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LEKCE 5

Používání a rozvíjení víry

Slovo víra je používáno mezi křesťany mnoha různými 
způsoby. Často říkáme, že někdo má silnou víru nebo že 
někdo přišel k víře. V této lekci budeme zkoumat základní 

prvky víry, co je to víra, proč je tak důležitá a jak ji používat. Po-
chopení víry v Boha může vést k úžasným věcem!

OSNOVA
Pochopení víry
Víra a křesťan
Růst víry
Zkoušení víry
Boží zaslíbení

CÍLE
1. Definovat víru.
2. Ukázat význam víry pro úspěšný křesťanský život.
3. Diskutovat o tom, jak roste víra.
4. Shrnout, jak bude prověřována křesťanova víra.
5. Určit zaslíbení víry z Božího slova.
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Pochopení víry
Cíl 1: Definovat víru.

Víra je jedním z nejdůležitějších témat křesťanství. Je součás-
tí téměř všeho, co děláme, a určuje všechno, kým jsme. Avšak 
co přesně je víra? Židům 11,1 podává následující definici: „Věřit 
Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist 
tím, co nevidíme.“ Tato definice ukazuje, že víra je jistotou a pře-
svědčením. Víra se vynoří z našeho nitra, když věříme v něco, co 
je nad rámec našich pěti smyslů – v něco, co není vidět nebo co 
nelze vnímat.

Podle této definice není víra nic neobvyklého. Víra je velmi 
běžná. Téměř každý okamžik každého dne lidé vkládají svou víru 
do různých věcí. Když řidič automobilu rychle přijíždí k rušné 
křižovatce, má víru ve své brzdy v naději, že když šlápne na pe-
dál, auto zpomalí. Když si člověk sedne na židli, spoléhá na její 
nohy a je si jistý, že jsou dostatečně pevné, aby udržely jeho váhu. 
Když si koupíme hamburger a jíme ho, projevujeme víru v toho, 
kdo maso připravoval, a věříme, že v něm není jed nebo chorobo-
plodné zárodky.

Z těchto příkladů vidíme, že víra je tak dobrá jako předmět 
víry. Víra musí na něčem stát a má hodnotu pouze v případě, že 
důvěřujeme něčemu, co je hodno důvěry. Například řidič automo-
bilu může mít velmi silnou víru ve své brzdy. Ovšem pokud brzdy 
selžou, jeho víra je k ničemu.

Víra má moc pouze tehdy, když je vložena do něčeho, co je 
pravdivé. To platí jak pro světskou, tak pro náboženskou víru. 
V 1. Korintským 15,17 Pavel píše: „Nebyl-li však Kristus vzkří-
šen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších.“ Nezáleží na 
tom, kolik víry v něco máme. V případě, že „něco“ není hodno 
naší víry, bude naše víra v tento objekt naprosto bezcenná. Pouze 
potřebujeme dostatek víry, která by nás přivedla k bodu důvěry 
a činu. Avšak objekt naší víry musí být spolehlivý a pravý!

Každý tedy má víru. Skutečným problémem však je, zda jsme 
svou víru vložili na správné místo. Bible je jasná v tom, že naše 
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křesťanská víra musí být postavena na Bohu. Jen Bůh je hoden 
naší víry. Ježíš řekl: „Mějte víru v Boha.“ (Marek 11, 22) V Pří-
sloví 3,5–6 je uvedeno: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na 
svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, 
on sám napřímí tvé stezky.“

Víra a křesťan
Cíl 2: Ukázat význam víry pro úspěšný křesťanský život.

Proč je víra v Boha tak důležitá? Písmo uvádí mnoho důvodů:

Víra je nezbytná pro spásu
Křesťanský život začíná vírou. Abychom se stali jedněmi z Bo-

žích dětí, musíme mít naději a přesvědčení, že Bůh existuje, že 
Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, že nám odpouš-
tí a působí naše znovuzrození. Žádnou z těchto věcí nemůžeme 
spatřit. Ničeho z toho nemůže být dosaženo naším úsilím. Pavel 
píše: „Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je 
to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ 
(Efezským 2,8–9)

Když přišla za Ježíšem prostitutka a láskyplně mu umyla nohy, 
náboženští lidé byli zděšeni (Lukáš 7,39). Avšak skrze svou víru 
našla přijetí a odpuštění. „Ježíš řekl té ženě: ‚Tvá víra tě zachrá-
nila, jdi v pokoji!‘ “ (Lukáš 7,50)

Naše srdce jsou očišťována vírou
Podobně jako u prostitutky v sedmé kapitole Lukáše je srdce 

každého člověka znečištěno hříchem. Kvůli tomuto hříchu jsou 
lidé vinni a odděleni od Boha. Zatímco se někteří snaží očistit 
prostřednictvím náboženských skutků, Písmo říká, že jsme očiš-
těni skrze víru v Boha, nikoliv vlastním úsilím. Pavel to vyjadřuje 
slovy: „A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal 
jim Ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi 
námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.“ (Skutky 15,8–9) 
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Tento apoštol později napsal: „Kdo se nevykazuje skutky, ale věří 
v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra 
počítá za spravedlnost.“ (Římanům 4,5) Naše víra v očistnou moc 
Kristovy krve odstraňuje z našich srdcí hřích a vinu. S těmito čis-
tými srdci můžeme nyní uctívat a mít společenství s Bohem.

Jsme ospravedlněni z víry
„Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem 

skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou 
získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, 
že dosáhneme slávy Boží.“ (Římanům 5,1–2) Když jsme vložili 
svou víru v našeho Pána Ježíše Krista, už nečelíme Božímu sou-
du. Díky tomu, co pro nás Ježíš udělal na kříži, byla cena za naše 
hříchy zaplacena jednou provždy (1. Petrův 3,18). Už nejsme od-
souzeni (Římanům 8,1)!

Jde o úplný kontrast vůči tomu, jak s námi jedná svět. Svět nás 
neustále posuzuje podle toho, co máme, co děláme a jak vypa-
dáme. Ovšem jakmile jsme vložili svou víru v Krista, jsme zcela 
přijati Bohem díky tomu, že za nás prolil svou krev. To je dobrý 
důvod, abychom Boha chválili a děkovali mu.

Víra je nezbytná pro život v poslušnosti
Židům 11 vyjmenovává mnoho hrdinů Starého zákona: Ábel, 

Enoch, Noé, Sára, Jákob, Josef a Mojžíš. Jak se jim podařilo do-
sáhnout tak neuvěřitelných věcí pro Boha? Udělali to všechno 
„vírou“. Měli jistotu naděje a přesvědčení o věcech, které ještě 
nemohli vidět, a tak poslechli Boží povolání a změnili historii.

Také jsme schopni vytvářet nový odkaz v Božím království. 
Když věříme v Boha a důvěřujeme mu, moc a přítomnost Ducha 
svatého v nás nám pomáhá dokázat velké věci (Ezechiel 36,27). 
Bez Krista „nemůžete dělat nic“ (Jan 15,5), ale všechno je možné 
skrze Krista, který nás posiluje (Filipským 4,13). To je možná 
jedno z nejdůležitějších poznání v našem růstu a službě v Pánu: 
K tomu, abychom byli mocně použiti Bohem, potřebujeme pouze 
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víru v jeho schopnost jednat skrze nás. Všichni hrdinové uvedení 
v listu Židům byli obyčejní lidé… ale vírou byli ochotni dovolit 
Bohu, aby skrze ně dělal velké věci.

Odvaha pochází z víry
„Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma 

v tomto těle, nejsme doma u Pána – žijeme přece z víry, ne z toho, 
co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma 
u Pána.“ (2. Korintským 5,6–8) Pavel zde ukazuje klíč k odváž-
nému životu: žít vírou, ne viděním. Odvaha je vůle udělat něco 
navzdory nebezpečným okolnostem. Může jít o nebezpečí týka-
jící se našeho zdraví, bohatství, pověsti či bezpečí. Budeme-li 
žít podle toho, co vidíme, budeme se průběžně přesouvat zpátky 
do „bezpečné zóny“ vlastní ochrany. Vložením naší víry v Boha 
můžeme žít nad rámec toho, co vidíme, věřit v Boha a ne v naši 
situaci.

Odvaha skrze víru však uznává, že Bůh může rozhodnout, že 
nás neochrání před každým nebezpečím. Když se je král Nebúka-
dnesar snažil přimět Šadraka, Méšaka a Abed-nega, aby uctívali 
falešné bohy a zlaté modly, vidíme u nich velkou odvahu (viz 
Daniel 3). Jak tito mladí muži odpověděli? „Nebúkadnesare, nám 
není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctívá-
me, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých 
rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé 
bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, 
se nepokloníme.“ (Daniel 3,16–18)

Tito muži byli ochotni raději čelit smrti než ohrozit svou 
víru. Měli víru na to, že Bůh je schopen je vysvobodit. Byli však 
ochotni poslouchat Boha, i kdyby je nevysvobodil. Bůh tyto tři 
muže ochránil, ale v některých situacích to nedělá. Poslušná víra 
v Krista může vést ke smrti nebo mučednictví. Počínaje Štěpá-
nem (viz Skutky 7,57–60) až do současnosti Bůh běžně dovolil, 
aby byli věřící pro svou víru zabiti. V těchto dobách nám naše 
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víra v Boha a naději v nebi dává odvahu se postavit jakémukoli 
ohrožení, i když nás to bude stát život.

Bez víry není možné zalíbit se Bohu
Pisatel listu Židům shrnul význam víry těmito slovy: „Bez 

víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, 
musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ 
(Židům 11,6) Je zřejmé, že Bůh si nelibuje v tom, když žijeme 
své životy ve spoléhání na sebe. Stvořil nás pro intimní a závislý 
vztah se sebou prostřednictvím života víry v sebe. Nic jiného se 
Bohu nelíbí.

Toto je pouze částečný seznam toho, proč je víra tak důležitá. 
Víra není jen součástí křesťanského života, ale je jeho základem. 
Vírou začíná náš vztah s Kristem, vírou rosteme v intimitě s ním 
a víra je klíčem ke skutečnému pokoji a smyslu v tomto životě 
i nad jeho rámec.

Růst víry
Cíl 3: Diskutovat o tom, jak roste víra.

Naše víra v Boha roste posilováním naší důvěry v něho. Aby 
se tak stalo, naše přesvědčení o Bohu musí být pravdivé a přesné 
a musí vycházet z Písma. Jakmile jsou naše pravdivá přesvěd-
čení o Bohu pevná, musíme se rozhodnout jednat podle těchto 
přesvědčení, i když nám viditelné okolnosti nebo vnitřní pocity 
říkají, abychom jednali jinak.

A. W. Tozer napsal: „Tou nejdůležitější pravdou o nás je to, co 
přichází do naší mysli, když přemýšlíme o Bohu.“ (1961, s. 1) To 
platí zejména ve vztahu k víře. Když jsme se rozhodli vložit svou 
víru v Boha, je důležité, abychom měli solidní znalosti o tom, 
kdo je Bůh a jak jedná. Prostřednictvím Bible slyšíme o Božích 
úžasných a mocných vlastnostech. Víra v tyto pravdy nám dává 
jistotu důvěřovat Bohu z celého srdce.
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Níže jsou uvedeny mocné základní pravdy o Bohu, které způ-
sobují, aby naše víra byla silná:

Bůh je
I když Boha nikdo neviděl (Jan 1,18), existují důkazy jeho 

existence všude kolem nás. „Jeho věčnou moc a božství, které 
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé pře-
mýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Římanům 1,20)

Víra v základní skutečnost, že Bůh existuje, je výchozím bo-
dem celé víry. Tato víra otevírá dveře k realitě duchovní oblas-
ti a začíná rozvíjet víru. Je těžké mít víru, když jsou naše fakta 
chabá. Mnoho vlivných křesťanů – včetně C. S. Lewise a Joshe 
McDowella – muselo být přesvědčeno o skutečnostech Boží 
existence dříve, než byli ochotni v něj vložit svou víru. Studium 
skutečností, které stojí za křesťanskou vírou, se nazývá apologe-
tika. Pokud zápasíte s vírou, protože si nejste jisti skutečnostmi, 
stanovte si jako svou prioritu získat odpovědi, které potřebujete, 
abyste se přesvědčili důkazech, které stojí za vaší vírou.

Bůh miluje
Jan 3,16 bývá citován zpaměti častěji než kterékoliv jiné pasá-

že Písma: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednoroze-
ného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný.“ Pochopení Boží lásky je nezbytné pro vztah s ním, který 
buduje víru.

Boží láska k nám se nepodobá žádnému jinému druhu lásky. 
Boží láska je bezpodmínečná. To znamená, že jeho láska není 
založena na tom, co děláme, ale na tom, kým je. Láska, kterou 
zažíváme ve světě, je často založena na našich výkonech. Lidská 
láska má podmínky, které říkají: „Budu tě milovat, když…“ Boží 
láska nemá žádné podmínky. On nás miluje, protože on je láska. 
Nevybral si nás pouze proto, aby nás miloval; Bible říká, že on je 
láska (1. Janův 4,8).
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Přijetí jeho lásky nám dává ochotu ho poslouchat. Boží doko-
nalá láska zahání strach (1. Janův 4,18) a díky tomu víme, že on 
sám je naším nejlepším zájmem. Stejně jako roste naše důvěra 
v pravdu Boží lásky, tak roste i naše víra.

Bůh se stará
Víra v Boží zajištění mocně buduje víru. V západním světě 

jsme učeni víře v naše hmotné statky. To je pošetilá víra, protože 
o své pozemské majetky můžeme přijít v jediném okamžiku. Je-
žíš nám přikazuje, abychom měli víru v Boží zajištění:

„Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? 
Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš ne-
beský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte přede-
vším jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své 
starosti. Každý den má dost na svém trápení.“ (Matouš 6,31–34)

Bůh poskytuje to, o čem ví, že potřebujeme, a ne nutně to, co 
chceme. Když o nás nepečuje způsobem, jakým chceme, musíme 
vložit svou víru v jeho lásku a dobrotu. Nemusí nám dát to, co 
si myslíme, že potřebujeme, ale vždy poskytuje okolnosti, které 
potřebujeme k rozvíjení naší víry.

Bůh to má pod kontrolou
Víra v Boha roste tehdy, když si uvědomíme, že Bůh má všech-

no pod kontrolou. Bůh zná všechno (1. Janův 3, 20), má veš-
kerou moc (Jeremjáš 32,17–18.26–27) a je všudypřítomný (Je-
remjáš 23,23–24). Izajáš 45,5–12 nám přikazuje mít víru v Boží 
dobrotu, lásku a moc, i když se kolem nás dějí špatné věci. Cho-
zení ve víře nám dává úžasný pokoj uprostřed problémů. Klíčem 
k naší víře je tedy věrnost Bohu! V Bibli je jeho věrnost popsána 
následovně:

Věčný (Žalm 119,90)
Pevný (Žalm 89,2)
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Neměnný (Žalm 89,33)
Veliký (Pláč 3,23)
Nekonečný (Žalm 36,5)
Jedinečný (Žalm 89,9)

Když chodíme vírou, přirozeně přichází modlitba a uctívání. 
Pavel nás nabádá:

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše 
mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žád-
nou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládej-
te své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4,4–7)

Bůh je ve vás
Zatímco musíme věřit v Boha a Krista, musíme také mít víru 

ve skutečnost, že Kristus je v nás. Pavel píše: „Jsem ukřižován 
spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, 
který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne za-
miloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí: 
Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by 
Kristova smrt zbytečná.“ (Galatským 2,20–21)

Naše víra v Boha se vyvíjí mílovými kroky, pokud si uvědo-
míme, že Kristus žije v nás. Když jsme dali svůj život Kristu, byli 
jsme skutečně „znovuzrozeni“. Je to jak velké tajemství, tak moc-
ná pravda: my už nežijeme. Kristus žije v nás. Náš život je nyní 
jeho životem a on chce žít svůj život skrze nás. Proto musíme „žít 
ve víře v Syna Božího“. Tím, že věříme v jeho přítomnost v nás, 
se vzdáváme svého života pro něj a umožňujeme mu žít skrze 
nás, okamžik za okamžikem.

Nejen že je Kristus v nás, ale i my jsme v něm! Koloským 
3,1–4 uvádí: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co 
je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, 
a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu 
s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy 
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se s ním ukážete v slávě.“ V této pasáži je opět odhalena povaha 
víry. Naše mysl by neměla být zaměřena na pozemské věci, ale na 
Boha a neuvěřitelné pravdy, které nyní nemůžeme vidět. Zemřeli 
jsme a byli znovuzrozeni. Kristus žije v nás a my žijeme v něm!

Prosba o větší víru
Jednoho dne se kolem Ježíše a Jeho učedníků shromáždil vel-

ký dav. Muž přivedl svého syna ke Kristu v naději, že ho uzdraví. 
Muž vykřikl: „ ‚Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám.‘ Ježíš 
mu řekl: ‚Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.‘ Chlap-
cův otec rychle vykřikl: ‚Věřím, pomoz mé nedověře!‘ “ (Ma-
rek 9,22–23) Ten otec volal k Ježíši, žádal ho, aby překonal jeho 
nevíru. A Ježíš mu odpověděl tím, že jeho syna uzdravil.

Většina lidí se může ztotožnit s modlitbou onoho otce. I když 
mají víru, mohou zároveň zápasit s pochybnostmi. Když si uvě-
domíte, že máte nedostatek víry, proste Boha, aby vám pomohl. 
Vzhledem k tomu, že žije ve vás, dá vám víru, abyste ho poslou-
chali za všech okolností.

V jednom případě, kdy apoštolové prosili Pána, aby jim přidal 
víru, Ježíš odpověděl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, 
řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ 
a ona by vás poslechla.“ (Lukáš 17,6) Bůh může rozvinout i to 
nejmenší množství víry. Vložte svou víru v Boha a uvidíte, jak se 
ve vašem životě naplňuje jeho vůle.

Víra na základě zkušeností
První kroky víry jsou často nejtěžší, protože máme málo před-

chozích zkušeností s Bohem. Jak rostou naše znalosti a zkušenos-
ti, naše víra se rozvíjí prostřednictvím nové naděje a silnějšího 
přesvědčení o Boží věrnosti.

Na chvíli přemýšlejme o zkušenosti Roba Grahama, pastora 
z Black Hills v Jižní Dakotě. Ten se rozhodl opustit svůj rostou-
cí sbor a založit nový poblíž San Antonia v Texasu. Začínal bez 
platu a bez členů, v oblasti, kde nebyly žádné domy. Proč nemohl 
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zůstat na svém bezpečném místě v Dakotě, kde měl stálý příjem 
a fungující službu? Za prvé silně cítil Boží volání. Za druhé si 
tím prošel už předtím. Celkem čtyřikrát v životě Rob jednal ve 
víře, opouštěl bezpečné pozice, aby začal něco nového a nejisté-
ho. Tato cesta nikdy nebyla snadná, a to i v této situaci, kdy věděl, 
že zakládání sboru může selhat. Avšak Roba dřívější zkušenosti 
s Bohem přesvědčily o Boží věrnosti. Teď ví, že ho Bůh miluje, 
a stará se o něj. Tyto zkušenosti zvětšily Robovu víru v Boha.

Přemýšlení o tom, co Bůh už udělal v našich životech, často 
usnadňuje krok do neviditelné budoucnosti. Římanům 8,28 slibu-
je: „Všecko napomáhá k dobrému těm, kteří ho milují.“ V mnoha 
případech však toto dobro nemůžeme vidět. Je to zejména v těch 
okamžicích, kdy musíme prosit o víru, abychom i nadále chodili 
ve víře. Toto dobro jednoho dne uvidíme. Dnes možná budeme 
muset požádat o víru přemáhající okolnosti.

Zkušenosti s Bohem nám pomáhá pochopit, jak Bůh jedná. 
Každá nová situace vyžaduje nový krok víry. To byl případ, kdy 
Pavel napsal novému sboru v Tesalonice: „Musíme za vás, bratří, 
stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste 
a vzájemná láska všech vás je stále větší.“ (2. Tesalonickým 1,3)

Víra roste prostřednictvím Božího slova
Apoštol Pavel píše: „Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování 

z pověření Kristova.“ (Římanům 10,17) Jak mocný verš! Jak jste 
četli v předchozích lekcích, Bible je mocným nástrojem, který 
nám Bůh svěřil. Když budeme studovat jeho zaslíbení, jeho vlast-
nosti, jeho skutky, jeho vůli a jeho plán, bude to posilovat vaší 
víru. Nezanedbávejte tento životně důležitý aspekt křesťanského 
života.
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Zkoušení víry
Cíl 4: Shrnout, jak bude prověřována víra křesťana.

Víra každého křesťana bude prověřována! Jakubův 1,2–4 říká: 
„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí roz-
ličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, po-
vede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste 
byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“

I když je pravda, že každý žije z víry v něco, křesťané jsou po-
voláni k životu z víry v Boha. Skutečná zkouška naší víry v Boha 
přichází tehdy, když ostatní věci nebo lidé, na které spoléháme, 
přátelé, rodina, finance, majetek, pověst, služba a schopnosti jsou 
ohroženy nebo o ně přijdeme. Prověřování je nevyhnutelné! Pří-
sloví 17,3 říká: „Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však pro-
zkoumává Hospodin.“

Zkoušky ukáží, čemu ve vztahu k Bohu opravdu věříme. Vaše 
opravdové přesvědčení neodhalí vaše teologie (čemu podle svých 
slov věříte). Vaše víra se ukáže prostřednictvím vašeho života 
(toho, co děláte). Jakubův 2,17 říká, že „i víra, není-li spojena se 
skutky, je sama o sobě mrtvá“. Co se rozhodnete udělat během 
těchto zkoušek, ukáže, čemu skutečně věříte. Zkoušky víry při-
jdou buď z vlastní vůle, nedobrovolně nebo na smrtelné posteli.

Z vlastní vůle
Každý den máte možnost žít vírou, věřit raději Bohu než tomu, 

co vidíte. Můžete se rozhodnout dát více peněz na charitu a být 
závislejší na Bohu, aby naplňoval vaše potřeby. Můžete se roz-
hodnout přerušit nějaký vztah na základě přesvědčení, že Bůh 
bude zajišťovat vaše citové potřeby lásky. Možnosti jsou neko-
nečné. Duch svatý a Boží slovo vás povedou ve vašem životě víry 
namísto spoléhání na viditelné věci.
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Nedobrovolně
Někdy nemáte na výběr. Můžete přijít o svou práci, partnera, 

nebo vážně onemocnět. V takové době jste nuceni věřit, proto-
že jinak byste mohli znovu upadnout do stresu, strachu a hněvu. 
Kromě toho Bůh vám někdy odebere věci, na které spoléháte, aby 
tak posílil vaší víru a svobodu v něm.

Jakubův 1,2–4 říká, že tyto zkoušky vedou k vytrvalosti, která 
má za následek naší dokonalost a celistvost, kdy nám nic nechybí. 
Konečný výsledek je úžasný. Zkouška je sama sobě často velmi 
bolestivá a obtížná.

Na smrtelné posteli
Vrcholná víra přijde tehdy, až budeme umírat. Tehdy budeme 

muset věřit Bohu se vším, co máme, a se vším, čím jsme. Mnozí 
lidé umírají ve strachu. Ovšem křesťané, kteří měli víru v Boha 
posílenou jeho slovem, modlitbami a zkušenostmi, budou moci 
přistupovat ke smrti s nadějí a důvěrou.

Boží zaslíbení
Cíl 5: 
Určit zaslíbení víry z Božího slova

Skrze víru mohou být ty nejcennější touhy naše. Níže je uve-
den částečný seznam Božích zaslíbení týkajících se víry v něj:

Víra přináší moudrost (Jakubův 1,5).• 
Víra vede k odpuštění hříchů (Skutky 10,43).• 
Víra umožňuje přístup k Bohu (Efezským 3,12).• 
Víra přináší klid a odpočinek (Římanům 5,1).• 
Víra přináší duchovní světlo (Jan 12,36, 46).• 
Víra hory přenáší (Matouš 17,20).• 
Víra těší Boha (Židům 11,6).• 
Víra osvobozuje od duchovní smrti (Jan 11,25–26).• 
Víra způsobuje poslušnost (Matouš 24,45). • 
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Víra chrání před zlem (Efezským 6,16; 1. Tesalonic-• 
kým 5,8).
Víra způsobuje, že jsme přijati Bohem (Jan 1,12).• 
Víra nám přináší Boží dědictví (Skutky 26,18).• 
Víra vede k duchovnímu životu (Jan 20,31).• 
Víra osvobozuje od soudu (Jan 3,18; Skutky 13,39).• 

Závěr
Víra v Boha je pro křesťanský život nezbytná. Rozvíjí se pro-

střednictvím pravdy, modlitby a zkušeností. Zkoušky naší víry 
jsou normální a měli bychom s nimi počítat. Dávají nám vytrva-
lost a celistvost. Skrze víru v Boha můžeme dokázat úžasné věci 
– ne díky nám, ale díky Boží věrnosti.

Odkazy
Tozer, A. W. 1961. The Knowledge of the Holy. New York: 

HarperCollins.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Přísloví 3,5
Římanům 5,1
Římanům 10,17
Židům 11,1, 6
Jakub 1,5
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TEST

Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-
dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Podle knihy Židům je víra
a) něco, co může mít jen znovuzrozený věřící.
b) jistota a přesvědčení.
c) pocit moci a pokoje.

2. Pokud má někdo víru v něco, co je slabé nebo faleš-
né,

a) je taková víra bezcenná.
b) víra všechno spraví.
c) síla víry vynahradí slabost toho, na co spoléháme.

3. Křesťanům je přikázáno, aby věřili
a) pouze Bohu.
b) pouze Bohu a sami sobě.
c) Bohu, sami sobě a dalším věcem.

4. Která z následujících odpovědí není výsledkem víry 
v Boha?

a) Očištění srdce.
b) Zaslíbení, že budeme mít jen málo potíží.
c) Posílení naší odvahy.

5. Římanům 8,1 říká, že díky víře v Ježíše Krista
a) bude naše osobní úsilí o svatost úspěšné.
b) už nejsme odsouzeni.
c) jsme stále pod zákonem hříchu a smrti.
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6. „Hrdinové víry“ v Židům 11 dělali úžasné věci díky 
tomu,

a) že věřili v sebe.
b) že věřili v sebe navzájem.
c) že věřili Bohu.

7. Příběh Šadraka, Méšaka a Abed-nega nás učí,
a) že máme poslouchat, i když si nejsme jisti, že Bůh nás 

ochrání.
b) že pokud budeme poslouchat Boha, nic nám neublíží.
c) že máme-li víru, náš život bude zachován ve všech situa-

cích.

8. Víra v Boha roste díky všemu,
a) kromě poznání pravdy o Božím charakteru.
b) kromě prohloubení našich talentů a dovedností.
c) kromě modlitby.

9. Boží slovo učí, že víra
a) není pro zbožný život nutná.
b) přináší klid a odpočinek.
c) nás neosvobozuje od Božího soudu.

10. Bůh zkouší naši víru,
a) aby nás potrestal za neposlušnost.
b) aby rozvíjel naší vytrvalost a učinil nás dokonalými.
c) aby prověřil naši sílu.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (5.1)
2.a (5.1)
3.a (5.1)
4.b (5.2)
5.b (5.2)
6.c (5.2)
7.a (5.2)
8.b (5.3)
9.b (5.5)
10.b (5.4)
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Todd Hillard je autorem a spisovatelem na volné noze z Black 
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