
CO TO PRO MĚ ZNAMENÁ, ŽE V ĚŘÍM  
 
Ukázali jsme si několik rozumových podpůrných argumentů pro naši víru. Co 
to ale je víra? Snůška pouček, zákazů a příkazů? 
 
VÍRA JE VZTAH  
Bible přirovnává vztah mezi člověkem a Bohem ke vztahu dvou lidí 
v manželství. Nejde na prvém místě „o ten papír“. Jde o vztah. Podstatně 
důležité je, aby ten vztah byl oboustranný. 
Když člověk vstupuje do manželství, měl by vědět, co to pro něj znamená. Měl 
by vědět, co mu to dá a co se od něj očekává. Vstupovat do manželství jen s tím 
„Co mi to dá“ a nevnímat, že je tady také ten druhý, který ode mě něco čeká, 
znamená být sobec. 
Podobně platí: Když člověk žije s Ježíšem, měl by vědět, co to pro něj 
znamená. Měl by vědět, co mu to dá a co se od něj očekává. Být křesťanem jen 
s tím „Co mi to dá“ a nevnímat, že je tady také ten druhý, který ode mě něco 
čeká, znamená být sobec. 
 
CO MI BŮH DÁ? 
Dá mi totéž, co životní partner: Oporu, jistotu, zázemí, domov. A dá mi to ještě 
daleko dokonalejším způsobem než sebedokonalejší manžel. I kdybych měl 
sebedokonalejšího manžela, bude omezený v možnostech a schopnostech. Bůh 
omezený není. 
 
CO BŮH ODE MĚ ČEKÁ? 
Víme ze zkušeností, že nejkrásnější projevy lásky nebývají ty, které si 
vymyslíme, ale ty, které druzí od nás očekávají. Očekává něco i Bůh? Nemusím 
se těžce dohadovat. On mi to sděluje. Sám si o to říká: skrze Bibli, zvláště skrze 
Desatero, skrze evangelium, skrze církev, skrze svědomí. 
 
DVĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚTY  
Kde není vztah, tam je těžko zachovávat řád. Ale platí to i obráceně: Tam, kde 
má člověk s Ježíšem hluboký vztah, tam i nesnadné a náročné věci lze žít 
daleko snadněji. Do něčeho se Ti nechce? Je něco pro Tebe těžké? Sebeláska 
Tě tlačí zvolit jednodušší ale ne právě nejlepší cestu? Láká Tě hřích? Zkus 
Ježíši, máš-li ho skutečně rád(a), říct: 
 
„To Ti neudělám…“ 
„Protože Tě mám rád(a)…“ 
 
Zkus to! Bude to jednodušší. Uvidíš!  


