budeme ochotni naslouchat. V 11. kapitole listu ÎidÛm je uvedena galerie
„hrdinÛ“ víry. Tam jsou uvedeni lidé jako Rachab, Gedeón, Barák, Samson,
Jefte, David a jiní. Ti v‰ichni mûli ve svém Ïivotû podobné problémy, zápasili s mnoha slabostmi, ale byli to lidé, kteﬁí Bohu dÛvûﬁovali a byli ochotní
naslouchat jeho hlasu a udûlat krok dopﬁedu. Proto jsou pro na‰e povzbuzení
zaznamenáni v této kapitole. JestliÏe oni mohli mít takov˘ vztah, mÛÏeme ho
mít i my.
V‰echna ‰tûdrá a laskavá opatﬁení „plánu spasení“ pro nás nemají vÛbec
Ïádn˘ smysl, jestliÏe nás nepﬁivedou k tomu, abychom Bohu dÛvûﬁovali
natolik, Ïe mu dovolíme, aby pro nás vykonal to, co on tak ochotnû vykonat
chce.
Zajímavá slova ﬁekl jednou apo‰tol Pavel Ïaláﬁníkovi v mûstû Filipis.
StráÏce Ïaláﬁe zavﬁel Pavla a Silase do vûzení a navíc jim je‰tû sevﬁel nohy
do klády. Ti mu v‰ak nenadávají ani nejsou hrubí, ale zpívají si. A kdyÏ
kolem pÛlnoci nastalo zemûtﬁesení a dveﬁe vûzení se otevﬁely, dokonce ani
neutíkají. Îaláﬁník si chce vzít Ïivot, protoÏe je pﬁesvûdãen˘, Ïe vûzni jsou
uÏ dávno pryã, a podle ﬁímského práva za nû on ruãí sv˘m Ïivotem. „Ale Pavel hlasitû vykﬁikl: ‘Nedûlej to! Jsme tu v‰ichni!’“37
37 Cel˘ pﬁíbûh je ve Sk 16,16-40; citovan˘ ver‰ je v. 28.
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Îaláﬁník si uvûdomil, Ïe ti lidé mají nûco, co jemu chybí, a tak se zeptal:
„Pánové, co mám dûlat, abych byl zachránûn?“ Pavel mu na jeho otázku
odpovídá: „Vûﬁ v Pána JeÏí‰e, a bude‰ spasen!“ Pavel mu ﬁíká: „JestliÏe ti to
v této kritické situaci mám ﬁíct krátce a rychle, pak shrnu celé kﬁesÈanství do
jedné vûty: Vûﬁ v Pána JeÏí‰e, a bude‰ spasen ty i tvÛj dÛm.“38
Vûﬁ v Pána JeÏí‰e, a bude‰ spasen˘! Ano, jestliÏe správnû rozumíme
tomu, co je víra, potom mÛÏeme ﬁíci: V‰echno, co od nás BÛh oãekává, je
víra. Nic víc, nic ménû. MoÏná, Ïe si teì klade‰ otázku: Mohu i já mít takovou víru? Jistû, jestliÏe ji mohli mít v‰ichni ti, kteﬁí jsou uvedeni v listu
ÎidÛm 11, jestliÏe ji mohl mít Ïaláﬁník, potom ji mohu mít já i ty.
Rozhodnû jedním z nejpovzbudivûj‰ích pﬁíbûhÛ bible je pﬁíbûh zloãince
na kﬁíÏi.39 JeÏí‰ visí na kﬁíÏi uprostﬁed mezi dvûma lotry. K davu, kter˘ se
JeÏí‰i posmívá, se pﬁidávají i oba lotﬁi; i kdyÏ jsou na tom vlastnû stejnû, nemají
nejmen‰í dÛvod JeÏí‰e proklínat nebo se mu posmívat. Ale potom se nûco
stalo s jedním z nich. Podle nápisu na tabulce nad hlavou zji‰Èuje, Ïe JeÏí‰ je
Ïidovsk˘m králem. Sly‰í, jak JeÏí‰ oslovuje svého uãedníka jménem Jan:
„Jane, postarej se o moji matku, aÏ já tady uÏ nebudu.“ „Tento zvlá‰tní muÏ
nemÛÏe b˘t tak ‰patn˘ ãlovûk, jak jsem si myslel, jestliÏe se v posledních chvílích svého Ïivota stará o svoji matku,“ uvaÏuje asi zloãinec. MoÏná, Ïe i on
potom zaãal pﬁem˘‰let, kdo se postará o jeho matku, kdyÏ nyní zemﬁe.
A potom sly‰í, jak JeÏí‰ ﬁíká: „Otãe, odpusÈ jim, vÏdyÈ nevûdí, co ãiní.“
Je‰tû jednou se podíval na nápis na kﬁíÏi a moÏná zaãíná uvaÏovat: „To je
opravdu zvlá‰tní muÏ, to musím uznat. A jestliÏe má skuteãnû své království, to musí b˘t zajímavé království. V královstvích tohoto svûta zloãince
pﬁibíjejí na kﬁíÏ. Proto i já dnes skonãím svÛj Ïivot. Ale v tomto pﬁípadû vlastní národ ukﬁiÏuje svého krále, a on jim ﬁekne: ‘Já se na vás nezlobím. Já vás
mám rád. Já vám odpou‰tím.’ To je nezvyklé. JestliÏe takové království
opravdu existuje, tam by mû na kﬁíÏ nepﬁibili, ale vlastnû... V takovém království bych i já byl jin˘m ãlovûkem. Já bych chtûl b˘t jin˘m ãlovûkem a Ïít
v takovém království, kde král odpou‰tí sv˘m poddan˘m.“
A tak se obrátil k JeÏí‰i se slovy: „JestliÏe má‰ takové království, i já
bych v nûm rád byl.“ Zloãinec netu‰í, jak na to JeÏí‰ zareaguje. Kristus mu
v‰ak odpovûdûl: „Urãitû v nûm bude‰! Jsem rád, Ïe i ty v nûm urãitû bude‰!“
38 Sk 16,31. Slova „i tvÛj dÛm“ neznamenají, Ïe dûti budou spaseny automaticky na
základû Ïaláﬁníkovy víry, ale Ïe nabídka spasení není omezená jen na hlavu rodiny –
patﬁí totiÏ v‰em. âasto se stávalo, Ïe pod vlivem rozhodnutí „hlavy“ se rozhodli
i ostatní ãlenové rodiny (Sk 11,14; 16,15; 18,8; 1 Kor 16,15). ProtoÏe víra je osobní
rozhodnutí, vyjádﬁení osobního vztahu, nikdo nemÛÏe b˘t zachránûn˘ na základû víry
nûkoho jiného.
39 Luk 23,42.43.
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DokáÏete si to pﬁedstavit? Nikdy nevrátil ani korunu z toho, co ukradl,
nenapravil to, ãím druh˘m ublíÏil a kﬁivdil, nikdy nebyl v kostele, na církev
nikdy nepﬁispûl, z bible nic neznal a o jeho v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ radûji
pomlãíme. Ale JeÏí‰ slibuje: „Chce‰-li tam b˘t, urãitû tam bude‰.“ Je pravda, Ïe se bude muset je‰tû mnohému nauãit, ale tento zloãinec mûl právû to,
co je podstatou pravé víry: ochotu naslouchat, nechat se vést, udûlat krok
dopﬁedu. Mûl vztah lásky a dÛvûry k JeÏí‰i.
V‰echno, co BÛh ãeká od nás hﬁí‰n˘ch lidí, je dÛvûra, protoÏe tam, kde
je vzájemná dÛvûra a dÛvûryhodnost, tam je dokonal˘ klid, svoboda a jistota. Tam je a také vÏdy bude v‰echno v poﬁádku. Kdybychom byli schopni Bohu dÛvûﬁovat a pokornû se ho ptali: „Co mám dûlat, abych byl spasen˘?“,
kdybychom byli ochotni naslouchat, co nám ﬁíká, jak snadno by ná‰ Stvoﬁitel mohl napravit v‰echno, co hﬁích v na‰em Ïivotû naru‰il. Proto neexistuje Ïádná náhrada za víru – nic není tak dÛleÏité jako víra. Zloãinec ji mûl,
a proto bude v BoÏím království.
Slovo víra vyjadﬁuje takov˘ vztah k Bohu, kter˘ je vztahem dÛvûry,
lásky a hlubokého obdivu. Na základû dostateãn˘ch dÛvodÛ, které nám BÛh
zjevuje, je ãlovûk ochotn˘ vûﬁit tomu, co BÛh ﬁíká, pﬁijmout to, co BÛh nabízí, a dûlat bez v˘hrad to, co nám BÛh pﬁikazuje – a to nyní i v budoucnosti.
KaÏd˘, kdo má takovou víru, bude urãitû spasen˘, protoÏe BÛh spasí v‰echny, kdo mu dÛvûﬁují. V takového Boha vûﬁím, takového Boha si váÏím, na
víru v takového Boha jsem hrd˘. A takovou víru vﬁele doporuãuji kaÏdému,
i Tobû, mil˘ ãtenáﬁi. „Vûﬁ v Pána JeÏí‰e, a bude‰ zachránûn!“
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