Víra
Co to je víra?
● Víra jako lidský čin znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení.  začíná láskou. Je to milující
vztah, který je navzájem otevřený, ve kterém je minimum obranných postojů a minimum nedůvěry.
● Víra úzce souvisí s láskou  snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já.
Co není víra?
– přesvědčení, že "něco musí být", že "je něco nad námi", že "jsou věci mezi nebem a zemí"
 víra v jakési kosmické síly, které třeba někdo nazývá bohem
 přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která nedovolí světu upadnout do
naprostého chaosu
 provozování jakýchkoliv náboženských ritů proto, "abych měl štěstí", "aby se to povedlo",
"protože se to tak u nás doma vždy dělalo", atd.
 pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, bez osobního rozhodnutí přijmout ji za svou.
● V dnešní době, každý člověk tvrdí, že věří. V dnešní době je víra hodně populární, ale naráží na
jeden základní problém: “Nikdo se nechce vázat.” Chce věřit, ale nezávisle, chce, aby z toho jeho
věření nic nevyplývalo. Proto se dá říci, že víra se dělí na víru statickou (bez vztahu, ze kterého
něco vyplývá, je neměnná a není tak často v krizi) a víru dynamickou (kde, je vztah, která často
prochází změnami a krizemi, ale jejím základem je láska k někomu (Někomu), kvůli kterému má
smysl si stále bourat své iluze.)  Je to jako: Dva lidé mohou žít v jednom bytě buď vedle sebe,
nebo spolu. Žijíli vedle sebe, oba věří, že jsou. Žijíli spolu, věří si navzájem. Statická víra
znamená, že věřím v Boží existenci, ale v mém životě se to nijak neprojevuje; dynamická víra s
sebou nese proměnu možnosti v uskutečnění – pohyb. Statická víra přichází málokdy do krize,
protože si neklade otázky. Dynamická do krize přijít může, protože její součástí je kladení si
otázek. Může být jednou slabší a jindy silnější, mohou v ní nastat i různé pochybnosti, protože ty
patří k živé a pevné víře.
Víra jako vztah
● Snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Cím více miluji, tím jsem ochoten více
druhému člověku (Bohu) věřit.
● Být věřícím člověkem je jedno velké a krásné životní dobrodružství. Víra není nikdy hotová věc a
máli být živá, musí mít v sobě dynamiku růstu i očistné krize, musí být neustále obnovovaná a
stvrzovaná  jako každý láskyplný vztah.
Toto je základem křestanské víry, která ale musí jít dál....
Pojetí víry v NZ – Láskyplný vztah Boha k člověku a člověka k Bohu
●

Víra v pojetí NZ je odpovědí člověka na Boží zjevení (JK přichází na svět, aby nám ukázal, jak žít,
jak milovat a také proto, aby přemohl zlo ve světě a navrátil lidská srdce svému Otci.  muselo to
být tak hroznám utrpením.)

●

Víra je účastí na Božím životě, tím, že postupně skrze důvěru a lásku srůsta naše vůle s vůlí Boží.
(srůstáme s osobou JK) = viz dětská důvěra k rodičům a vychovatelům.

●

Etapy křestanské víry: Clověk musí milovat, aby mohl uvěřit. To nestačí. Víra, aby nebyla slepou
důvěrou a láska slepou láskou, musí stále poznávat nové skutečnosti (musí poznat pravdu Božího
Slova, která osvobozuje – jinak je to pouhé spoutání a to Bůh nechce). Toto Boží Slovo umožnuje
to, aby člověk více miloval. Boží Láska učí člověka milovat.

●

Každý člověk je závislý na Boží Lásce. Cím hlubší bude vztah člověka k Bohu. Tím hlouběji, i
když bolestně člověk pochopí. Že vše, co se děje v jeho životě je svázano s Boží láskou a s Jeho
starostlivostí o jeho blaho.

●

Toto umožnuje víra, aby člověk ve všech událostech života viděl Boží jednání, které je někdy
nepochopitelné, ale vždy znamená hlubokou a sdílenou přítomnost Boha v našem životě. (Když je
člověk moc v pohodě, na Boha si ani nevzpomene – krize, nebo bolest nás kBohu přibližují =
logika Lásky) Tehdy, když očima víry budeme schopni vidět Boha ve všech událostech, i naše
modlitba se postupně stane modlitbou víry – ne pouze modlitba slovy, ale i modlitba tím, co vidím,
tím, co mne těší i bolí a budu vidět i to, čím mne Bůh obdarovává a budu za to vděčný, i když to na
první pohled bude vypadat jako problém.

●

Bůh nám každý den dává mnoho darů. Každý člověk dostal moc darů, které nikdo jiný nemá –
Bůh s důvěrou očekává, že člověk tyto dary v životě použije ke službě druhým. Ze budeme skrze
tyto dary zrát jako osobnosti, že nám pomohou na cestě k Němu. Těmito dary mohou být i
neúspěchy v životě. (všechno je formace, pokud to tak člověk vezme) – Když člověk věří, dívá se
na vše, co ho potká v životě Ježíšovýma očima. Jenom hluboce věřící člověk bude Bohu vděčný za
všechno.

●

Víra v Boha předpokládá plné odevzdání do Jeho rukou, naší plnou důvěru v Něho (podobně jako
malé dítě k mamince) – znamená to: Srůstání našeho života s JK
●

nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům (Mat 6, 24)

●

odevzdávání své vůle do vůle Boží = hledání Boží vůle

●

plná důvěra v Boha (ani strach nás nemůže odloučit od lásky Kristovy)
Pane, at je tak, jak ty chceš = mám tě tak rád, že mám hlubokou touhu
vykonat Bohu dobře to, po čem v srdci touží – zcela zapomenout na
svoji touhu. (agapan) – řec. Filein = „Mám tě tak rád, že chci pro tebe
udělat cokoliv.“

●

Víra, jako přiznání toho, že sami si nemůžeme v žádném případě
pomoci a proto vše očekáváme od Boha – Blahoslavení chudí duchem –
sv. Terezie z Lisieux. = Bůh čeká na člověka, na to, až člověk uaná svoji
slabost, to, že již nemůže dál. Protože tehdy je mu člověk nejblíže.
Tehdy ho člověk dokáže hodně milovat a být mu hodně vděčný. Jakmile
se člověku daří dobře, nemá žádné problémy, jeho život a láska
stagnuje. Naše sála je pouze v Bohu – Stačí ti moje milost (sv. Pavel)
moje Láska, protože jenom tehdy, kdy ti je zle, a kdy se topíš v
těžkostech jsi vnímavý na moji pozornost a projevy Mé Lásky.

●

Šťastná vina – stálé pokání (lidské obrácení) = obroda naší víry.

●

Zkouška naší víry = zkouška naší Lásky k Bohu = koho hluboce miluji,
jím jsem též hluboce zranován. Míra mého uzavírání tomuto zranování
milovaným člověkem ukazuje na míru mé lásky k němu. Pokud nejsem
ochoten nést zranění, málo miluji a málo důvěřuji. (je jasné, že se to
musí řešit a musí se to říci, ale zde je důležitá ochota to nést po tu dobu,
po kterou je to nutné.) = poušt = jako místo odkrytí hlubiny mého já a
mé lásky.

●

Víra musí být prakticky žitá, aby byla vírou – pomocniky nám jsou
svátosti.

Vše závisí na míře naší lásky.

