Dej nám více víry
Kázání ze soboty 18. þervna 2011 – br. Pavel Filipi
Lukáš 17,5-6
Apoštolové Ĝekli Pánu: „Dej nám více víry!“
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Pán jim Ĝekl: „Kdybyste mČli víru jako zrnko hoĜþice,

Ĝekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s koĜeny a pĜesać se do moĜe,‘ a ona by vás poslechla.“
Dej nám více víry… Už jste se dostali do situace, že jste Pána prosili o více víry, pevnjší, silnjší,
odolnjší víru? Já ano. Potud bychom uedník m rozumli. Že oni žádají svého Pána, aby jim pĜidal
víru, to nás nepekvapí, ano je nám to i blízké. Tolik už víme z evangelií, že uedníci nebyli žádní
hrdinové, kteí všechno chápali, všem pokušením umli vzdorovat, nikdy o niem nepochybovali,
nikdy se nebáli. Vzpomínáte si na vyprávní, jež jste nedávno zde probírali – jak se uedníci báli na
rozboueném moi.
Tím jsou nám tak njak blízcí, ti uedníci. A všímáme si, že oni prosí o více víry. Jakoby íkali: My
sice njakou víru už sice máme, ale je jí málo, bylo by potebí pidat. A my také, když prosíme o víru,
nezaínáme vtšinou od nuly; ale zdá se nám, že ta zásoba víry, kterou až dosud máme, není
dostatená, aby elila pochybnostem, nástrahám, pokušením, trápením, které máme nebo které nás
ekají. Nejsme žádní hrdinové, trochu více víry bychom urit uvítali.
A tak nás možná pekvapí, jak jim Ježíš odpovdl. Kdybyste mČli víru jako zrnko hoĜþice, Ĝekli byste
této moruši: ‚Vyrvi se i s koĜeny a pĜesać se do moĜe,‘ a ona by vás poslechla. Co to vlastn Pán
Ježíš íká? Co je to víra jako zrnko hoice? Na jiném míst v evangeliu (M 4,31) se uvádí, že
hoiné zrnko je nejmenší ze všech semen, co jich je na zemi. íci, že zrnko hoice je veliké, by byl
nesmysl. Zrnko hoice nem že být veliké. Je maliké, je nejmenší. Proto také víra nem že být
veliká, m že být jen malá, maliká. Jakoby Pán Ježíš íkal: vy nem žete mít víru velikou. Vy
nepotebujete více víry. Možná, že váš problém je v tom, že chcete víru píliš velkou. Vám by staila i
ta malá víra. Nechtjte vtší víru. Bylo by dost na tom, kdybyste mli víru tak malikou, jako maliké
zrnko hoice. To by vám stailo.
Stailo k emu? ěekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s koĜeny a pĜesać se do moĜe,‘ a ona by vás
poslechla. Já nevím, pro by uedníci mli chtít pesazovat moruše do moe. Pán Ježíš zvolil tento
obraz, aby vyjádil nco, co je normáln nemožné, co není v lidských silách. Na paralelním míst
v evangeliu Matoušovu (17,20) užívá jiného – asi bžnjšího – obrazu a ekne to naplno: Budete-li
mít víru jako zrnko hoice, eknete této hoe: ‚Pejdi odtud tam‘, a pejde; a nic vám nebude
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nemožné. Ano, vyrvat vzrostlou moruši (která prý má silné koeny) je stejn nemožné, jako
pemis ovat horu. (Vypráví se o jednom chlapci, který si to chtl vyzkoušet a za vesnicí upen hledl
na njakou horu a poruil jí ve jménu své víry, aby se pohnula. Nestalo se nic. Vlastn stalo. Jedin
to, že ten chlapec ztratil víru.)
Ale pozor: Maliká víra není totéž, co víra slabá, laciná a snadná. Spíše naopak. Usilovat o velkou
víru, nebo dokonce svou velkou víru stavt na odiv, m že být laciné. Ale maliká víra má zaslíbenou
velkou sílu. Pemístit horu nebo vyrvat moruši z koen . Maliká víra m že uinit nemožné vci. To
chce íci obraz o moruši a pemístné hoe. Nemožné vci. Jaké vci dokáže i (naše) malá víra?
Nco nám napoví souvislost, ve které je tento výrok zaazen. Poslyšte, co mu pedcházelo. Ježíš tam
uedník m íká: Když tv j bratr zheší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpus mu. A jestliže proti
tob zheší sedmkrát za den a sedmkrát k tob pijde s prosbou: ‚Je mi to líto,‘ odpustíš mu!“ A na to
uedníci navážou svou prosbu: Dej nám více víry! Nco takového, odpouštt sedmkrát za den,
odpouštt bez omezení, to prost není v našich a v žádných lidských silách, na to potebujeme více
víry. Pane Ježíši, když nám takové bezbehé odpouštní ukládáš, tak nám k tomu dej více víry. A
Ježíš k tomu ekne: Na to nepotebujete více víry, na to staí víra malá jako hoiné zrnko. Takže:
Naše víra nebude vytrhávat moruše nebo penášet hory, naše víra se projeví v tom, že budeme mít
sílu odpouštt.
A apoštol Pavel, vzpomínáte si, to vyjádí ve stejné tónin a snad ješt silnji: „Kdybych ml tak
velikou víru, že bych hory penášel, ale lásku bych neml, nic nejsem“ (1K 13,3). Víra bez lásky není
nic, i kdyby ohromovala svou velikostí. Víra se projevuje láskou a skrze lásku. A pak m že být i
maliká, nenápadná, skromná. Je-li provázena láskou, rozhodn nebude slabá i laciná.
Ale což je odpouštní, je láska, nco tak nemožného, tak absurdního jako penášení hory, vytrhávání
moruší? M že to tak vypadat, ale nemožné to není. Chce to jen malikost: D vovat, spolehnout se,
že toto, milovat a odpouštt, je dobrá cesta života, že to je nosná strategie a že takto lze dojít ke
skutenému štstí a pokoji duše. Odpouštt a nemstít se, milovat a pestat nevražit, dávat a neekat
na odmnu – to jsou ty velké vci, které dokáže malá víra.
Pro? Protože uvila, že cesta, po níž kráel a kterou hlásal Ježíš Kristus, cesta služby, lásky a
obti, je Boží cesta a jako taková je dobrá cesta i pro mne, pro mé dti, pro mé vnuky a pro všechny.
Kdo chce, a toto vše pokládá za pošetilost, bláznovství, absurditu. A jsou tací, je jich mnoho,
vždycky jich bylo mnoho. Služba se jim zdála být píkoím, ob újmou, smíení slabostí. Ježíšovo
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náboženství prohlásil jeden myslitel za morálku otrok . Ježíšovu cestu i dnes mnozí pokládají za
nemožnou možnost, snad krásný ideál, ale píliš krásný na to, aby byl reálný, realizovatelný, aby byl
možný. Nemožná možnost. Ale ti, kdo mají víru, tu malou víru jako hoiné zrnko, dkují, že je to
možnost možná. To je malá velká víra, orientovaná na Krista. Ten pece hlásal, že kdo chce být
nejvtší, a je jako služebník všech, že dlník, který nastoupil až naveer, dostal stejnou odmnu,
jako ti, co pišli ráno, že otec vyznamenal marnotratného syna, ale staršího nijak nezkrátil…To
všechno hlásal ten, který sám byl „tichý a pokorného srdce“, narodil se chudým rodi m v jeslích a
umel na kíži. On, on jediný je jistotou víry, ne já a moje vivost; na nj hledí má malá víra, když
není zahledna do sebe, nezkoumá velikost a sílu vlastního nitra, ale poítá s ním, který vdl a ekl,
že u Boha není nic nemožného – a on to jako Boží Syn musel vdt.
Kolega Tomáš Halík referuje o rozhovoru s mladíkem, který bolestn hledal jistotu své víry. Halík mu
posléze ekl: „Ono není tak strašn d ležité, abys ml jistotu, že víš v Boha, ba ani…zda ty v nho
víš. Podstatné je, že B h ví v tebe. A možná v tuto chvíli staí, abys o tom vdl“.Tolik Tomáš
Halík. Staí vdt, že B h v tebe ví, to je víra. B h v tebe ví až tak daleko, že za tebe vydal
svého Syna, aby byl s tebou ve zdraví i v nemoci, ve štstí i v neštstí, v mladosti i ve stáí.
Je to jako v tom píbhu o uednících na rozboueném moi, znovu jej pivolávám do vaší pamti.
Jak to tam bylo?

„Pro jste tak ustrašení? Ješt nemáte víru?“, ptá se tam Ježíš ustrašených

uedník , když utišil boui.. Pro uedníky také byla záchrana z divokých vln a vichice nco jako
nemožná možnost. A oni nemají d vru, že pro Ježíše, který si na zádi v lodice spí, je jejich
záchrana možností možnou a že strach byl tedy zbytený. O to jde. O tuto d vru, že život s Ježíšem
a v následování jeho cesty je spolehlivý i ve všelikých bouích. To je víra. Ne heroické výkony, ne
laciné happyendy. Maliká víra, elementární d vra, že s námi v té naší lodice je Ježíš, teba
zrovna spí (nebo se nám to jenom zdá, že spí), ale je tam v té vav s námi. A že strach je tedy
zbytený. To by mlo stait.
Amen
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