
1. Víra – věřím v jednoho Boha 

Co je to vlastně víra, co to znamená věřit? V listu Židům najdeme definici: „Víra je podstata toho, v 

co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. (…) Vírou poznáváme, že svět byl stvořen 

Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo.“ (Žid 11,1.3) Boha nikdy 

nikdo neviděl, píše sv. Jan. Kdybychom ho viděli, už by to nebyla víra. 

To ale neznamená, že by víra byla slepá, nerozumná, nelogická. Že bychom pro ni neměli oporu. 

Nemáme důkazy ve smyslu přírodních věd – např. jestli jste viděli film „Marečku, podejte mi pero“ 

– jak tam profesor chemie předvádí chemický pokus: A nyní si dokážeme, zda je přítomen hliník. 

Když nastane taková a taková reakce ve zkumavce, znamená to, že je látka přítomná. Boha 

nemůžeme vidět, změřit, zvážit, prokázat jeho přítomnost chemickým pokusem nebo nějakým 

fyzikálním experimentem nebo matematickým výpočtem. Zrovna tak ale těmito metodami ani nelze 

prokázat, že Bůh není. 

Dobré důvody pro víru ale máme. Např. stačí se zamyslet nad tím, zda by mohl svět mohl existovat, 

kdyby ho Bůh nestvořil. Mohl vzniknout sám od sebe? Podívejme se na svět, přírodu, vesmír – jak 

je vše uspořádané (nemám teď na mysli to, co lidé pokazili…), jak fungují přírodní zákonitosti, jak 

to do sebe zapadá. Když si vezmeme třeba teorii Velkého třesku (neříkám, že musí být pravdivá, za 

pár let mohou vědci přijít s jiným vysvětlením, existují i jiné vědecké teorie…) – vědci říkají, že 

kdyby se vesmír v počátcích svého vzniku rozpínal třeba jen o trošinku rychleji nebo pomaleji, tak 

by podmínky a zákonitosti v něm byly zcela jiné – a pravděpodobně takové, že život by vůbec 

nemohl vzniknout. Byla to jen náhoda? To je jako tvrdit, že náhodným výbuchem na autovrakovišti 

se mohou součástky samy od sebe poskládat tak, že z toho vznikne zcela funkční, pojízdný 

automobil. 

Věřit, že Boha ke vzniku světa, vesmíru, života, není třeba – to je vlastně také víra. Toto tvrzení 

také nemá důkazy. Tvrdit, že kosmonauti letěli do vesmíru a nikde na obláčku žádného Pána Boha 

neviděli – a ani andělíčky a svaté tam nepotkali – takže žádný Pán Bůh neexistuje – to je něco jako 

kdyby se moucha prošla po obraze a prohlásila: prošla jsem celý obraz, nikde jsem žádného malíře 

neviděla, žádný malíř neexistuje. Obraz se namaloval sám. 

Naopak z vlastní zkušenosti víme, že samo od sebe se nic neudělá. Dům se sám nepostaví, auto se 

samo nevyrobí, nepořádek se sám neuklidí. Někdo to musí udělat (maximálně tak nepořádek se 

udělá sám od sebe…). Takže všechno má nějakou svou příčinu. Ale v řetězci příčin nemůžeme jít 

donekonečna. Některá příčina musela být první, která žádnou svou další příčinu nepotřebuje. Tento 

viditelný svět i se svými zákonitostmi nemohl vzniknout jen tak sám od sebe, potřebuje příčinu, 

která jej přesahuje. Touto první příčinou je Bůh. K tomu na základě rozumových, logických, 

filozofických úvah dospěli už někteří filozofové ve starověkém Řecku (Sokrates, Platón, 

Aristoteles…). I když to nebyli křesťané – nemohli za to, vždyť žili před Kristem, jejich logické 

úvahy dávají smysl a využívají je i křesťanští filozofové, teologové, myslitelé. Třeba i sv. Tomáš 

Akvinský, největší z učitelů Církve. 

Na tomto příkladu vidíme, že i na základě přirozeného zdravého rozumu, na základě pozorování 

přírody, vesmíru a jejich zákonitostí, lze dospět k přesvědčení o Boží přítomnosti. Když pozorujeme 

krásu přírody, velikost vesmíru, krásu hvězdné oblohy, moudrost přírodních zákonů… z toho se dá 

odvodit, že ten, kdo je stvořil, musí být ještě krásnější, větší, nesmírně moudrý, mocný… 

Dále pak z vnitřního „hlasu“ našeho svědomí – odkud se ten „hlas“ vzal? Kdo jej do nás vložil? 

Nebo nás tak náhodně naprogramovala příroda? Odkud víme, že dělat některé věci je špatně, je to 

zlé – i když je to pohodlnější, (zdánlivě) výhodnější? Že naopak něco jiného vykonat je dobré, i 

když je to těžší, složitější? 



Proč je víra vlastně tak důležitá pro náš život? Co nám dává, co nám ulehčuje nebo přitěžuje? Jak a 

v čem se liší život věřícího od nevěřícího? Jaký má vlastně význam to, že věříme v Boha, jaký má 

význam to, zda Bůh je nebo není? Jaký má pro nás význam to, jestli pocházíme od Boha nebo jestli 

jsme výsledkem náhodného vývoje slepé přírody? Jak by se změnil náš život, kdybychom v Boha 

nevěřili? 

Víra v Boha ukazuje smysl života, ukazuje, že tu není jen tento svět, ale že jeho původcem je Bůh. 

Od něho pocházíme a k němu máme směřovat. Každý člověk je přirozeně zaměřený k Bohu, ale 

díky dědičnému hříchu je toto zaměření narušené a mnoho lidí toto směřování k Bohu v sobě 

popírá, zahlušují své svědomí kdejakým neřádem a svou touhu po pravém štěstí, což je vlastně 

touha po Bohu, tuto touhu v sobě se pokoušejí naplnit náhražkami. Ale to je samozřejmě špatně. 

Kdo je ale v hledání pravdy a pravého štěstí poctivý, k Bohu nakonec dojde. Příkladem je třeba 

svatý Augustin. Byl to vzdělaný člověk, učitel řečnictví. Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou 

ducha, ale v mládí očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal 

nespoutané smyslnosti. Takže žil dost nevázaným a nesprávným životem. Ale protože byl v hledání 

pravdy a smyslu života poctivý, hledal dál. I přesto, že nehledal vždy správným způsobem a udělal 

spoustu kopanců. V Miláně začal chodit na kázání svatého Ambrože, který tam byl tehdy biskupem. 

Zpočátku tam chodil ne kvůli obsahu kázání, ale proto, že Ambrož byl výborný řečník, uměl 

zaujmout, upoutat pozornost. Augustin začal obdivovat jeho styl. A později začal přemýšlet i 

obsahu, o tom, co Ambrož řekl, a to byl počátek jeho konverze, obrácení. Dal se pokřtít od 

Ambrože v Miláně r. 387 spolu se svým nemanželským synem Adeodatem a přítelem Alypiem. Stal 

se knězem a později biskupem. Napsal mnoho knih, které jsou důležité pro křesťanskou teologii a 

duchovní život. Jednou z nejznámějších je „Vyznání“, což je vlastně popis jeho vnitřního hledání 

Boha a jeho konverze. Zvláště je známý úryvek z této jeho knihy: 

„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys 

byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já 

netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, 

drželo mě daleko od tebe. Tys volal, křičel a prorazil mou hluchotu; tys zářil, svítil a zahnal mou 

slepotu; tys vydával vůni a já jsem ji vdechl, a teď dychtím po tobě; okusil jsem, a nyní lačním a 

žízním; ty ses mne dotkl, a já hořím touhou po tvém pokoji. Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je 

naše srdce, dokud nespočine v tobě.“ 

Takto vypadalo Augustinovo hledání, Augustinova cesta k Bohu. Říká, že si Boha pozdě zamiloval 

– ale naštěstí ne moc pozdě, dostatečně včas, aby s ním mohl žít věčně. Augustin poznal, že jediný 

pravý pokoj pro své srdce můžeme najít jedině u Boha. 

Víra má dvě složky. Jednak je to osobní vztah k Bohu, ve kterého věříme a kterému věříme, tedy 

důvěřujeme. A jednak je to obsah naší víry. Obojí spolu těsně souvisí. Protože jestliže máme mít s 

Bohem vztah, máme ho milovat nade všechno a důvěřovat mu, pak je logické, chtít ho stále více 

poznávat, chtít více vědět o pravdách víry – tedy pokud je náš vztah k Bohu opravdový. A na druhé 

straně, i kdybychom uměli Katechismus i Bibli nazpaměť, znali všechny pravdy víry, bez osobního 

vztahu k Bohu by to byla jen suchařina o ničem – jak píše apoštol Pavel v 1 Kor 13 – byli bychom 

jako dunící kov. Je správné, aby oboje rostlo spolu. 

Osobní vztah k Bohu se nejvíc rozvíjí v přijímání svátostí a v modlitbě a projevuje v každodenním 

životě, ve vztahu k bližním. A k prohlubování druhé stránky naší víry, našich znalostí, zase slouží 

duchovní četba, četba Písma svatého, studium katechismu. Jestliže dbáme o ostatní stránky svého 

života, dáváme tělu jídlo, pití, pohyb, vzděláváme se, abychom něco uměli, pak by bylo smutné, 

kdybychom své nesmrtelné duši dávali málo, kdybychom po duchovní stránce zakrněli. Je mnoho 



křesťanů, a to i středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaných, kteří po náboženské stránce zakrněli ve 

vývoji zhruba na úrovni dítěte ve třetí třídě, když šli k I. sv. přijímání. To je pak smutné. 

Lidé byli stvořeni jako bytosti zaměřené k Bohu, ale vlivem dědičného hříchu je naše přirozenost 

narušena, proto je narušeno i naše zaměření k Bohu. Člověk často Boha hledá, ale špatně, mnohdy 

ani nehledá. Spíše hledá, co by nasytilo jeho hlad po štěstí, po pravdě, po tom, co neumí 

pojmenovat. A hlavně, hledá většinou to, co mu zrovna pasuje, nehledá ani tak skutečnou Pravdu, 

ale nasycení svého sobectví. Sám ze sebe nedokáže toto člověk překonat. 

Proto musí spíš hledat Bůh člověka, než člověk Boha. Člověk nenajde Pravdu, dokud Pravda 

nenajde člověka. To říká i Pán Ježíš v podobenství o ztracené ovci. Pokud by nešel hledat ovci 

pastýř, samotná zatoulaná ovce by se sama nenašla a nevrátila. Tak i lidé žijí v hluboké duchovní 

tmě a mají na cestě k Bohu tak mnoho překážek, že sami bez Boží pomoci by cestu nikdy nenašli. 

Jak píše svatý Jan: „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a 

poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1 Jan 4,10) My – a nikdo z lidí – bychom 

nikdy nebyli schopní milovat Boha a najít k němu cestu, kdyby on jako první nevyšel hledat nás, 

kdyby on jako první nedal impuls, kdyby nám nevyšel vstříc. To, že člověk dokáže Boha milovat a 

jít za ním, to je odpověď a je to možné jen díky Boží milosti. 

Ten Boží krok směrem k lidem se nazývá zjevení. Pokud by se Bůh lidem nezjevil, snad by aspoň 

někteří lidé dokázali svým rozumem přijít na to, že Bůh existuje. Ale už by nedokázali přijít na to, 

jaký skutečně je. Jak můžeme vidět třeba u některých řeckých filozofů, dospěli ve svých úvahách k 

první příčině všeho, ale jejich abstraktní první příčina zdaleka není náš milující Bůh, který nás 

stvořil z lásky k nám a ne proto, aby potěšil a realizoval sám sebe. Není to Bůh, který by na člověka 

kladl nějaké mravní nároky, něco po něm chtěl, ale není to ani Bůh Vykupitel, který by chtěl pro 

člověka dobro, který by chtěl člověka zachránit. Je to prostě jen filozofická první příčina. 

Nebo dnes máme – hlavně v našem národě – mnoho lidí, kteří říkají: „Něco nad námi musí být.“ To 

je podobné tomu, co říkali řečtí filozofové. Také ti lidé nejsou ochotní podle toho jednat, změnit 

nějak svůj život, protože v nějaké neurčité „něco nad námi“ nejsou ochotní složit svou důvěru a 

nevěří, že by je to „něco“ mohlo spasit. 

Bůh se zjevovat nemusel. Ale chtěl – z lásky k nám. Chtěl, abychom Ho poznali a měli podíl na 

Jeho věčném životě. 

Celé dějiny jsou svědectvím Božího zjevování se lidem, svědectvím toho, jak Bůh stále znova 

vycházel lidem vstříc, ale také toho, jak lidé toto Boží volání, tuto nabídku přijímali a nepřijímali. 

Jak odpovídali nebo neodpovídali na Boží kroky. Zejména to máme zachyceno v Písmu svatém, kde 

se stupňuje Boží zjevení lidem. Bůh se dává ve Starém zákoně poznat jako ten, který z lásky stvořil 

svět i člověka a jako ten, který zachovává věrnost dokonce i poté, co od něho člověk hříchem 

odpadl. 

Zvláště se zjevuje Abrahámovi a jeho potomkům, Izraelskému národu. Ty si Bůh vyvolil ne proto, 

aby spasil jenom je, ale proto, aby skrze ně mohl poslat světu Ježíše Krista a tak spasit lidi ze všech 

národů, kmenů, zemí světa. 

Vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus, pravý a úplný Bůh a zároveň pravý a úplný člověk. Je to 

sám Bůh, jedna ze tří Božských osob, která se vtělila – stala se člověkem. V Ježíši můžeme vidět 

neviditelného Boha. Na něm vidíme, kam až dokáže zajít Boží láska: Bůh na sebe bere celou tíži 

našeho života. 

V Ježíši Kristu přišel Bůh sám na tuto zem. On je posledním a definitivním Božím Slovem. Jak se 

píše v listu Židům: „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze 



proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna.“ Proto v evangeliu – 

radostné zvěsti Ježíše Krista – je Boží zjevení úplné a dokonalé. Nic dalšího už k tomu nelze přidat 

a ani to není potřeba. 

Ale to neznamená, že by Bůh dále už nezasahoval do života lidí. Boží zjevení má dále v tomto světě 

uchovávat a hlásat Církev, kterou Pán Ježíš založil: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny 

národy.“ (Mt 28,19). A občas Bůh zasáhne do života lidí nějakým mimořádným způsobem, pomocí 

nějakého zázraku nebo takzvaného „soukromého zjevení“. Tato soukromá zjevení nemohou přinést 

nic nového, ale jejich úkolem je pomoci k lepšímu pochopení evangelia a povzbudit k tomu, aby 

lidé podle něj lépe žili. 

Jak už jsem naznačil, Boží zjevení máme zachyceno v Bibli, v Písmu svatém. To nám podává 

svědectví o tom, že Bůh lidi nikdy neopustil, každému člověku je stále nablízku. Ať už to byli první 

lidé nebo jejich potomci. 

Vrchol zjevení je zachycen v Novém zákoně, který vypráví o životě a učení Pána Ježíše. Pán Ježíš 

odhalil své poselství svým učedníkům, apoštolům, kteří po jeho zmrtvýchvstání a po seslání Ducha 

svatého přijali poslání hlásat dál toto Ježíšovo poselství celému světu. To je vlastně podstata a 

poslání Církve, hlásat dál světu to, co hlásal Ježíš Kristus. On slíbil, že bude se svou Církví až do 

konce světa. 

Tomuto hlásání apoštolů a jejich nástupců, biskupů a kněží, se říká posvátná Tradice. Toto slovo 

neznamená v tomto případě jen nějaké zvyky, které se předávají z generace na generaci (jak to asi 

máme zafixované – lidové tradice, zvyky, kroje…), ale pochází z latinského „tradere“ – předávat. 

To, co předal Pán Ježíš apoštolům, pak apoštolové předávali dále svým nástupcům biskupům a 

předává se v církvi dodnes. Tato posvátná Tradice je obsažena v učení Církve. Církev má za úkol 

tuto Tradici, toto učení Pána Ježíše, střežit a předávat – tradovat – dále. 

To podstatné z této živé posvátné Tradice zachytili apoštolové a jejich žáci v Novém zákoně. Nový 

zákon se zrodil z víry Církve. Písmo a Tradice patří k sobě. Víra není předávána v první řadě 

prostřednictvím textů, ale živým hlásáním. Psaný text Nového Zákona vznikl proto, aby se právě 

toto živé hlásání mohlo opřít o nějaký pevný základ – postupně začali umírat apoštolové a další 

lidé, kteří slyšeli hlásat Krista na vlastní uši, a tak, aby se Jeho učení mohlo spolehlivě předávat i 

dalším generacím, psali apoštolové nebo jejich žáci pod vedením Ducha svatého jednotlivé knihy 

Nového zákona. 

V posvátné Tradici se předává i to, co není v Novém zákoně výslovně napsáno. Třeba to, že máme 

sedm svátostí, které ustanovil Pán Ježíš, není výslovně v Písmu svatém nikde napsáno, není nikde 

seznam svátostí a příběh o tom, že by je Pán Ježíš ustanovil. Ale přesto to k víře Církve patří, 

protože Pán Ježíš pověřil apoštoly a jejich nástupce tím, aby tyto svátosti udělovali. 

Střežit, hlásat a vykládat posvátnou Tradici a Písmo svaté je úkolem Církve, zvláště jejího 

učitelského úřadu. Magisterium neboli učitelský úřad Církve je označení pro úkol církve přibližovat 

víru, s přispěním Ducha svatého ji vykládat a chránit ji před falšováním. Tento úkol vykonává 

papež jakožto hlava církve buď sám, nebo s pomocí ostatních biskupů. Pokud jde o věci víry, pak je 

papež neomylný, pokud definitivně prohlašuje něco za pravdu víry. Nikdy si neprohlašuje nic jen 

tak svévolně, ale vždycky jde o to, že rozpoznává s pomocí Ducha svatého, co patří ke Kristovu 

učení a co ne. Nikdy nerozhoduje jen tak z ničeho, necucá si pravdy víry z prstu, ale má k dispozici 

Písmo svaté a posvátnou Tradici. Z nich se právě odvozují ty články naší víry. 

Velikou chybu udělali protestanti neboli evangelíci právě v tom, že odmítli posvátnou Tradici a 

učitelský úřad církve. Luther prohlásil pravidlo „sola Scriptura“ (pouze Písmo) – že pouze Písmo 



svaté je jediným pramenem naší víry a papež ho svým výkladem jen zatemňuje. A že tzv. Tradice je 

podle protestantů jen lidský výmysl, kdežto Písmo sv. je Boží slovo. Zapomněli ale na to, že Církev 

byla pravou Kristovou Církví už od začátku, od seslání Ducha svatého ještě před tím, než začaly 

vznikat první novozákonní spisy (což bylo asi dvacet let po založení Církve) a že ten Nový zákon 

začal vznikat právě v ovzduší posvátné Tradice. A že ten, kdo rozlišil, které spisy patří do Písma 

svatého a které tam nepatří, je právě Církev pod vedením biskupů a papeže. Nebýt tohoto 

učitelského úřadu Církve, tak by neměl kdo prohlásit, co je Písmem svatým a co ne. 

A další nedostatek protestantského pojetí je ten, že vlastně si každý může volně vykládat Písmo 

svaté, jak chce, takže u protestantů je strašný zmatek, veliké rozštěpení a nikdo neví, který výklad je 

vlastně správný. Takže pak vzniklo velké množství církví, církviček a sekt, a každá si hlásá, co 

chce, a kolikrát jsou to strašné nesmysly. Protestanti zapomněli na to, že „žádné proroctví v Písmu 

není ponecháno soukromému výkladu.“ Tak to píše svatý Petr ve svém druhém listu. 

Ale cílem této katecheze není navážet se do evangelíků. Hlavním cílem je ukázat, že člověk sám si 

nevystačí, k Bohu jen tak sám od sebe nedojde, nutně k tomu potřebuje pomoci Boží. A za další, že 

Písmo svaté nespadlo jen tak z nebe, ale je Božím darem Církvi. Bůh ho nediktoval živým psacím 

strojům, ale vnuknul myšlenky lidem v jejich kulturním a historickém prostředí. Bůh si k napsání 

knih Písma Starého i Nového zákona vybral a povolal lidi i s jejich schopnostmi i slabostmi, působil 

v nich a skrze ně, aby jako jeho spoluautoři zapsali všechno to a pouze to, co On chtěl. 

Bible je Božím slovem, předává nám pravdivé poselství. Není to však učebnice historie ani fyziky, 

přírodopisu apod. Proto nenajdeme v Bibli často přesné historické nebo přírodovědecké poznatky, 

protože lidé, kteří byli inspirováni Duchem svatým, nebyli poučeni o velkém třesku a jiných 

fyzikálních teoriích. To ani není cílem Bible, tyto poznatky předávat. Ale cílem Písma svatého je 

předat to, co nám chce Bůh sdělit o sobě a o tom, co je nutné pro naši spásu – a v tom se můžeme na 

Bibli zcela spolehnout. 


