
 

Katecheze 24/2 – Pravdy víry 

Co znamená věřit 

Obecná definice víry je, že víra je přesvědčení o tom, co si nemůžeme ověřit, a máme to za 

pravdu pro autoritu jiné osoby, která nám o tom podává zprávu.  

Někdy se řeší otázka vztahu rozumu a víry. Zda je víra rozumná. Základní podmínkou toho, 

abychom nějakému sdělení dali svou víru, je, že to nemůže být proti rozumu.  

Víra v Boha 

Když hovoříme o křesťanské víře v Boha, pak ale nevystačíme jenom s výše uvedenou 

definicí. V křesťanství nejde jenom o to, abychom přijali za své přesvědčení, že existuje Bůh, 

že je mocný, nekonečný a jaké další vlastnosti má.  

Bůh je náš milující Otec a jde mu o to, aby nás o tom po našem po našem odchodu od něho 

prvotním hříchem znovu přesvědčil. Abychom uvěřili v jeho lásku. Bohu jde o vztah 

s člověkem. Touží po jeho přátelství. A hledá cesta, jak nám dát svou lásku poznat. 

V průběhu dějin podával lidem o sobě zprávy, neboli jim zjevoval sám sebe a hlavně svou 

lásku k nim. A to jak soukromě, jednotlivcům, tak veřejně, prostřednictvím praotců 

Izraelského národa, v dějinách Izraele, prostřednictvím proroků a především Ježíše Krista. 

Toto veřejné zjevení máme zapsáno v Písmu svatém, v bibli. Veřejné zjevení bylo působením 

Krista uzavřeno. Jen ono je závazné pro všechny lidi. 

Víra je pak naše odpověď na Boží zjevení. Je především osobním přilnutím člověka 

k Bohu a také přijetím všeho, co nám Bůh o sobě zjevil. Křesťanská víra tedy není pouhé 

přesvědčení o Boží existenci a souhlas s pravdami, které o Bohu říká církev, ale je to 

především vztah důvěry k Bohu, o němž jsme uvěřili, že je nám Otcem. Tato důvěra se buduje 

po celý život. Jednak poznáváním, co nám o svém Otci řekl Ježíš Kristus, dále zkušeností 

církve, tedy svatých, našich předků a ostatních věřících, a dále naší vlastní zkušeností. A čas 

od času ji Bůh podrobuje zkoušce, když dopouští situace, které bychom si sami nevybrali, a 

tím se nás ptá, zda věříme v jeho lásku a v to, že jeho plán s námi je lepší, než náš vlastní. 

Takovými zkouškami víry procházely i slavné biblické postavy. Například „otec všech 

věřících“ - Abrahám. On uvěřil Bohu natolik, že na jeho výzvu byl ochoten opustit svou 

bohatou zemi a vypravit se do neznáma přes pouště, do země, kde pak žil jako cizinec a 

poutník. Bůh mu slíbil početné potomstvo. Ale přirozená naděje na splnění tohoto příslibu 

nebyla. Proto Abrahám se Sárou zaváhali a Abrahám měl syna Ismaela s otrokyní Hagar. 

Když pak Bůh splnil svůj slib a měl se Sárou syna Izáka, Bůh zkoušel jeho důvěru 

požadavkem jít ho obětovat. To už Abrahám důvěřoval Hospodinu natolik, že s Izákem vyšel 

na horu Moria, aby ho obětoval. A Hospodin mu dokázal, že je jeho důvěry hoden. Místo 

Izáka chtěl oběť berana. 

Panna Maria věřila Bohu, že splní příslib daný Izraeli ohledně seslání Vykupitele. Uvěřila 

slovu jeho posla archanděla Gabriela, že ona bude jeho matkou, a odpověděla svým 

souhlasem. A po celý život, i ve chvílích pod křížem, kdy se z lidského hlediska mohlo zdát 

Kristovo mesiášské poslání prohrané a snad i falešné, věřila Bohu, že on ví, co a proč dělá, a 

že jeho vůle, byť jí nesrozumitelná, je správná a Bůh své slovo splní. 

 



Obsah křesťanské víry 

Věříme v jednoho Boha ve třech osobách: Otce, Syna a Ducha svatého.  

Tedy v Boha, který se nám v průběhu dějin a hlavně skrze svého Syna Ježíše Krista zjevil jako 

milující Otec, který nám neváhal poslat svého Syna, aby se stal člověkem a ve smrti na kříži 

za nás nám zjevil Boží lásku, a v Ducha svatého, který je nositelem té nekonečné lásky mezi 

Otcem a Synem i mezi trojjediným Bohem a jeho stvořením. 

Rozumnost víry v Boha 

Víra v Boha nekonečně milujícího člověka se jistě vymyká našemu chápání, ale neodporuje 

rozumu. 

Naší zkušenosti odpovídá, že za každým lidským dílem stojí nějaký intelekt. Proč by neměl 

stát za dílem, které sice nevzešlo z lidských rukou, ale je mnohem důmyslnější, než to, co 

dovedeme vyrobit my – tedy za vesmírem, přírodou, lidským mozkem, strukturou buňky nebo 

atomu. Naopak víra, že tato dokonalá veledíla, která nás obklopují, intelekt nepotřebují a jsou 

dílem náhody, se vymyká naší zkušenosti a rozumnosti. 

Víra, že tento Intelekt k nám má otcovský vztah, pak přijímáme pro autoritu Ježíše Krista, 

který nám to zjevil. Ale i to odpovídá naší zkušenosti, pokud dovedeme otevřít oči na 

množství darů, jimiž nás Bůh neustále zahrnuje. A odpovídá to i současné vědecké 

zkušenosti, že při ověřování pravosti více teorií na vysvětlení nějakého jevu se prokáže jako 

správná ta, která je zároveň nejhezčí. A může být hezčí teorie pro vztah mezi Stvořitelem a 

jeho tvorstvem, než teorie pravé a dokonalé otcovské lásky? 

 

Úkol pro mladší děti: Požádej rodiče, ať ti z knihy Geneze přečtou příběh o Abrahámovi a 

namaluj některou scénu z jeho života. 

Úkol pro starší děti: Přečti si příběh o Abrahámovi a napiš, co na něm nejvíce obdivuješ. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 


