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Milí bratři a sestry, 

 

 na příběhu, který máme před sebou, můžeme sledovat odvěký 

zápas víry a pochybností, zápas důvěry a nevíry. A je to také náš 

zápas. I my zápasíme s pochybnostmi, s nedůvěrou vůči Bohu. I 

my zápasíme o svou víru. 
 Současný člověk  hodně  tíhne k tomu, co vnímá svými 

smysly. Skutečné je pro něj především to, co může vidět nebo na co 

si může sáhnout. 

 Víra je však poloha života, kterou nemůžeme jen tak 

snadno  ověřit svými smysly. Víra je skutečnost  neviditelná, 

nehmatatelná. Když člověk věří, tak poznává, že právě základ života 

je takto neviditelný, smysly neověřitelný. Člověk, který věří, se 

nespokojí jen s tím, co vidí, na co si může sáhnout, ale hledá jiný, 

hlubší přístup k podstatě života. Když vyznáváme „věřím“, 

vypovídáme o celém svém vztahu k životu, k jeho smyslu, k 

životním hodnotám.  
 Jestliže je něco neviditelné, neznamená to, že je to 

neskutečné. Ve víře naopak poznáváme, že toto neviditelné je právě 

tou pravou skutečností. Věřit znamená spolehnout se na toto 

neviditelné, co je ale středem našeho bytí. Z tohoto pohledu je víra 

svým způsobem dobrodružstvím. 

 Zpravidla se předpokládá, že lidé v církvi jsou věřící a ti, 

co jsou mimo ní, že jsou nevěřící. Není to však tak jednoduché. 
Často cítíme, že víra chybí také nám lidem v církvi. A na druhé 

straně s překvapením nacházíme víru i u lidí necírkevních a tzv. 

nevěřících. Často právě  oni často dovedou z víry žít, i když o tom 

příliš nemluví. Zápas mezi vírou a nevírou probíhá snad v každém 

člověku. Ten, kdo věří, není nikdy zcela prost pochybností a nevíry. 

A ovšem i nevěřící  nikdy nebude zcela bez potřeby někomu 

důvěřovat, na někoho se spolehnout. 

 Člověk vposledu nežije z toho, co je schopen sám uskutečnit, 

ale žije z hodnot, které přicházejí jako dar. Opravdový smysl 

nemůže životu dát člověk sám. Smysl života je na člověku 

nezávislý. Smysl, který si člověk stanoví sám, je vlastně nesmysl. 

Smysl života, základ, na kterém je možno založit stavbu života, si  
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opravdu nemůžeme vytvořit sami. Smysl života můžeme přijmout jen 

jako dar. Věřit, znamená spolehnout se na to, že život má smysl. 

Spolehnout se na to, že je tu někdo, kdo nás má rád, kdo se o nás 

stará a kdo nám připravil budoucnost. 

 Příběh o uzdravení posedlého chlapce nám vypráví o tom, jak 

je nevíra nemohoucí a beznadějná a jak naopak víra mění to, co je 

dáno, jak uzdravuje a otevírá netušené možnosti. Je zřejmé, že 

taková víra není jen nějaké náboženské učení. Opravdová, živá víra 

se vždy projevuje zcela konkrétně v tom obyčejném životě. V tomto 

příběhu dává víra sílu k překonání zla a nemoci. Víra zde 

uzdravuje. 
 Ježíš se v tomto příběhu právě vrací z hory promněnění. Tři 

jeho nejvěrnější, Petr, Jakub a Jan zde mohli slyšet: „Tento jest ten 

Syn můj milý, jeho poslouchejte.“ Nyní se vracejí k ostatním 

učedníkům. A přicházejí právě doprostřed hádky. Otec totiž přivedl 

svého nemocného syna k učedníkům. Doufal, že ho uzdraví, ale oni 

toho nebyli schopni. Ježíš říká, že je to tím, že jim chyběla víra. 
Učedníci se nedokázali plně spolehnout na Boží moc. Nedokázali 

očekávat nové Boží věci. 

 A nyní prosí otec nemocného o pomoc samotného Ježíše. 

Bylo by snad přirozené, aby Ježíš nemocného chlapce uzdravil hned.  

Ježíš chce ale otce především přivést k víře. Nejde mu o to, aby 

vypadal jako ten, kdo dělá zázraky. Nechce, aby ostatní lidé jen s 

úžasem přihlíželi. Ježíš je chce vtáhnout do dění víry. Všimněme si, 

že Ježíš otci odpovídá stejným slovem, kterým ho on prosí. „Můžeš-

li!“ Můžeš-li tomu věřiti? Ne jen já, Ježíš, ale i ty můžeš! Ty 

můžeš uzdravit. Neboť všecko je možné věřícímu. 

 A otec chlapce na to odpovídá tím velice hlubokým a 

pravdivým: „Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.“ Je to asi nejvíc, 

co člověk může o své víře říci. Je to pravda o naší víře. I v té 

nejsilnější víře je totiž přítomna nedověra, pochybnost. Důležité však 

je, že tato víra s nevírou zápasí. A už tím se stává ohromnou silou. A 

Ježíš tuto moc nasměruje na nemocného chlapce. A tak uzdravuje 

nejen Ježíš, ale také otec nemocného. Neboť se ve víře vzepřel 

nedůvěře a pochybnostem. 

 To, co prožíváme ve svém osobním životě i v církvi či ve 

společnosti, můžeme přirovnat k situaci nemohoucích učedníků z  
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našeho příběhu. A tak i nám platí ta ostrá Ježíšova výčitka: „Ó 

národe nevěrný. Ale dokudž s vámi budu? A dokudž vás trpěti 

budu?“ 
 V příběhu je pro nás ovšem také naděje. Těžká chlapcova 

nemoc přivedla jeho otce nakonec k víře. I nás může to těžké či 

beznadějné v našem životě či v církvi nebo ve společnosti přivést k 

víře, která uzdravuje. 

 Zdálo se, že pro nemocného chlapce již není naděje. Učedníci 

mu nedovedli pomoci. I nám se někdy nedostává víry a naděje. 

Třeba od nás křesťanů se očekává, že můžeme uzdravit současného 

člověka. Nejen jeho tělo, ale i duši. Čeká se od nás, že můžeme 

uzdravit naši společnost, která také není úplně zdravá. Ale moc se 

nám to nedaří. Podobně jako se to nedařilo učedníkům, kteří nic 

nemohli učinit pro svoji nevěru. 

 Otec nemocného chlapce vypovídá také o nás. Chceme, aby ty 

důležité věci v životě někdo udělal za nás. Ježíš nás však 

povzbuzuje k víře, k samostatné víře. Tato víra ovšem nespoléhá 

sama na sebe, na svoji spravedlnost, na svoji zbožnost, na svoje 

skutky. Tato víra spoléhá na Ježíše a dává prostor jeho moci. Tato 

víra spoléha na Toho, který nás miluje a který nás přišel uzdravit a 

zachránit. Taková víra může uzdravit člověka, církev i  

společnost. 
 Voláme k Ježíšovi: „Můžeš-li, co, spomoz nám, slituje se nad 

námi.“ A on nám odpovídá: „Můžeš-li tomu věřiti. Všecko jest 

možné věřícímu.“ Prosme, abychom měli moudrost a odvahu i k 

tomu dalšímu, totiž: „Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.“ 
 

                                                                                        Amen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


