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Faith of the unbelievers: Instead of believing in heart we have confidence in institutions 
doing good 
Today's faith seems to me, is no longer so inside, in the heart, as outside, in institutions. We 
can often hear about crisis of faith or that we are living in postideological times and that 
people do not give as much weight to spiritual things as in the past when everyone believed 
similar canon. We can hear and read that our time is untouchable, that we have confused the 
magic, mysterious and mysterious world of a surprised child with a world of analysis and 
scientific equations and empirical studies. And we hear that the West is decadent, selfish, 
quarreled and lost its faith. 
But what if our personal faith, our Christianity, was externalized? Helping a neighbor today, 
like the Samarian from Jesus's parable, is no longer necessary třeba because in our civilization 
we have ambulances and emergency services and automatically (through compulsory 
insurance) paid shared health care. Becoming something similar today that you meet someone 
this breached on the street, hanging on the edge of life, you can show them the utmost care 
possible by calling 112. You activate the automatic, institutions that move for us, that will 
take care of the person with the best possible care. In fact, you don't even have to have a 
moral dilemma whether or not to help the person concerned, because your expression of 
belonging, ethics and humanity costs you nothing much. It's automatic. One phone call, just 
report a problem and place and the system will take care of the rest. Not only is our health 
care more capable and miraculous than in the times of Jesus Ježíšových it is also widely 
available, in more or less the same quality for poor and rich people. Entity that automatically 
commits good dobro without knowing it −, seems to me morally higher than the one dealing 
with the moral dilemma (albeit with positive result). 
We live in a society where there is a match on these matters so great that we agreed on it in 
the form of law and it became so automatic for us that it is invisible (while it works). It's kind 
of a moral exoskeleton, like some animals, i.e. skeleton outside, not inside. We don't have to 
believe inside that a neighbor should be helped and even a broken drunk with maximum 
health care, we do it automatically through institutions with a whole social agreement. 
When John Maynard Keynes, the most prominent economist of the last century, looked at the 
development and wealth of the capitalist West, even talked about not right away, but in a 
hundred years (reflection dates from 1930) society will be so rich and ethics so cheap, that it 
will be almost free. And thus transforms the heart of man, we will free ourselves from the 
needs and habits of ′′ old Adam ′′ and his fallen and sinful nature and we will be transformed 
into something new. This transformation does not happen paradoxically from the inside of 
man, but from the title of institutions in which he is dressed and wealth, when we do not have 
to wash or hate each other for the sake of bread, but we can indulge in bread, because there is 
enough of it. 
It would also suit the stories of Jesus, who by the way referred to himself as the second Adam, 
who often used such paradoxes. The first will be the last, the greatest will be the smallest, the 
humiliated, the poor will be blessed by the spirit. And on the contrary, − ′′ religious ′′ often 
sends people somewhere. His stories often shows a motive that the righteous do not even 
know that they are fair, and those who think that the righteous are (famous Pharisees), that 
they will not actually pass in the last court. As if to say that paradoxically sinners will be 
saved and that the believers will be unbelievers and the unbelievers will be believers. And 
after all, unbelievers who cannot believe in God for all the evil that is happening in the world, 
this paradoxically does against the background of the notion of the good God, for whom such 
suffering of their beloved beings would be unthinkable. But who ever told you that God is 
supposed to be good and that he loves us? This is at the core of the faith in the Christian God 



(pagan gods gave a damn about people) zvysoka so this form of unbelief actually believes in 
the ideal of the good God more than conventional Christians who push this question away. 
Our faith of the unbelievers is so strong and natural that it has become invisible to us. Our 
time is the soul-outer. Not in the sense of more spiritual, but in the fact that our soul is more 
external. 
 
Víra nevěřících: Místo víry v srdci máme důvěru v instituce páchající dobro 
Dnešní víra, zdá se mi, již není ani tak uvnitř, v srdci, jako venku, v institucích. Často 
můžeme slyšet o krizi víry nebo že žijeme v době postideologické a že lidé nedávají takovou 
váhu věcem duchovním jako v minulosti, kdy všichni věřili podobnému kánonu. Můžeme 
slyšet a číst, že je naše doba nepokorná, že jsme zaměnili čarovný, tajemný a záhadný svět 
překvapeného dítěte za svět analýz a vědeckých rovnic a empirických studií. A slýcháme, že 
je Západ dekadentní, sobecký, rozhádaný a že ztratil svou víru. 
Jenže co když se naše osobní víra, naše křesťanství, externalizovala? Pomáhat dnes bližnímu, 
jako tehdy ten Samařan z Ježíšova podobenství, již není tím způsobem třeba − protože v naší 
civilizaci máme sanitky a záchrannou službu a automaticky (skrze povinné pojistné) placené 
sdílené zdravotnictví. Stát se něco podobného dnes, že potkáte někoho takto dobitého na ulici, 
kdo visí na hraně života, můžete mu projevit maximální možnou péči tím, že zavoláte 112. 
Tím aktivujete automaton, instituce, které se hýbají za nás, které se o dotyčného postarají s 
nejlepší možnou péčí. Vlastně ani nemusíte mít morální dilema, zda dotyčnému pomoci, nebo 
ne, protože vás váš projev sounáležitosti, etiky a lidství nic moc nestojí. Je automatický. Jeden 
telefonát, stačí nahlásit problém a místo a o zbytek se postará systém. Nejenže je naše 
zdravotnictví násobně schopnější a zázračnější než v dobách Ježíšových − ono je navíc ještě 
všeobecně dostupné, a to ve víceméně stejné kvalitě pro chuďase i boháče. Entita, která 
automaticky páchá dobro − aniž by to věděla −, mi přijde morálně vyšší než ta, která řeší 
morální dilema (byť s kladným výsledkem). 
Žijeme ve společnosti, kde panuje shoda v těchto věcech tak veliká, že jsme se na ní shodli do 
podoby zákona a stala se pro nás tak automatickou, že až neviditelnou (dokud funguje). Je to 
jakýsi morální exoskeleton, jako mají některá zvířata, tedy skelet venku, nikoli uvnitř. My 
nemusíme věřit uvnitř, že bližnímu se má pomáhat, a i polámanému opilci poskytnout 
maximální zdravotní péči, my to děláme automaticky skrze instituce, na kterých je 
celospolečenská shoda. 
Když se John Maynard Keynes, nejvýraznější ekonom minulého století, díval na vývoj a 
bohatnutí kapitalistického Západu, dokonce mluvil o tom, že ne hned, ale za sto let (úvaha 
pochází z roku 1930) bude společnost tak bohatá a etika tak levná, že bude skoro zadarmo. A 
tím se promění samo srdce člověka, oprostíme se od potřeb a zvyků "starého Adama" a jeho 
padlé a hříšné nátury a přerodíme se v něco nového. Tento přerod se paradoxně neděje z nitra 
člověka, ale z titulu institucí, do kterých je oblečen, a bohatství, kdy se kvůli skývě chleba 
nemusíme ani prát, ani nenávidět, ale můžeme každému chleba dopřát, neb je ho dost. 
Ono by se to hodilo i k příběhům Ježíšovým, jenž se mimochodem označoval za druhého 
Adama, který takové paradoxy často používal. První budou poslední, největší budou 
nejmenší, ponížení povýšeni, chudí duchem blahoslaveni. A naopak − "zbožné" lidi často 
posílá někam. V jeho příbězích se často objevuje motiv, že spravedliví ani nevědí, že jsou 
spravedliví, a naopak ti, kteří si o sobě myslí, že spravedliví jsou (slavní farizeové), že ve 
skutečnosti u posledního soudu neprojdou. Jako by chtěl říci, že paradoxně hříšníci budou 
spaseni a že věřící budou nevěřící a nevěřící budou věřící. A koneckonců nevěřící, kteří 
nemohou v Boha věřit pro všechno to zlo, co se na světě děje, tak toto paradoxně činí na 
pozadí představy dobrého Boha, pro kterého by takové utrpení svých milovaných bytostí bylo 
nepředstavitelné. Jenže kdo vám kdy řekl, že Bůh má být dobrý a že nás miluje? To je v jádru 
víra v křesťanského Boha (pohanští bohové na lidi kašlali zvysoka) − takže tato podoba 



nevíry vlastně věří v ideál dobrého Boha více než konvenční křesťané, kteří tuto otázku 
vytlačují. 
Naše víra nevěřících je tak silná a přirozená, že se nám stala neviditelnou. Naše doba je duše-
vnější. Nikoli ve smyslu více duchovní, ale v tom, že naše duše je více vnější. 
 
(Pôvodne vyšlo na www.ihned.cz dňa 28.8.2020; pozri https://archiv.ihned.cz/c1-66808170-
vira-nevericich-misto-viry-v-srdci-mame-duveru-v-instituce-pachajici-
dobro?fbclid=IwAR3Enx04wv5e5Q3o2CkdS8OZn8zej3M5lhV0x2U-
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