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Věřím Věřím 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího 

 

Křesťan by neměl nikdy zapomínat, že vyznává víru v Boha „Otce“. Otec Špidlík, světově 

uznávaný teolog, rád zdůrazňoval, že ta pomlčka, kterou rozdělujeme „věřím v Boha“ a „Otce 

všemohoucího“, není na místě. Výsadou a pokladem naší víry je to, že věříme v „Boha Otce“, 

jak nám jej zjevil jeho Syn, Ježíš Kristus. Jedině díky jemu a v něm i my, Bohu kdysi odcizení, 

jej smíme nazývat Otcem. Oslovit takto Boha však dokážeme jedině v Duchu svatém, jak říká i 

sv. Pavel Římanům (8, 15). 

 

V Duchu svatém můžeme volat „Abba, Otče!“ S tímto dětstvím se nám dostalo také dědictví, 

spoludědictví s Kristem (srv. 1 Petr 1,3-4), tzn. života věčného ve společenství s Bohem v 

Trojici a všemi svatými. Není tedy pravdou, že by člověk „dal“ Bohu jméno „otec“. Naopak, je 

to Bůh Otec, který své jméno zjevuje a propůjčuje tento titul lidem. 

 

Vyznáním Boha Otce se vyznává především Bůh trojjediný. Křtem „ve jménu Boha Otce, Syna 

a Ducha svatého“ se také křesťan stává dítětem Boha trojjediného. Není křesťanem ve 

„jménech“, ale v jednom jménu, to znamená, že je začleněn intimně do jedné jediné lásky 

božských osob (KKC 233). Nikdo nemůže tedy oslovit Boha „Otče“, než jedině v Ježíši Kristu 

a Duchu svatém. 

 

Zjevení Boha jako Trojice je skutečným převratem ve zjevení Božím. Vzhledem k tomu, že 

jméno neznamenalo jen „popisku“, ale vyjadřovalo tajemství celé bytosti, znát jméno by pak 

znamenalo proniknout do tajemství druhého, vlastnit jej. Pravděpodobně z tohoto důvodu ve 

Starém Zákoně nebylo jméno Boží lidem nikdy zjeveno a židé se neodvážili je přímo vyslovit. 

Bůh tak chtěl zabránit člověku v pokušení chtít se stát bohem a dal mu tím rovněž najevo, že 

jej nekonečné přesahuje, i když je mu vždy velmi blízko, myslí na něj a stará se o něj v každé 

situaci (viz osvobození Izraele z Egypta). Byly to právě všechny starozákonní oběti, které měly 

za cíl probouzet a udržovat v Izraeli víru v Boží všemohoucnost: obětí těch nejlepších plodů 

úrody dávali lidé najevo víru, že Bůh se postará o jejich život i přes zřeknutí se dílu živobytí. 

Tak se od začátku víra v moc Boží spojuje s vírou v lásku Boží (srv. KKC 270). Moc Boží však 

naprosto neodpovídá lidským představám. Z toho důvodu může apoštol říct, že „slabost Boží je 

silnější než lidé“ (1 Kor 1,24-25). Jedině ve víře je člověk schopen vyznat, že Bůh je mocný - 

všemohoucí, i když se zdá, že v dějinách prohrává, jedině ve víře je člověk schopen přijmout, 

že i v lidsky vnímaném selhání či krachu se Boží moc vždy uskuteční. 

 

V Novém Zákoně už ale Ježíš jednoznačně zjevuje lidem „jméno“ Boží (Jan 17,26) a mění tak 

dosavadní Boží „zdrženlivost“. Proč? Už svým narozením v těle dal Bůh najevo plán spásy: 

spasit lidstvo v největším možném ponížení a otevření se člověku. Láska Otce k Synu vstoupila 

do lidí a oni mohli vstoupit v Synu do Boha a jeho lásky. Když užijeme poněkud poetického 

obrazu, Bůh zjevením svého jména a především odhalením tajemství vnitřního bytí Trojice 

jako by nastavil člověku odkrytou hrud', ba víc, ukázal mu své bezbranné srdce a nitro. Člověk 

tak smí vstoupit do nejhlubšího nitra Božího. Tím se vlastně Bůh vydává člověku všanc, a ten 

může tuto nabídku zneužít k tomu, aby Boha urážel v tom nejcitlivějším místě, může si 

„dokonce namlouvat, že Boha „zná", odvrhnout jej a postavit se na jeho místo. Může však také 

odpovědět stejně bezbrannou láskou, bezmeznou důvěrou a naprostým, bezvýhradným 

odevzdáním se. Bůh chce ve své lásce, důvěře a upřímnosti předejít každého člověka, chce, aby 

žádný z lidí už nikdy nemohl říct, že Boha nezná, a naopak aby mohl odpovědět na tuto 

nabídku Boží stejným chováním, tedy naprostou otevřeností vůči Bohu a naprostou důvěrou. 

Vyznat v Bohu Otce tedy neznamená v žádném případě vyznání „na dálku“, vyznání něčeho 

mimo nás. Ale jde spíše o vyznání, že Bůh nám jako svým dětem daroval přístup do 

nejhlubších tajemství své lásky, do „srdce“ Nejsvětější Trojice. Vyznávat v Bohu Otce je 

možno, jen pokud jej vyznáváme jako Otce v Nejsvětější Trojici, tedy se Synem a Duchem 

svatým. V této souvislosti není pak vůbec problém mluvit o „mateřské“ lásce Boha Otce („jako 

matka utěšuje své dítě, tak i já utěším vás...“ - Iz 66,13). Není správné zabývat se v této 

souvislosti tím, zda Bůh je víc otcem anebo je víc matkou. Bůh sám je dárcem života, nedává 

ho v součinnosti s nikým dalším, jako to musí dělat lidé. Bůh je tedy Otcem od věčnosti, ještě 

dříve než vznikl vesmír a první člověk. 

 

Věřit v Boha Otce všemohoucího znamená věřit v to, že Bůh je dárcem všeho – je všemohoucí. 

Je také dárcem lásky všemu stvoření - je Otec (KKC 239). Pravděpodobně z tohoto důvodu je 

všemohoucnost Boží ve vyznání víry jediným atributem Božím, ze kterého všechny, o kterých 

se mluví v katechismech, vycházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


