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5. VÍRA – CO JE TO? 

Jak se seznámíme s Bohem? Stejným způsobem jako s kýmkoliv jiným. Abyste se s někým 

seznámili, musíte udělat (minimálně) tyto tři kroky. První, mluvit s ním. Druhý, naslouchat mu. A 

tím třetím je jít a dělat věci společně. Toto jsou základní složky komunikace. Ale jak vím, že Bůh 

je? 

Užíváme přece mnoho věcí, které nevidíme. Jak je to dlouho, co jste naposledy viděli elektřinu? 

Ani vítr není vidět. Nemůžeme vidět ani tu tajemnou věc zvanou „život“. Ale to, co můžeme vidět, 

jsou důsledky, které všechny tyto věci přinášejí.  

Přestože Boha nemůžeme vidět nebo slyšet jeho hlas, můžeme vidět výsledky působení jeho 

moci, a užíváním způsobů komunikace, které nám dal, ho můžeme poznat. Když ho poznáváme, 

tak se mu učíme důvěřovat.  

1. Jak důležitá je víra? Židům 11,6; Židům 10,38 

___________________________________________________________________________ 

2. V čem může být víra nepochopena? Luk 17,5-6 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Víru nelze měřit. I malá víra, je-li opravdová, dokáže zdánlivě nemožné.  

3. Co je vlastně opravdová víra? Matouš 15,21-28 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Tato pohanská žena měla silnou víru, ale Ježíš ji zdánlivě ignoroval, odvrhl ji a dokonce 

i urazil. Ale ona mu i přesto stále důvěřovala. Nejlepším vyjádřením víry je důvěra. Ta záleží na 

každém z nás.  

Jeden provazochodec předváděl své umění nad Niagarskými vodopády. Po svém vystoupení 

položil okouzlenému obecenstvu otázku. „Kdo z vás věří tomu, že bych se znovu po laně dostal na 

druhou stranu, tentokrát však na trakaři, který by řídil někdo jiný?“ Dav aplaudoval. Byli si jisti, že 

by to svedl. Ale pak se zeptal „Je zde nějaký dobrovolník, který by tento trakař řídil?“ Nastalo 

hrobové ticho. Tito diváci jsou dokonalou ukázkou rozdílu mezi vírou a důvěrou. Jedna věc je věřit, 

že by se trakař bezpečně dostal přes vodopády a zcela odlišná, je vydat se tam a riskovat svůj 

život. Asi takový je rozdíl mezi vírou a pravou vírou! 
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4. Jakým způsobem k někomu získáváme důvěru? 2. Tim 1,12 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Jak poznáváme Boha? 

a. Nasloucháním – Římanům 10,17; Jan 20,31 

_____________________________________________________________________ 

b. Mluvením – Filipským 4,6; Lukáš 11,9-13 

_____________________________________________________________________ 

c. Spoluprací s ním – Matouš 11,29 

_____________________________________________________________________ 

6. Je víra otázkou našeho úsilí? Římanům 12,3 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Víra je dar od Boha. Čím více času trávíme s Ježíšem, tím je naše víra stále 

opravdovější.  

7. Jak nám Bůh pomáhá se ujistit, co je jeho vůle? Izajáš 30,21 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh slíbil, že nás povede podle své vůle. 

Jsou tři způsoby, jakými nám Bůh ukazuje svou vůli 

A. Prostřednictvím Bible Žalm 119:105; Jozue 1:8 

Poznámka: Písmo svaté je velmi spolehlivým zdrojem pro nalézání Boží vůle v jakémkoliv 

případě. Moudrost v něm obsažená nám může pomoci při řešení finančních záležitostí, 

výchovy dětí nebo jakýchkoli morálních problémů. Potřebujete-li nějakou radu, vždy nejdříve 

nahlédněte do Bible.  

B. Prozřetelností nebo okolnostmi Přísloví 3:5,6;  Žalm 37:23 

Poznámka: Bůh často připravuje situace tak, abychom z nich pochopili jeho vůli. Modlíme-li se 

za správná rozhodnutí týkající se práce nebo bydlení, potřebujeme vědět, zda jsou dveře 

zavřené či otevřené.  

C. Přímou komunikací k srdci Skutky 8:26-40 
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Poznámka: Někdy vám Duch Svatý ukáže svou vůli tím, že působí přímo na vaše srdce. Často 

je užitečné se k Pánu modlit velmi konkrétně a dotazovat se přímo na tu záležitost, ve které si 

nejsme jisti. Například můžete se modlit, jestli toto a toto je tvá vůle, pak na mě Bože prosím 

dále silně působ v této věci, ale není-li to tvá vůle, pak se modlím za to, abys mě zbavil 

pomyšlení na to vydat se tímto směrem.  

Jako příklad můžeme uvést jednoho člověka, který se modlil za to, zdali má přijmout nabídku 

nového zaměstnání. Modlil se za to, je-li tato práce Boží vůlí, ať je jeho nutkání změny zaměstnání 

stále silnější, ale pokud to není Boží vůle, ať ho myšlenky na tuto nabídku opustí. 

Jakmile vyslovil tuto modlitbu, uvědomil si, že si nemůže ani vzpomenout na jméno této 

společnosti. Okamžitě poznal, že toto není Boží vůlí. O 6 měsíců později tato společnost 

zkrachovala. Bůh věděl o jejím konci ještě dávno před tím. Necháme-li se jím vést, dosáhneme 

většího pokoje a klidu v našich životech.  

8. Potřebujeme víru k tomu, aby Bůh mohl působit v našem životě? Matouš 9,22.28.29 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Víra je nástroj, kterým Duch svatý uskutečňuje Boží záměry v našich životech. Bez víry 

je pro Boha nemožné udělit nám své odpuštění a proměnu. „Nečekej, až budeš uzdravený, ale 

řekni, věřím tomu, je to tak, ne proto, že to cítím, ale protože to Bůh přislíbil“. Cesta ke Kristu, str. 

51  

9. Co když nemáš takovou víru, kterou Bůh požaduje pro to, aby mohl působit ve tvém 

životě? 

Marek 9,20-27 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka:  Nakonec můžeme zase pouze Boha požádat o dostatek víry, která stejně vždy přichází 

od něho. Nikdy nebudeme v takové situaci, ve které by nám Bůh nemohl pomoci. „Pane, já věřím, 

pomoz mé nevíře“. Bůh je věrný, pomůže nám pokaždé, když ho budeme potřebovat.  

Závěr.: Duchovní zaslíbení (za odpuštění, Ducha svatého atd.) jsou vždy k dispozici. Ale 

zaslíbení dočasných požehnání, nebo i vlastního života jsou dávány příležitostně, nebo 

odebírány příležitostně, dle nejlepší Boží vůle. 

Víra stále důvěřuje Bohu, i když věci nevychází tak, jak bychom si přáli. Je snadné důvěřovat 

Bohu, běží-li život bez problémů. Opravdová zkouška víry přichází tehdy, když to vypadá, že 

naše modlitby zůstávají bez odezvy. 
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Pravdou je, že nepracujeme ani na své spravedlnosti ani na své víře. Obě tyto věci jsou darem. 

Obě přichází v důsledku poznání Ježíše Krista. Ježíše pak blíže poznáváme během modlitby a ve 

společenství s ním. Přijdeme-li k němu, dá nám tu pravou víru, kterou potřebujeme.  
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Klíč k odpovědím k lekci č. 5 – Víra – Co je to?  
 
1 – Přímo zásadní 
2 – Není to otázka toho jak moc věříme, ale zdali je víra upřímná 
3 – Důvěra  
4 – Tím, že ho poznávám 
5 – a) čtením Jeho slova b) modlitbou c) spoluprací s Duchem svatým 
6 – Ne 
7 – Slibuje nám, že nás povede  
8 – Ano 
9 – Stačí o ni jen Boha poprosit 
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