
Stavět na tom, že si nás Bůh zamiloval 

Aleš Opatrný. Příprava na manželství, nejnovější vydání v KNA, 2018, str. 62–65. 

V osmé kapitole listu sv. Pavla Římanům čteme: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On 

neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval 

všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? 

Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, 

nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: 'Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené 

na porážku.' Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, 

že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, 

která je v Kristu Ježíši, našem Pánu (Ř 8,31–39). 

Výše uvedený text považuji za velice důležitý a chci jím demonstrovat, o co vlastně 

v křesťanském životě jde. Řadě lidí se zdá, že člověk je křesťanem především proto, 

aby byl hodný, nebyl smutný, měl sílu k dobrému, mravnému, plodnému životu. Ně-

kdo si myslí, že být křesťanem je dobré proto, aby měl něco extra, něco svátečního, co 

ve všední den nepotřebuje, ale ve svátek ho to osvěží – a to už vůbec není pravda. Proč 

se tedy potřebujeme starat o to, abychom věřili, abychom byli křesťany? Proč se vůbec 

potřebujeme modlit? Proč potřebujeme číst Písmo? Proč potřebujeme chodit do kostela 

a ke svátostem? […] Potřebujeme se modlit, chodit do kostela, zaobírat se vírou, číst 

Písmo, chodit ke svátostem proto, abychom věděli, že Bůh není proti nám, ale pro nás, 

abychom věděli, že si nás Ježíš zamiloval a abychom to věděli natolik, že na tom doká-

žeme stavět. 

Křesťan staví svůj život na jiném základu, než jen na sobě. Můj život má být jedno-

značně založený na skutečnosti, že Bůh není proti mně, ale pro mne, že mě nechce 

ztratit, ale najít, že mě nechce zapudit, ale přivést k sobě, že mě dá zdroj, z něhož mohu 

k tomuto životu čerpat sílu. A to ať jsou okolnosti života jakékoliv. Písmo o tom mluví 

jedním velice jasným a známým obrazem – obrazem o moudrém a pošetilém muži. 

Moudrý muž postavil svůj dům na skále. Když přišel příval a vody, dům se nepohnul. 

Pošetilý muž postavil dům na písku. Přišel příval, přišel vichr a dům padl (Mt 7,24–

27). Každý člověk je zkoušen zdánlivou výhodností zla nebo těžkostmi, které ho v ži-

votě potkávají. […] Tam, kde je stavba života postavena na skále, nezřítí se ani ve 

smrti. To je vzkříšení. Nejde ale jen o smrt, jde o všechno to, co je před ní, o to, na čem 

já stojím. Stojím na lásce, kterou hledám a nikdy ji v plnosti nenajdu, nebo na lásce, 

kterou jsem dostal, a je nevyčerpatelná? Stojím na tom, že si svá práva za jakoukoliv 

cenu vydobudu, nebo na tom, že je zde někdo, kdo mi právo mého života dává? Sa-

mozřejmě, že lidé mohou z křesťanství ledacos přejmout – někdo, že se nemá lhát, jiný, 

že se nemá krást, další, že je možné se občas pomodlit a další to, že jde v neděli do 

kostela, či úctu ke svátečnímu dni vůbec. Jsou to všechno moc hezké a dobré věci, ale 



pořád ne jádro křesťanství, které znamená postavit svůj život na nový základ, který 

mi byl darován. Dá se to říci ještě jinak: nechte se Ježíšem vytáhnout z jakékoli neutě-

šenosti, nesprávnosti, či nedobroty, v které se nacházíte a nechte se postavit na tento 

pevný základ Boží lásky k nám. […] Základ je přijetí toho, co jsem od Krista dostal, 

přijetí Boží záchrany, přijetí lásky projevené v Ježíši Kristu, zkrátka přijetí nové pod-

staty svého bytí. Řada lidí se sice shodne na tom, že je správné být dobrý, že dobro by 

se mělo podporovat, že je dobré respektovat ještě někoho nad sebou, ale to ještě není 

křesťanství […]. Křesťanství přichází člověka zachránit, postavit na pevnou půdu, na 

níž může unést věci příjemné i nepříjemné, nové i staré tak, že vše směřuje k dobru. 

Jinými slovy řečeno, stát se křesťanem znamená uvěřit v Ježíše Krista a přijmout jeho 

záchranu a udělat ho Pánem svého života, udělat ho nejdůležitější směrodatnou 

osobou svého života, jít s ním po cestě a přijmout jeho pomoc. Je to proces, na jehož 

začátku stojí rozhodnutí dospělého člověka a který pokračuje snahou o trvalé uskuteč-

ňování tohoto rozhodnutí v životě. 

[…] Když člověk nastoupí do práce, uzavře manželství, má děti a starost o ně a najed-

nou neví, kde mu hlava stojí, jak vše zvládnout. Je-li toho na člověka moc, začne vyne-

chávat věci, které nenaléhají. Když vám půjdou odečíst plyn, dají cedulku na schránku, 

takže vy na to nezapomenete, když něco nezaplatíte, přijde vám první, druhá upo-

mínka a chce-li něco soused, zazvoní u vás. Pán Bůh to tak zpravidla nedělá. Ten nás 

nechává žít, neinstaluje nám žádné "duchovní píchačky" k našemu bytu. Proto je tak 

snadné vynechat ho, přestat se modlit, nebo to dělat jen občas, přestat chodit do kos-

tela, protože je to doopravdy pro nás obtížné, s dětmi jsou problémy ... 

Vždy existuje spousta věcí, které se staví do cesty dobrému. […] V první řadě musí 

člověk vědět, za čím v životě jde, a neustále si to připomínat. Jinak se může stát, že mu 

životní starosti nejdříve odvanou křesťanskou praxi, potom a současně s tím i křesťan-

ské smýšlení a člověk tak ztratí podstatné jistoty svého života. […] Z nejistoty začnou 

lidé dělat hlouposti, začnou se chytat falešných nebo nesmyslných jistot, popř. žád-

ných a jen se nechávají rozhlodávat strachem. Člověk může mít různé strachy, např. 

že nebude stačit v práci, konkurenci, sousedům, že ho ten či onen člověk zklame… 

Jakmile stavíme na sobě či na tom, co jsme sami vytvořili, stavíme na něčem značně 

ohrozitelném, což musíme buď neobyčejně tvrdě hájit nebo jsme ohroženi strachem a 

to je případ častější. Ono nejde jen o to, zachovávat křesťanské způsoby života, povin-

nosti – musím se modlit, musím chodit do kostela, musím číst Písmo – jistě, to všechno 

se opravdu musí, nemá-li se má víra zhroutit, ale hlavně jde o mé zakotvení v pevném 

základu, který mě unese i v neštěstí, nepohodě, obtížích a katastrofách, které vždy 

mohou přijít a také občas přicházejí […]. 

 

Poznámka: text jsem převzal z www.vira.cz, lehce zkrátil a upravil podle nového vydání.  
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