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SKUTKY VÍRY 

ROMAN OULICKÝ 
(Praha, duben 2005) 

 
 

Písmo �íká, že máme mít víru Boží.1 Víru Boží. Položím vám jedno-
duchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že 
mám Boží víru já? Existuje zp�sob, kterým to lze n�jak zhodnotit nebo 
postihnout? Tak abychom mohli �íci: „Ano, tento �lov�k má Boží víru, 
a tamten Boží víru nemá.“ Jak byste to poznali, �ekn�te mi sami. Bude 
mít pokoj, ovoce, skutky… Ano, skutky. To je ten princip, o kterém 
Písmo mluví. A není to jen tak, že o tom v epištole Jakuba B�h mluví.2 
V��ím, že tyto verše nás uvád�jí do d�ležitého dilematu. Myslím, že ho 
lidé byli nuceni �ešit po celou historii a je to n�co, co si svým zp�sobem 
musí vy�ešit každý z nás. Do protikladu se tam staví víra, která je živá, 
a víra, která je mrtvá. A mezi mrtvou a živou vírou je ur�it� veliký rozdíl.  

Když je n�co živé, a n�co mrtvé, je mezi tím hodn� veliký rozdíl. 
�lov�k n�kde venku uvidí mrtvého ptá�ka. A za�ne p�emýšlet o tom, jak 
ten ptá�ek, když byl ješt� živý, krásn� zpíval nebo vesele poskakoval. 
Nevím, jestli takhle n�jak také uvažujete. Prost� rozdíl mezi živým 
a mrtvým ptá�kem je nezm�rný. B�h jako by stejným zp�sobem mluvil 
o živé a mrtvé ví�e.3 �íká, že je možné mít víru, která je živá, a víru, která 
je mrtvá. N�která víra, vid�na Božíma o�ima, je mrtvá. �lov�k se na to 
t�eba m�že dívat jiným zp�sobem. Dnes ráno mi p�išel na mysl verš, 
který jist� všichni známe a �etli jsme ho už mnohokrát. P�e�tu ho však 
znovu. Juda �íká ve své epištole ve 3. verši toto: „Nejmilejší, všecku sna-
žnost vynakládaje na to, abych vám psal o obecném spasení, musil jsem 
psáti, vás napomínaje, abyste state�n� bojovali o víru, kteráž jest jednou 

                                                           
1 Marek 11:22 – „I odpov�d�v Ježíš, �ekl jim: M�jte víru Boží.“ 
2 Jakub 2:17,18 – „Tak také víra, nemá-li skutky, je sama o sob� mrtvá. N�kdo ale �ekne: 
Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutk� a já ti ukážu svou víru 
na svých skutcích.“ (NBK) 
3 Jakub 2:26 – „Nebo jakož t�lo bez duše jest mrtvé, tak� i víra bez skutk� jest mrtvá.“ 



2 

dána svatým.“ O víru, která byla jednou dána svatým. �íká zde, že 
v okamžiku, kdy za�al psát o spasení, si nemohl pomoci, ale musel p�ipo-
jit napomenutí, aby brat�i bojovali o víru.  

Snad to byl bratr Kamil, kdo dnes mluvil o zkušenosti, jak �lov�k 
hledá a pak se dostane do bodu, kdy se n��ím ve svém život� prolomí. 
Nemusí to nutn� být navenek, ale t�eba n�kde uvnit�. Je to okamžik, kdy 
se v duchovní oblasti n��ím prolomíte a n�co se stane. �lov�k se n�kam 
posune. Stejn�, jako když dlouho, dlouho sedí, a pak se najednou zvedne 
a povstane. Jsem si jist, že to všichni známe, že jsme okusili, jaké to je 
chodit s Bohem. Ur�it� jsme m�li ve svém život� den, ve kterém jsme 
konali skutky Boží a m�li jsme pocit, že to tak už bude napo�ád, že to tak 
vydrží. Ale už za dva dny to bylo jiné, �lov�k chodil jinak, než m�l, 
a nem�l ten vnit�ní pocit uspokojení a nasycení z toho, že plyne s Boží 
v�lí, že koná Boží skutky. Když jsem si �etl tento verš o boji, o tom usi-
lování – „napomínaje, abyste state�n� bojovali o víru, kteráž jest jednou 
dána svatým“ – najednou jako by se mi slovo víra nahradilo slovem 
skutky. Protože, jak jsem �íkal a jak jsme na to narazili v epištole Jakuba, 
Písmo �íká, že živá víra má skutky. To znamená, že to usilování, boj 
o víru, znamená usilovat o skutky z víry.  

M�žeme k tomu p�istoupit jakoby z druhé strany. Když se �lov�k na 
sebe podívá, na sv�j život nebo na život svých bratr�, a vidí, že se nedo-
stává skutk�, znamená to, že n�kde chybí víra. Chybí ta živá víra, jak 
o tom mluvila sestra Milena. �lov�k n�kdy m�že mít pocit, že víru má. 
Protože víra je abstraktní a t�žko ji v té abstrakci pochytíte. Jak já m�žu 
v�d�t, jak v��í bratr Kamil nebo jak v��í sestra So�a? Jaká je vlastn� 
jejich víra, jakou má intenzitu? Víte, když máte n�co zhodnotit nebo se 
ubíráte k n�jakému cíli, musí existovat jakési m��ítko, v��i n�muž lze 
porovnávat. Je to tak? Tam, kde není zhodnocení nebo m��ítko, se v�ci 
rozplývají, jsou velmi neur�ité. A B�h �íká, že tím Jeho m��ítkem jsou 
skutky. Že existuje skutek. A není to ledajaký skutek. Jsou dva typy 
skutk�, ale k tomu se ješt� dostanu.  

Možná mám pocit, že mám víru. B�h mi však �íká: „Máš-li víru, 
chci vid�t skutky.“ Skutek je prost� n�co hmatatelného. Víte, v kone�ném 
d�sledku jsou práv� skutky tím, co ur�uje d�ní sv�ta, b�h d�jin, osudy 
národ� i b�h našich vlastních život�. Existují praktické skutky. N�kdo 
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sem nap�íklad p�icestuje a mluví. To je skutek, který n�co zaseje do 
vašich život� a n�kam vás možná posune. Není to jen cosi abstraktního 
nebo skrytého. Naše životy jsou �astokrát sm�rované v�cmi, které se 
n�jak fyzicky projevují. A když na to jdu z druhé strany, od t�ch skutk�, 
zní mi to, jako by B�h �íkal (te	 kážu sob�, B�h to �íkal mn�), že je 
pot�eba usilovat o ty skutky, které byly jednou dány svatým. Promluvme 
si o principu víry.  

O Abrahamovi se píše, že byl u�in�n spravedlivým skrze víru.4 Ne 
skrze skutky. Ale jeho víra, protože byla živá, m�la skutky a ty skutky 
p�ivedly jeho víru k dokonalosti. Je to takový kruh: za�nete vírou, ta 
vyústí ve skutky a pak se znovu vrátíte k ví�e. Takhle n�jak to plyne. 
Takové pinkání sem a tam od víry ke skutk�m a zp�t. Od víry Boží ke 
skutk�m, které B�h skute�n� považuje za skutky. Víte, že jsou skutky, 
které z�stávají na v�ky? Písmo o nich mluví.5 A jsou také skutky, které 
jsou jako d�íví, seno a strništ�. Takové, které budou spáleny, které nemají 
základ ve spravedlnosti, nemají Boží podstatu. Možná bych to �ekl tak, že 
pokud je ospravedln�ní skrze víru, pak skutky vykonané skrze víru jsou 
skutky spravedlnosti. �lov�k je schopen konat spoustu skutk�, které 
nejsou z víry. Jsou to skutky �lov�ka. Jsou to prost� lidské (jinými slovy 
humanistické) skutky. A pokud jde o nev��ící, n�kdy si možná myslíme, 
že když �lov�k, který nezná Boha, koná dobré skutky, má to n�jaký smysl 
nebo n�jakou váhu. Boží slovo však �íká, že každý bezbožný �lov�k sice 
bude podle svých skutk� souzen, ale v��ný život jimi nezíská.6 

Písmo tedy mezi skutky nastavuje velmi jasnou d�licí �áru. Chci 
vám p�e�íst n�kolik verš�, které jsem našel, když jsem p�emýšlel nad tím, 
                                                           
4 �íman�m 4:3 – „Nebo co praví písmo? Uv��il pak Abraham Bohu, i po�teno jemu za 
spravedlnost.“ 
5 1. Korintským 3:12-15 – „Staví-li� pak kdo na ten základ zlato, st�íbro, kamení drahé, 
d�íví, seno, strništ�, jednoho� každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to okáže; nebo v ohni 
zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, ohe� zprubuje. Z�stane-li� �í dílo, kteréž na 
n�m stav�l, vezme odplatu. Pakli� �í dílo sho�í, vezme škodu, ale sám spasen bude, a však 
tak, jako skrze ohe�.“ 
6 Zjeveni 20:12,13 – I vid�l jsem mrtvé, malé i veliké, stojící p�ed oblí�ejem Božím, 
a knihy otev�íny jsou. A jiná kniha také jest otev�ína, to jest kniha života, i souzeni jsou 
mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutk� svých. A vydalo mo�e 
mrtvé, kte�íž byli v n�m, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kte�íž v nich byli, i souzeni jsou 
jeden každý podlé skutk� svých. 
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co píše Jakub. Dostal jsem se do epištoly k Titovi a všiml jsem si, že v ní 
apoštol Pavel velmi intenzivn� mluví o skutcích. V jednom z verš� �íká, 
že jsme nebyli spaseni pro svoje skutky. Víte, že jsou lidé, kte�í si myslí, 
že budou spaseni pro svoje skutky? Takových lidí je asi pom�rn� hodn�. 
A� už se podíváte do katolicismu nebo na lidi ve sv�t�. �astokrát sami 
sebe považují za dobré lidi. Mají pocit, že jejich skutky je n�jakým zp�-
sobem spasí nebo že jejich skutky je staví na rovinu, kde jsou v pohod�, 
kde jsou zabezpe�eni. To mluvím o lidech, kte�í v�bec o takových v�cech 
uvažují. Jsou také lidé, kte�í o tom ani nep�emýšlejí. Písmo nám však 
�íká, že jsme nebyli spaseni pro naše skutky, ale pro Boží dobrotu, milost 
a milosrdenství. A tak skutky, které v našich životech nejsou z víry, B�h 
odkládá stranou. N�kdy prost� máme víru a n�kdy ji máme jen do ur�ité 
míry, a tak n�kdy konáme Boží skutky a n�kdy konáme skutky, které jsou 
z t�la. B�h na n� hledí stejn� jako na skutky lidí ve sv�t�, považuje je za 
neužite�né, protože t�lesnost je Bohu nep�ítelem. Díky Bohu za milost, že 
se m�žeme vždy pou�it a použít to v náš prosp�ch. 

V��ím, že proto nám B�h �íká, že je pot�eba, abychom o skutky 
usilovali. Ale pozor, ne o skutky bez víry, ale o skutky spravedlnosti. Ty, 
které jsou skrze víru. Takže to neznamená vyb�hnout a za�ít konat, ale 
znamená to v��it Bohu. A když v��íme Bohu, následují skutky. Správný 
postup tedy je: nejprve víra a pak skutky. Ale pokud je víra, a nejsou 
skutky, víme, že v základu, v tom prvním kroku, n�co chybí. Že té ví�e 
chybí dávka života, n�jaká podstata, obsah. Jsem p�esv�d�ený, že jsme 
všichni zažili, že k nám B�h mluvil. Možná p�išlo n�jaké proroctví nebo 
n�jaké Boží jednání, n�jaká situace. Možná k nám B�h mluvil p�ímo 
a když mluvil, vstoupil do naší duše takový náboj života a víry, že z toho 
vzešel skutek víry, který nás nasytil. Zažili jste to? Zažili jste to všichni 
ve svých životech? A to je n�co, v �em B�h chce, abychom chodili, aby 
to bylo �ím dál �ast�jší, intenzivn�jší. Ne�íkám, že se nám to zítra povede 
na sto procent, ale je to n�co, o �em nám Písmo �íká, že o to máme usilo-
vat, že o to máme bojovat. 

Jak jsem tak sed�l a p�emýšlel, vnímal jsem to, co �íkal, myslím, 
bratr Kamil. Ten neustálý zápas – verš z Judy, který jsem citoval, to 
dokazuje. Kdyby ty v�ci tak nebyly, B�h by nemluvil toto slovo, nedával 
by nám verš, ve kterém �íká, že máme usilovat, bojovat o víru. Když o ni 
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máme bojovat, je zjevné, že jsou v�ci, které bojují proti nám. Snaží se, 
abychom tu víru nem�li, abychom nem�li skutky. Jsem p�esv�d�en, že 
všichni známe tu ch�zi, máme den nebo dva, kdy víme, že konáme Boží 
v�li, a obživuje nás to a nasycuje. A pak upadneme do takového toho 
pocitu, že je klid a pohoda. �lov�k mali�ko pospí, mali�ko zd�ímne, 
a najednou cítí, že nemá duchovní energii, že se mu nedostává autority, že 
není schopen konat Boží skutky. Já to znám, nevím jak vy, ale já to znám. 
A proto m� verš z Judy povzbuzuje. Bratr Kamil také mluvil o tom, že je 
pot�eba povstat, n�kde se n��ím prolomit. Když si �lov�k uv�domí sv�j 
nedostatek, má možnost se vrátit zpátky k Bohu a �íct: „Bože, mn� n�co 
chybí,“ a podniknout ur�ité kroky ve svém srdci, ve svém myšlení. 
Natáhnout se k Bohu, aby se z té své otup�losti nebo letargie, spokoje-
nosti nebo �eho – aby se z toho vylomil, dostal se z toho ven.  

P�e�tu vám n�kolik verš� – vypsal jsem si je, protože bych si je asi 
všechny nepamatoval – kde Pavel zmi�uje skutky, když píše dopis Titovi. 
Možná, že d�vodem bylo ur�ité specifické prost�edí, protože Titus byl 
v té dob� na Krét�, a jak víte, o Krétských tam není zrovna úpln� dobré 
sv�dectví. Asi to byli lidé, kte�í m�li blízko k tomu, aby byli t�lesní. Píše 
se tam, že jsou líná b�icha.7 Pavel m�l svobodu z Božího Ducha tohle �íci, 
bylo to ke spasení. Mluví o nich v 16. verši 1. kapitoly a je to sou�ást 
sv�dectví, které o nich vydává. „Vypravují o tom, že Boha znají, ale 
skutky svými toho zapírají…“  

�íká, že i když ti lidé vyznávají Boha a mluví o N�m, jejich skutky 
známost Boha zapírají. Zapírají Boha. To je dost ot�esné sv�dectví, je to 
tak? �lov�k m�že mít v ústech Boha, a p�itom sv�dectví, které svým 
životem vydává, tomu proti�e�í. Jeho sv�dectví ve skute�nosti Boha 
popírá. Zde je tedy zjevný nedostatek Božích skutk�. Pokud totiž �lov�k 
koná Boží skutky, ty skutky samy o sob� (a� už jsou to skutky na té p�iro-
zené rovin�, nebo na té vyšší, duchovní rovin�) n�jakým zp�sobem p�iná-
šejí spasení. P�sobí na okolí, na okolní prost�edí, a p�inášejí lidem Boží 
vhled.  

Potom Pavel ve 2. kapitole 7. verši nabádá Tita, jak si má v tom 
místním prost�edí, uprost�ed Krétských, po�ínat a jak s nimi má mluvit. 
                                                           
7 Titovi 1:12 – „�ekl jeden z nich, vlastní jejich prorok: Kretenští jsou vždycky lhá�i, zlá 
hovada, b�icha lenivá.“ 
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�íká: „ve všech v�cech sebe samého vydávaje za p�íklad dobrých 
skutk�,…“ �íká Titovi: „Bu	 p�íkladem, bu	 vzorem dobrých skutk�.“ 
Mám dojem, že když bratr Kamil �etl z 19. kapitoly Zjevení, moje ucho 
zachytilo, že se v tom posledním verši psalo n�co v tom smyslu, že oble-
�ení, nebo kment �istý, je ospravedl�ování svatých. Jeden z význam� 
toho slova „ospravedl�ování“ je v �e�tin� „spravedlivý skutek“.8 
V každém p�ípad� to nazna�uje, že dobré skutky, skutky spravedlnosti, 
jsou svým zp�sobem jako oble�ení, p�ikrytí. N�co, co na sebe �lov�k 
oblékne a chodí v tom. Vzpomínáte na ten verš z epištoly Efezským, 
který �íká, že máme chodit ve skutcích, které B�h p�edem p�ipravil?9 B�h 
nám ty dobré skutky p�ipravil. V��ím, že On je nep�ipravuje v n�jakém 
chvatu ze dne na den, ale že jsou p�ipraveny již dávno. Všichni víme, že 
když �lov�k chodí po tomto sv�t�, první, co ráno ud�lá, je, že se oblékne. 
Prost� chodí po sv�t� p�ikrytý. Takový je Boží �ád. Vidíte tu spojitost? 
B�h �ekl: „Oble�te se do spravedlivých skutk�.“ Pavel zde nabádá Tita, 
aby byl p�íkladem, vzorem dobrých skutk�. 

Druhá kapitola 14. verš – mluví se v n�m o spasení: „kterýž (Kris-
tus) dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti 
a o�istil sob� samému lid zvláštní, horliv� následovný dobrých skutk�.“ 
K tomu nás B�h spasil. Aby nás o�istil a vykoupil sob� samému. O�istil 
nás od všeliké nepravosti, abychom byli lid, který horliv� následuje dob-
rých skutk�.  

Potom 3. kapitola verš 5. Tady se mluví o skutcích z té opa�né kate-
gorie: „ne z skutk� spravedlnosti, kteréž bychom my �inili (mluví se zde 
op�t o spasení, o tom, že jsme nebyli spaseni ze skutk� spravedlnosti, 
které bychom �inili), ale podlé milosrdenství svého spasil nás, skrze 
obmytí druhého narození a obnovení Ducha svatého.“ Zde je tedy proti-
klad skutk� spravedlnosti – skutky, které nep�inášejí spasení. Nep�inesly 
spasení nám, tudíž nemají moc a schopnost p�inést spasení ani lidem, 
kte�í jsou okolo nás. Ty skutky jsou prost� neužite�né, jsou mrtvé, nemají 
v sob� energii a schopnost p�inést spasení, p�inést vykoupení. Nemají ani 
schopnost p�inášet ovoce, které z�stává.  
                                                           
8 Strong #1345 
9 Efezským 2:10 – „Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvo�eni v Kristu Ježíši k skutk�m 
dobrým, kteréž B�h p�ipravil, abychom v nich chodili.“ 
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Ve 3. kapitole jsem ješt� p�esko�il 1. verš: „Napomínej jich, a� jsou 
knížat�m a mocnostem poddáni (to znamená sv�tským autoritám, z�ízení), 
jich poslušni a a� jsou k každému skutku dobrému hotovi.“ Napomínej je, 
aby byli p�ipraveni ke každému dobrému skutku. T�etí kapitola verš 8: 
„V�rná� jest �e� tato, a chci�, abys t�ch v�cí potvrzoval, a� se snaží 
v dobrých skutcích p�ed�iti, kte�íž uv��ili Bohu. A to� jsou ty v�ci poctivé, 
i lidem užite�né.“ To� jsou v�ci poctivé a lidem užite�né, ty dobré skutky. 
A t�mi dobrými skutky myslím spravedlivé skutky, které jsou vyúst�ním 
nebo ovocem živé víry. Tady Písmo �íká, že jsou lidem užite�né. Nezáleží 
tedy na tom, co si o nich r�zní lidé mohou myslet.  

A 14. verš ve 3. kapitole: „A nechaž� se také u�í i naši v dobrých 
skutcích p�ed�iti, kdež jsou toho pot�eby, aby nebyli neužite�ní.“ M�žete 
to n�kdo prosím p�e�íst v NBK? – „A a� se i naši u�í vynikat v dobrých 
skutcích k napl�ování naléhavých pot�eb, aby nebyli neužite�ní.“ Když 
Písmo �íká naši, mluví o t�ch, kdo uv��ili, o Božím dom�. Mám pocit, že 
tam mluví o dobrých skutcích, které se týkají práce. Prost� toho, že je 
pot�eba, aby �lov�k poctiv� a spravedliv� pracoval, aby se i v tom doka-
zovala Boží spravedlnost. Zahrnuje to i skutky práce, kterou pot�ebujeme 
k obživ�. I v této oblasti má Boží d�m pracovat spravedliv�. Aby i tato 
práce byla výsledkem živé víry. Aby to byly skutky spravedlnosti.  

Nevím, jestli se v jiných epištolách tolik mluví o skutcích. Možná, 
že ano, že jsem si toho jen nikdy nevšiml. Nicmén� m� zde velmi p�ekva-
pilo, že se znovu a znovu opakují slova o skutcích – skutky, skutky, 
skutky, dobré skutky. A vzhledem k tomu, že nám B�h �íká, že živá víra 
má skutky a že máme usilovat nebo bojovat o víru, která byla kdysi dána 
svatým, chápu to tak, že nás B�h vybízí, abychom usilovali, bojovali o to, 
aby naše životy nesly ovoce t�ch skutk�, Božích skutk�. Protože pokud ty 
skutky p�i nás nebudou, pak nás Boží slovo usv�d�uje z toho, že naše víra 
je mrtvá. A� si o tom myslíme, co chceme. O Abrahamovi se píše, a je to 
tak krásn� rozepsáno a vysv�tleno, že jeho skutky byly skutky z víry a ty 
skutky p�ivedly jeho víru k dokonalosti.10 To je Boží princip. Pokud 
máme �ástku Boží víry, potom skutek, který se z té živé víry zrodí, je 

                                                           
10 Jakub 2:21,22 – „Abraham, otec náš, zdali ne z skutk� ospravedln�n jest, ob�tovav syna 
svého Izáka na oltá�? Vidíš-li, že víra napomáhala skutk�m jeho, a z skutk� víra dokonalá 
byla?“ 
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mechanismem, kterým naše víra povyroste. A nedojde-li ke skutku, víra 
nem�že r�st. Alespo� tak tomu rozumím já. Prost� je pot�eba, aby tyto 
dv� složky spolup�sobily, dopl�ovaly se navzájem. Jako když stavíte 
d�m. Nejd�íve položíte cihlu a na ni dáte maltu. Když položíte cihlu, ale 
nedáte maltu a budete tak stav�t dál, p�ijde k tomu dít� a st�nu povalí. To 
prvé se dokonává, zjevuje se, nabývá podstaty skrze to druhé. Víra 
nabývá podstaty skrze skutek, stává se t�lem. Skutek �iní víru dokonalou.  

To je asi vše, co jsem m�l dnes na srdci. Kéž sám Pán pom�že 
našemu rozhodnutí zápasit o víru, která byla jednou dána svatým, zápasit 
o Jeho skutky. Amen. 


