
2. Katecheze o víře – základní pravdy víry 

Základní články neboli pravdy víry nalezneme shrnuty ve Vyznání víry. Jednak máme kratší – 

Apoštolské vyznání víry (Věřím v Boha), jednak delší – Nicejsko-cařihradské vyznání víry (Věřím 

v jednoho Boha), které zpíváme (nebo recitujeme) při mši sv. o nedělích a slavnostech. 

V katechismu (resp. ve všech druzích a vydáních katechismů) nalezneme tyto články víry, které se 

v těchto vyznáních nacházejí, rozebrány. 

Také známe souhrn zvaný „Šest základních pravd víry“: Bůh je jeden; Bůh je nejvýš spravedlivý; 

jsou tři božské Osoby; Bůh Syn (2. Osoba) se stal v Ježíši Kristu člověkem, aby nás svou smrtí na 

kříži vykoupil a navěky spasil; lidská duše je nesmrtelná; milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně 

potřeba. Těchto šest základních pravd by měl každý katolický křesťan dobře znát – a samozřejmě je 

vyznávat, vnitřně i navenek s nimi souhlasit. 

Zkusme si je postupně rozebrat. Minule jsme se zabývali, jak lze k Bohu dojít a jak se nám zjevuje. 

Dnes začneme tedy s rozebíráním katolické víry v Boha. Jednotlivých článků víry. Kéž to pro nás 

nejsou mrtvé formulace, pouhé fráze. Poznávejme pravdu o Bohu, abychom mohli prohloubit vztah 

s ním, více si jej zamilovat. Dnes se dotkneme prvních tří bodů, prvních tří pravd. Ty zbývající pak 

v rámci následujících katechezí. 

 

Proč věříme jen v jednoho Boha? Proč nevěříme třeba v deset bohů? 

Jednak to, že Bůh je jen jeden, dokládá Písmo svaté, Bible. Přikazuje nám uctívat a věřit jen 

v jednoho Boha, který se nám zjevil. Proroci pořád vyzývali k odvrácení se od model, nepravých, 

falešných bůžků a dokazovali, že modly pohanů ve skutečnosti žádní bohové nejsou. 

A také podle zákonů logiky nemohou existovat dva nebo více bohů. To by nebyl ani jeden z nich 

pravý Bůh. Jeden by byl hranicí a omezením druhého, takže by ani jeden nebyl nekonečný, 

dokonalý; oba (nebo všichni) bohové by tak byli omezení a žádný z nich by nemohl být pravým, 

skutečným Bohem.  

A doufám, že když věříte v Boha, tak věříte v opravdového Boha, skutečného Pána celého světa, 

který stvořil všechno, celý svět a je nad tímto světem a nekonečně ho přesahuje, že se nespokojíte 

s nějakou náhražkou. 

Jaké jsou Boží vlastnosti? Minule jsme se dotkli toho, jak je příroda krásná, vesmír obrovský, 

přírodní zákony moudře uspořádané… Z těchto skutečností tedy můžeme odvodit, že Ten, který je 

stvořil, jejich Původce, sám musí být ještě dokonalejší, musí je přesahovat. Bůh i nás tedy po všech 

stránkách přesahuje.  

Bůh je velký – NEKONEČNÝ, NEOMEZENÝ. Nesmírně a nevýslovně MOUDRÝ, ba 

VŠEVĚDOUCÍ. Je nekonečně PROZÍRAVÝ. Vidí dál než my, zná minulost, přítomnost i 

budoucnost a jestliže dopustí zlo, pak ví, že zlo definitivně nezvítězí. Dopouští existenci zla s tím, 

že zlo bude potrestáno a dobro zvítězí. Bůh dopouští, ale neopouští.  

Má moc vše stvořit, ovládat, udržovat v bytí – a také bytí, existenci všeho ukončit – je 

VŠEMOHOUCÍ. Zde by někdo mohl položit rýpavou otázku – dobře, Bůh je všemohoucí, může 

vše. Může tedy stvořit třeba kulatý čtverec? Nebo takový balvan, který by neunesl? Je to „logická 

past“ – pokud by mohl stvořit takový balvan, nemohl by jej unést. Pokud by jakkoliv velký a těžký 

balvan mohl unést, znamená to, že by nemohl stvořit takový, který by neunesl. 



Odpověď je taková, že všemohoucnost neznamená, že Bůh bude dělat nesmysly, nelogické věci, 

popírat sám sebe, dělat ze sebe kašpara. Všemohoucnost nezahrnuje tyto věci. A tak Bůh nejenže se 

nebude pokoušet vytvořit balvan, který by neunesl, nebude tvořit kulatý čtverec ani čtyřhranný 

kruh, a ani nebude dělat věci, kterými by se dostal do rozporu sám se sebou, se svými základními 

vlastnostmi (např. – i když moc k tomu by měl – neuvrhne do pekla člověka, který zemře v milosti 

posvěcující, tedy bez těžkého hříchu na svědomí, protože tím by popřel svou spravedlnost apod.). 

 

Bůh je nejvýš spravedlivý 

Jednou z nejvýraznějších Božích vlastností je spravedlnost. Dokonce mezi šesti základními 

pravdami víry máme výslovně řečeno, že Bůh je nejvýš spravedlivý. Když se zobrazuje alegoricky 

(symbolicky) spravedlnost, bývá to postava s váhami v jedné ruce, mečem v druhé a se zavázanýma 

očima – symbol nedokonalosti, omezenosti lidské, pozemské spravedlnosti.  

Může se zdát, že i Boží spravedlnost je slepá. Někdo by možná řekl, že má nejen zavázané oči, ale 

snad i svázané ruce. Že Bůh často otálí se svou spravedlností, že je pomalá, často viníky ani 

nepotrestá, dobré neodmění, oběti neodškodní. Problém zla ve světě, toho, jak to Bůh může 

dopustit, je pro některé nevěřící hlavním argumentem, proč Boha odmítnout (buď Bůh není, nebo 

není dobrý a spravedlivý, nebo je bezmocný). I tomuto tématu se budeme věnovat, a to v příští 

katechezi, tedy – dá-li Pán – příští týden. 

Jak říká jedno moudré přísloví, Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Bůh není se svou spravedlností 

omezen pouze na tento náš pozemský život, pouze na tento svět. To, že Bůh odmění zlo a trestá 

dobro důsledně hned na zemi, si mysleli např. saduceové – to byla v době Ježíšově židovská 

skupina (resp. sekta), která sestávala hlavně z výše postavených kněží a jejich přívrženců. Většinou 

bohatých, dobře zajištěných lidí. Byli přesvědčeni o tom, že není žádný posmrtný život, žádné 

vzkříšení z mrtvých – a tedy že Bůh každému odplatí dobro i zlo hned v tomto životě na zemi. Kdo 

je zdravý, bohatý, daří se mu, tak to znamená, že mu Bůh žehná, že je to odměna za jeho 

spravedlnost. Naopak, kdo je nemocný, postižený, chudý… je za trest Bohem proklet za své hříchy 

anebo za hříchy svých rodičů či prarodičů. 

Snad také tušíte, že toto pojetí spravedlnosti je hodně zkreslující, nedostatečné. Ba nepravdivé. 

Protože není pouze tento viditelný, pozemský svět. Bůh nás nestvořil jen k tomu, abychom zde na 

zemi žili pár let a pak nebylo nic, ale stvořil nás k věčnému životu. Dal nám nesmrtelnou duši a i 

tělo, které zemře, bude na konci světa obnoveno, vzkříšeno k věčnému životu. Bůh má celou 

věčnost na to, aby zlo potrestal a dobro odměnil. Není třeba nikam spěchat. Možná občas nemusíme 

všechno chápat, třeba proč tento skutek zůstane tak dlouho nepotrestán… Ale to není důvodem 

obviňovat Boha, že není spravedlivý nebo že je jeho spravedlnost nedostatečná.  

Bůh ve své nekonečné moudrosti a vševědoucnosti neklame ani nemůže být oklamán. Jeho 

spravedlnost je tedy dokonalá. Zná všechny naše myšlenky, úmysly, nejtajnější kouty srdce 

každého člověka. Když budete chtít a budete dostatečně schopní, oklamete druhé lidi, oklamete 

policii, soudy a další orgány. Možná oklamete i sami sebe a začnete věřit vlastním podvodům a 

lžím. Ale Boha nikdy nikdo neoklame. On zná a umí spravedlivě posoudit i všechny okolnosti, 

polehčující i přitěžující. Ví, co je jen výmluva a co naopak člověka omlouvá, částečně nebo úplně. 

Zároveň je Bůh milosrdný. To je jeho další výrazná vlastnost. Nebylo by správné stavět Boží 

milosrdenství a spravedlnost do rozporu. Milosrdenství totiž neznamená, že by Bůh řekl hříšníkovi: 

„To je v pořádku, nic se nestalo. Dělej si dál co chceš, a já tě i tak spasím, bez ohledu na to, kolik 

zla spácháš a zda toho budeš litovat a snažit se o nápravu. Nic z toho nemusíš, protože jsem 



milosrdný.“ Boží milosrdenství není lhostejnost ke zlu. Ani to neznamená, že hřích zůstane 

nepotrestán.  

Bůh touží po spáse každého člověka, každému chce odpustit. Ale ne každý spasen bude. Ne každý 

dojde odpuštění hříchů – protože ne každý o to stojí. Doopravdy stojí. Stojíte o spásu a odpuštění 

hříchů? Opravdu? A co jste ochotni pro to udělat? Nejde tady o velikost výkonů. A Bůh nežádá po 

nikom nic nemožného. Člověk nespasí sám sebe tím, že si vypočítá, kolik musí udělat dobrých 

skutků a pomodlit se modliteb, aby jazýček pomyslných vah se vychýlil pro něho příznivým 

směrem, aby převážil množství a tíhu hříchů. Spasitelem je Ježíš Kristus a spása je pro nás 

nezaslouženým darem. A přece je třeba konat pokání. 

Do nebe nevejde nic nesvatého. Proto se musíme napravit, očistit pokáním. Co nestihneme odčinit 

zde na zemi, je třeba dokončit po smrti v očistci (což je však bolestivější a náročnější než pokání 

zde na zemi) – očistec je vlastně projevem Boží spravedlnosti a zároveň Božího milosrdenství. To 

platí pro ty, kdo svých hříchů litují. Pro ty, kdo jich nelitují, očistec není. Pro ně je spravedlivé, aby 

byli navěky v pekle. Ne že by Bůh k nim nechtěl být milosrdný – ale oni sami definitivně odmítli 

Boží milosrdenství – a v důsledku toho si vlastně sami sobě vybrali peklo. Více o posledním soudu, 

pekle, nebi, očistci, ale také o hříchu, lítosti, pokání v příslušných katechezích, až na tato témata 

dojde řada. 

 

Nejsvětější Trojice 

Možná si řeknete: „Dobře, je jeden Bůh, to ještě docela chápu, ale co tedy Boží Trojice? Proč navíc 

ještě věřit v to, že jsou tři božské Osoby? Není to trochu zbytečné a není to navíc nelogické? Je to 

jeden Bůh nebo tři bohové nebo jak to vlastně je?“  

Věříme v jednoho Boha ve třech osobách. Nemodlíme se ke třem bohům, ale k jedinému Bohu 

Otci, Synu a Duchu svatému. To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus, ve kterém se nám 

zjevil Bůh Syn, který k nám mluvil o Otci, modlí se k Němu a dává nám svého svatého Ducha, 

který je láskou Otce a Syna. Kdyby nám to Bůh skrze Ježíše Krista nezjevil, nikdy bychom neměli 

šanci na to sami přijít, nijak to logicky odvodit, že je Bůh Trojjediný. Ještě tak lze logicky přijít na 

to, že je jeden Bůh, původce světa. Ale trojici Božích Osob bychom sami nikdy nemohli poznat ani 

odvodit třeba nějakým myšlenkovým postupem. 

To neznamená, že když to nelze logicky odvodit, že je to nesmysl, že to odporuje logice. Toto 

tajemství víry není PROTI rozumu, PROTI logice, ale je NAD rozumem, přesahuje náš omezený 

rozum. A navíc, ten, kdo přijme Boží zjevení v Ježíši Kristu, poznává postupně i rozumové důvody 

tohoto tajemství. Můžeme poznávat jakési stopy Boží Trojjedinosti ve Starém zákoně i v celém 

stvoření. Ale až zpětně a poučeni P. Ježíšem Kristem a osvíceni Duchem svatým. 

Kdyby Bůh byl sám a osamělý, nemohl by milovat od věčnosti. Kdyby byl Bůh jen jedna osoba, 

která existuje věčně sama, asi by to bylo docela strašné. V určitém smyslu by to nebyl pravý Bůh, 

protože 1) by si buď musel vystačit zcela sám, a potom by nemusel stvořit svět, a věčně by miloval 

jen sám sebe, takže by to byl strašný egoista neschopný rozdávat lásku někomu jinému, byl by to 

věčný zapšklý samotář, uzavřený jenom sám v sobě – takový Bůh by buď svět nestvořil, anebo by 

mu byl zcela ukradený;  

anebo 2) by to nebyl pravý a neomezený Bůh, protože by si sám sobě nestačil. Aby se mohl podělit 

o svou lásku, MUSEL by nutně stvořit svět, aby měl komu dát svou lásku. Ale v tomto smyslu by 

pak byl na světě, který stvořil, vlastně závislý, takže by to nebyl pravý Bůh. Ale ve skutečnosti není 

závislý Bůh na světě, ale svět na Bohu, svém Stvořiteli. 



To, že je Bůh sám v sobě společenstvím tří Osob, je Trojicí, má ve skutečnosti velký význam. 

Znamená to, že tyto Osoby, Otec, Syn a Duch svatý, se navzájem od věčnosti milují. Takže to není 

žádné sobectví, žádný egoismus, ale dávají a přijímají lásku vzájemně jeden druhému. V Bohu není 

místo pro egoismus. Otec miluje Syna, daruje se Synu; Syn Jeho lásku přijímá a sám Otce miluje a 

daruje se Mu. Duch svatý je ta Láska mezi Otcem a Synem, je Darem, který daruje Otec Synovi a 

Syn Otci. Jak říká svatý Augustin, tam, kde je láska, je toto trojí: milující, milovaný a zdroj lásky. 

Výrok, že Bůh Otec plodí Boha Syna, nesmíme chápat ve smyslu, že by byl čas, kdy ještě Otec 

Syna nezplodil. Není to tak, že by napřed byl jen Bůh Otec, který pak nějak zplodil Boha Syna, a 

společně pak stvořili Ducha svatého. Protože Bůh je nad časem, je věčný, tak to plození není ve 

významu časovém. Otec, Syn i Duch svatý jsou věčně. 

Takovýto Bůh nemusí stvořit svět, nepotřebuje ho, ale tvoří ho, protože chce. Stvořil svět jako 

dobrý, jako odraz Božího nitra. Teprve tím, jak přišel na svět hřích, jak se člověk dobrovolně 

odvrátil od Boha, se svět zatemnil, takže už neodráží tak dobře Boží Trojici. 

Říkáme, že Bůh Otec svět stvořil, Bůh Syn nás vykoupil, Duch svatý nás osvěcuje, poučuje, vede. 

Samozřejmě, že každá z Osob Trojice má podíl na tom všem. Není to tak, že by nás Otec jen stvořil 

a dál se nezajímal, Syn že by se začal zajímat až poté, co se vtělil (stal člověkem) a po svém 

nanebevstoupení by nás opět pustil z hlavy a dále to nechal jen na Duchu sv. Všichni tři – tedy 

jeden Bůh – působí společně, jednotně. Každá z Osob Trojice svým vlastním způsobem. 

To, že nemůžeme plně pochopit tajemství vnitřního života Trojjediného Boha, nemusí pro nás být 

důvodem ke smutku. Třeba sv. Augustin, jeden z Církevních Otců a největších teologů, když pojal 

úmysl, že napíše knihu o Nejsvětější Trojici, se prý procházel po mořském břehu a přemýšlel, 

odkud začne. Potkal na pláži malého chlapce, který si hrál s mušlí – vyhloubil v písku jamku a 

přeléval do ní vodu z moře. Augustin se ho zeptal: Chlapče, co to děláš? – Chci přelét celé moře do 

této jamky. – Ale to se ti nemůže podařit, podívej se, jak je moře veliké a jak je ta jamka malá! – 

Spíše se mi podaří přelét celé moře do malé jamky než tobě pochopit tajemství Boží Trojice a 

napsat o tom knihu. – A chlapec zmizel. 

Augustin knihu nakonec napsal, pracoval na ní přes deset let, je to velmi obsáhlé dílo – a velmi 

obtížně srozumitelné i pro teology. A přece ani zdaleka nemůže pojmout podstatu tohoto 

nesmírného tajemství. 

Ale smutní proto být nemusíme. Kdybychom nekonečného Boha pochopili svým konečným, 

omezeným rozumem, nebyl by to pravý Bůh. Kdybychom zvítězili nad pramenem vody tím, že 

bychom z něj vypili všechnu vodu, bylo by to smutné vítězství. Kam bychom se šli napít příště? 

Proto buďme rádi, že pramen je větší než naše žízeň. Že Bůh je nekonečně větší než náš mozek. 

 


