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Víra  jako  zisk  (Neděle trochu jinak) 

Je docela možné, že někteří z vás nesouhlasíte s tématem dnešní neděle. Nesouhlasíte s tím, 

že někdo mluví o víře jako o zisku.  Obvykle si „zisk“ spojujeme s penězi, ne s vírou. Když 

do něčeho jdeme anebo něco děláme, tak očekáváme, že z toho něco budeme mít. Chodíme 

do školy, abychom získali základní dovednosti, které budeme v životě potřebovat. Pracujeme 

proto, abychom měli peníze na živobytí. Věnujeme se nějaké zálibě, nějakému koníčkovi, 

abychom ve volném čase odpočívali u něčeho, co nás baví. Tak nějak uvažujeme. Když 

slyšíme slovo „zisk“, představujeme si, že určitá námaha, investovaný čas a finanční 

prostředky přinášejí prospěch tomu, kdo se o něco snaží. Pod pojmem „zisk“ si většinou 

představujeme peníze. Mám za to, že za zisk můžeme považovat také jiné než jen materiální 

hodnoty. Chci dnes mluvit  o křesťanské víře jako o „zisku“, jako o takové „přidané hodnotě“ 

lidského života.  Chci mluvit o víře jako o hodnotě, která náš život obohacuje a naplňuje.  

1.  Křesťanská víra jako ztráta         

Hodně lidí si myslí, že křesťané jsou vlastně „chudáci“. Lidé, kteří křesťany pozorují zvenčí, 

mají někdy dojem, že křesťané ze života moc nemají. Vedou spořádaný život, dodržují 

Desatero a v neděli chodí do kostela. Možná za to mohou křesťané, na kterých je málo vidět, 

že jsou spokojení a šťastní. Možná je to kvůli tomu, že lidé slyší od křesťanů více o zákazech 

než o svobodě. A tak mezi lidmi kolují o křesťanské víře různé historky. Dnes dopoledne 

nebudeme vycházet z toho, co se povídá o víře mezi lidmi, ale z toho, co o hodnotě víry čteme 

v Bibli. V Bibli, která je pro křesťany nejdůležitější knihou a autoritou, se dovídáme, že Pán 

Bůh miluje tento svět a každého člověka a že má pro něj život jiné kvality. Bůh přišel na tento 

svět v Ježíši Kristu ne proto, aby lidem kazil radost ze života, aby jim jen tak pro nic za nic 

rozházel figurky v rozehrané životní partii… On přišel proto, aby lidem pomohl podívat se na 

život z jiné perspektivy a dal jim odvahu a sílu žít podle nových pravidel….Když nás Bůh  

zve víře, tak nás tím zve k velkému životnímu dobrodružství.  

2. Saul – konec slibné kariéry jako zisk  

Jedním z křesťanů, který mluví o tom, že víra v Krista je ziskem, byl apoštol Pavel. Jeho 

první, židovské jméno bylo Saul. Setkáváme se s ním v Bibli ve chvíli, kdy židovští 

představitelé  pronásledují všechny, kdo se hlásí ke křesťanské víře. O Saulovi víme, že se 

narodil v Tarsu kolem roku 10 po Kr., pocházel z  vážené  rodiny a měl římské občanství. 

Studoval v Jeruzalémě, aby mohl být rabínem-učitelem Mojžíšova Zákona, a připojil se k 

farizeům, což byli horliví vykladači Zákona. Za svou svatou povinnost považoval 

pronásledování křesťanů. Zrovna když byl na cestě do Damašku se zatykačem na křesťany 

v ruce ho ovšem potkalo něco, s čím absolutně nepočítal! Do cesty se mu postavil Ježíš 

Kristus, o kterém si myslel, že je dávno mrtvý. Byl to tak silný zážitek, že to převrátilo 

Saulovi život úplně naruby. Z nepřítele Krista a křesťanů se stal Ježíšovým vyznavačem a 

horlivým šiřitelem Jeho učení. Jediné vysvětlení této nepochopitelné změny bylo v setkání 

s Kristem. Tak to vidí sám apoštol. Když se Pavel dívá zpátky a přemýšlí nad tím, co se tehdy 

stalo, vidí to jako záchranu a jako zisk. To, na čem si do poslední chvíle zakládal, na co byl 

hrdý a co považoval za svou přednost, to pro něj ztratilo přitažlivost. Ze svého vzdělání 

samozřejmě těží dál také jako kazatel Kristova evangelia. Na římské občanství se odvolává ve 

chvíli, kdy s ním na jeho misijních cestách úřady špatně zacházejí. Ale jinak píše: „Ale 

cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za 

ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.“ (Fp 3,7.8) – Jen si to 

představte: tomuto schopnému, vzdělanému, ambicióznímu muži se v jednu chvíli zhroutil 

svět! Byl přesvědčen, že slouží Bohu, a zjistil, že se stal obětí manipulace a že jeho životní 
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hodnoty  jsou nastavené špatně. Ve své horlivosti, nadšení a upřímnosti byl slepý. Ježíš 

Kristus, ten, kterého nenáviděl, dal jeho životu nový směr a obsah.    

3.  Zacheus – život naruby jako zisk     

Jiným člověkem, který pochopil a poznal, že víra v Krista je zisk, byl Zacheus. Byl to výběrčí 

daní, který byl zvyklý všechno přepočítávat na peníze. V honbě za bohatstvím se vypracoval 

až na místo ředitele celnice v Jerichu. Podařilo se mu dát dohromady slušný majetek. Ale zdá 

se, že mu bohatství opravdové štěstí nepřineslo.  Zbohatl totiž tak, že ždímal z lidí celní 

poplatky a vybíral daně ne podle úředního sazebníku, ale podle vlastních tabulek. Prostě: 

vybíral víc, než měl, lidi podváděl a okrádal. Chvíli se tvářil, že mu nevadí, že jím lidé 

pohrdají, že ho nezdraví, že ho nenávidí. Ovšem někde uvnitř ho ta nenávist a pohrdání přece 

jen žrala. Ale sám s tím nedokázal udělat vůbec nic. - Pak se ovšem naskytla zvláštní 

příležitost. Do Jericha přichází Ježíš, kazatel z Galileje. Lidé už ho tam znali. Uzdravil tam 

slepého muže a mezi lidmi se to velice rychle rozkřiklo. Všichni ho teď chtějí vidět, Zacheus 

taky. Píše se o něm, že „toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je“ (Lk 19,3). Měl ovšem tu 

nevýhodu, že byl malý. Proto si musel najít nějakou „rozhlednu“, odkud mohl Ježíše 

pozorovat. Vylezl na strom u cesty, kudy měl Ježíš procházet. Ale pak přišlo velké 

překvapení. Když šel Ježíš kolem, zastavil se u jeho stromu, a promluvil k Zacheovi: 

„Zachee, pojď rychle dolů, protože vás chci dnes navštívit!“ – Je pravda, že Zacheus chtěl 

vidět Ježíše. Ale ani ve snu ho nenapadlo, že se s Ním osobně setká a že to setkání od základů 

změní jeho život! Je to neuvěřitelné! Všichni zbožní a slušní lidé se Zacheovi obloukem 

vyhýbají a tento svatý člověk ho chce navštívit! Zacheus nezaváhal: „rychle slezl a s radostí 

jej přijal“. Všichni, kdo tam byli, se strašně divili. Ježíš, ten Boží svatý člověk, šel na 

návštěvu ke kolaborantovi a zlodějovi! Zacheus se na vlastní kůži přesvědčil o tom, že Ježíš je 

zvláštní člověk. Zacheus v Ježíšově jednání prožívá, co je to Boží láska. Na jednu stranu 

přišel o bohatství, které tak pečlivě hromadil a které bylo pro něho vším. Na druhou stranu se 

mu strašně ulevilo, protože Ježíš mu odpustil jeho podvody a krádeže a vyvedl ho z trápení. 

Ježíš Zacheovi odpustil jeho minulost a on v tom dostal sílu ke změně. Na důkaz toho, že  

začal nový život, Zacheus nahradil škody a rozdal své bohatství chudým. Víra v Ježíše Krista, 

to, co vypadá jako ztráta, pro něho znamená zisk.   

4.  Ježíšovo pozvání k novému životu   

Bible nám přibližuje Boha jako někoho úplně jiného, než si ho představují lidé. On je ke všem 

nekonečně laskavý. On neposuzuje lidi podle zevnějšku jako my, On nad nikým neláme hůl.  

Bůh vidí do srdce, vidí lidskou touhu po lásce, po odpuštění, po pokoji, po naději. Vidí také 

lidskou bídu a také naši neschopnost něco s tím udělat. A když Ježíš říká na konci Zacheova 

příběhu: „Syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co je ztraceno“, vlastně tím zve všechny 

k novému začátku. Také v dnešní době je mnoho lidí, kteří si nevědí rady se svým životem. 

Někdo si připadá v životě jako „v pasti“, někdo jiný jako ve slepé uličce.  Takové setkání 

s Ježíšem se může stát začátkem nového života. Není snadné a jednoduché měnit životní cíle, 

měnit žebříček hodnot a měnit životní zamření. Ovšem při setkání s Ježíšem k tomu 

dostáváme motivaci, odvahu a sílu. Zjišťujeme, že nemusíme uvažovat o životě, o 

odpovědnosti, o smyslu života, o Bohu pořád stejně! Začínáme tušit, že důvěřovat Ježíši 

Kristu a žít podle Jeho příkladu je jedinečná příležitost. Zvu vás dnes k takové nové životní 

zkušenosti a k novému začátku. Zvu vás ke zdroji Božího odpuštění, Boží lásky a Božího 

pokoje. Sami si můžete vyzkoušet, jak se žije s vírou v Ježíše Krista, jak se víra stává posilou, 

pomocí a ziskem. Na takový životní krok se nemusíme nějak zvlášť připravovat. Stačí, když o 

Boží lásku a pomoc projevíte zájem. To můžete vyjádřit jednoduchou větu: „Pane Ježíši, 

pomoz mi věřit a dej mi nový život!“. Bůh slyší každé naše zavolání a odpovídá.     B.Kaleta                              


