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7. 8. 2022 – Víra je jen začátek 
 
1. čtení: Iz 11, 1-9 
 
Píseň: S233 – Odpusť (NEZ 330) 
  
Základ kázání: 2Pe 1, 1-11 
  

Kázání: Vážení shromáždění, 
 
víra. Nevíra. Pavíra. Pověra. Věřící. Nevěřící. 
Lidé rádi rozdělují a škatulkují. Rádi se vyvyšují a rádi snižují. 

Jednou se vyvyšují věřící nad nevěřící. Jindy obráceně. Dnes slouží 
víra často i jako výmluva: „Čemu já věřím, do toho mi nemluv.“ „Čemu 
já věřím, do toho nikomu nic není.“ 

Přitom nejsou žádní „věřící“, kteří by lišili od nějakých 
„nevěřících“ tím, že věří. Protože nejsou žádní „nevěřící.“ Ani v 
Čechách. Zhruba polovina1 Čechů přiznává víru v magii, duchy, 
horoskopy nebo v to, že naše životy řídí „neznámé síly.“ 

V podstatě každý věří. Bez zcela samozřejmé a existenciální 
důvěry bychom nevyšli ani ze dveří domu.2 Natožpak, abychom si 
někoho domů pustili. 

Pro Bibli je víra stejně obyčejná a základní. „Věření“ je záležitost 
samozřejmá a nevyhnutelná. Bibli, a tak Bohu, vždy šlo o to komu, 
čemu a hlavně proč právě tomu nebo onomu lidé věří. Ne jestli vůbec 
člověk věří. 

Přesto se lidé dodnes rádi rozdělují a škatulkují. „Já nevěřím, jen 
si myslím, že nad námi něco je.“ „Já věřím, ale kostel/církev k tomu 
nepotřebuju.“ A mnohem zavilejší forma: „Já věřím, chodím do 
kostela, ale co tam slyším, si přebírám po svém.“ Tak je 
nevyhnutelné, že lidé opět a znovu dávají na lidské výplody – 
horoskopy, duchařinu, magii. Na víru v sebe a podle sebe (tj. na 
pohanství a svévoli). Na víru v pokrok (skrytá forma předchozího). 

                                                 
1
 Zdrojem je trefně pojmenovaný článek: https://www.novinky.cz/domaci/435674-lide-veri-

casto-ale-nevedi-cemu-vlastne.html 
2
 Srv. agorafobii. 
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Na Panbíčka, který je samá láska a hlavně žádný soud nebo 
spravedlnost – ačkoli Hospodin sám o sobě říká opak. 

Málokdo v lidských dějinách přerostl ten první, vlastně 
samozřejmý, krok – víru. Proto také apoštol Petr výstižně a pravdivě 
píše, že víra je jen začátek. A zrovna on – Skála, která třikrát zapřela 
Krista – moc dobře věděl, že víra je jen a pouze začátek. První dětský 
krůček, po kterém by mělo následovat tolik dalších. Jinak je i ta víra 
vlastně neprospěšná, protože bez důsledků. Tak hned druhým 
krokem po víře je ctnost. Ale jak by mohli být lidé ctnostní, když i 
jejich víra je zcela povrchní, nepoučená, svévolná? Je pokrytecká, 
seberozporná, sebestředná a sobecká? 

Po ctnosti pak má člověk pokračovat dál – srv. „spění 
k dokonalosti“ Jednoty Bratrské. K ctnosti máme připojovat poznání. 
Jinak věříme nepoučeně, neinformovaně a tak nevyhnutelně 
nepravdivě, pokrytecky, mylně. Pak má člověk přidávat zdrženlivost 
– přesněji sebeovládání. K sebeovládání trpělivost. K trpělivosti 
zbožnost. Pak teprve bratrskou náklonnost. A teprve po tom všem 
může přijít láska. Láska k Bohu. K sobě. K bližním. K nepřátelům. 

Nelze vynechávat ani přeskakovat tyto kroky. Vždyť k čemu je 
víra bez poznání? Poznání bez sebeovládání? Nakolik jsou bratrská a 
sesterská náklonnost skutečné, a nakolik jen pózou a přetvářkou, 
pokud jim chybí zbožnost a trpělivost? 

Ani proutek z kořene Jišajova se nevyznačuje „hlavně“ nebo 
„jen“ vírou. Starověk byl natolik moudrý, že si nehrál na „věřící“ a 
„nevěřící.“ To jen lidé tzv. „věku informací“ si nechali nakukat, že 
existuje někdo, kdo nevěří. Ačkoli studie psychologické, sociologické i 
sčítání lidu dokazují opak.  

Nevěřící tedy v podstatě neexistují. Bohužel je však strašně moc 
jen věřících. Pouze věřících. V něco. V bůžky a bohy dle svého obrazu. 
V něco nad námi. V lidstvo. Ve společenskou smlouvu. V Krista, ale ne 
z panny narozeného. V Ježíše Krista, ale ne vzkříšeného. V lásku a 
odpuštění, ale ne vůči těm, které nemám rád. Ve spravedlnost – ale 
jen pro můj prospěch, nikoli ve spravedlnost objektivní. Před níž není 
nikomu možné obstát. 

Tak většina lidí „věří“ svému obrazu Boha. A tak přestupují 
hned druhé slovo Desatera. Věří vlastní představě lidí, včetně sebe. 
Vlastní představě světa a vesmíru. Věří vybraným pasážím Bible, 
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islámského Koránu, židovského TeNaKu, z buddhistické Tipitaky. A 
ostatní jakoby nebyly. Protože se nehodí, jsou náročné a jen se v nich 
dává poznat Bůh. „Hlavní je, že věřím, že to mám v srdíčku.“ 

A být zbožný? To už je skoro sprosté slovo. Vždyť se do kostela 
horko-těžko lidé donutí přijít občas v neděli. Přicházet v v týdnu, 
dokonce pravidelně? Opět nacházíme jen malinkatou hrstečku. 

Ovládat se? Osvědčovat trpělivost? To bychom pak nemohli na 
kdeco kašlat. Nemohli bychom se obhajovat svými emocemi a 
dojmy… Které prozrazují, že z bratrské a sesterské náklonnosti 
zůstává většinou póza. Tak samozřejmě i uvnitř rodin. O lásce bez 
poznání a znalostí, bez trpělivost a sebeovládání, bez zbožnosti, 
ctnosti a víry pak ani nejde mluvit. Taková láska je prázdná, mrtvá – 
falešná, vylhaná. Ulhaná. Tedy láska horší, než kdyby nebyla žádná. 

Přitom proutek z kořene Jišajova, příklad, který křesťané 
následují, se vyznačuje „duchem moudrosti a rozumnosti,“ „duchem 
poznání a bázně Hospodinovy.“ Byl prodchnut ctností v podobě 
spravedlnosti a práva nejprve pro utlačované a nuzné na těle, 
majetku i duši. Přinášel sebeovládání, proto sám nepřinášel zlo ani 
zkázu. Do synagogy či chrámu přicházel pravidelně a několikrát 
týdně. Přinášel, přijímal a prohluboval poznání Hospodina. A tak ani 
o jeho zbožnosti nebylo a není pochyb. A láska proutku Jišajova, 
Ježíše Krista, či jeho náklonnost k lidem i Bohu? Ty jsou, právě pro to 
všechno, očividné. I naprostému pohanovi a ateistovi. 

Samotná víra je strašně málo. Jsme k ní geneticky, sociálně a 
kulturně naprogramováni. Víra ve Stvořitele světa pak není o mnoho 
víc. Ba dokonce se stává stejně snadnou pověrou a magií, jako 
ateismus nebo polyteismus. 

Bez dobré znalosti Bible nelze Stvořiteli pravdivě věřit. Co 
neznám, přece nemohu naplnit. Co horko-těžko vydoluji z paměti, 
nemohu žít. Jak prokazovat ctnosti dochvilnosti, zodpovědnosti, 
efektivity, důvěryhodnosti, spolehlivosti, nekradení, sebeoběti, 
sebezapření a další, když není ani jejich znalost? Jak prokazovat víru 
ctnostnými skutky bez poznání a zbožnosti? 

Nelze. Jak to vidíme v politickém životě českém i světovém. Jak 
to vidíme v zaměstnáních i rodinách. Jako to vidíme a zažíváme i v 
církvích a sborech. 
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Samotná víra je zoufale málo. Protože v podstatě každý věří. 
Avšak ten, který opustil sebestřednou víru v sebe či jiné lidské 
výplody, kdo věří vtělenému a ukřižovanému Stvořiteli světa, ten 
studuje jeho zjevení. Ten dává Hospodinu prostor. Ten zkoumá a 
hledá. Prohlubuje své poznání. A znovu a znovu vytváří prostor pro 
Boží království v tomto světě. 

Protože má-li víra vést k Božímu království pak k ní musí patřit 
ctnost. Protože lidské činy se stejným cílem – Božího království pro 
všechny. 

K víře a ctnosti tedy nevyhnutelně poznání. Mají-li vést 
k Božímu království. A k víře, ctnosti a poznání sebeovládání. A k 
víře, ctnosti a sebeovládání trpělivost. A k víře, ctnosti, sebeovládání 
a trpělivosti zbožnost. Pak teprve může přijít bratrská i sesterská 
náklonnost skutečná – totiž ke všem, ne jen k těm, kteří jsou podle 
mého gusta. A kdoví, nakonec se z postupného řetězce víry, ctnosti, 
poznání, sebeovládání, trpělivosti, zbožnosti a náklonnosti může 
vyloupnout… láska. 

A když se to z Boží milosti podaří, pak hle, na světě je Boží 
království – někdy na chvilku, někdy na dlouho. Někdy jen mezi 
dvěma lidmi, někdy mezi celými národy. A až bude přítomnost 
Božího království převažovat nad všemi ostatními královstvími: Hle, 
kojenec si bude moci hrát nad děrou zmije a kráva se bude pást s 
medvědicí. Nebude pácháno zlo, neboť zemi naplnilo poznání 
Hospodinovo. A tak zemi naplní Duch Boží moudrosti a rozumnosti, 
spravedlnosti a práva. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ303 – Moudrosti poklad z nebe 


