
Základy víry 
 
I. Co je víra? Jak získat víru ? 
    A. Definice 
          1. Víra je demonstrovaná důvěra Bohu, volba, kterou následuje odpovídající  
               jednání 
          2. Skutečná víra v Boha, ze srdce, je věření a jednání na Božím slově, bez ohledu  
              na to, jak to vypadá v přirozenu 
          3. Víra není ani tak to, co máme, ale to, co děláme. 
               a. Víra je ruka, která bere věci, které potřebujeme od Boha ( např. Jako vzít si  
                  dárek) 
               b. Věřit je pohybové sloveso. Věřit biblicky znamená vzít nebo uchopit. Můžete  
                   věřit v Ježíše i spasení, bez toho, abyste byli spaseni, pokud Ho nikdy  
                   nevezmete jako Spasitele, můžete věřit v uzdravení apřitom nebýt uzdraveni,  
                   pokud nikdy nepřijmete své uzdravení. Věření je skutek vůle. 
               c. Víra je vždy založena na něčem minulém. Ježíš už zaopatřil vše, co  
                   potřebujeme skrze vykoupení. Ty věci musí být uchopeny v dochovní oblasti,  
                   nespadne to jen tak z nebe.      
          4. Běžná víra je něco jiného, než  dar víry nebo speciální víra ( 1. Kor. 12:9) 
 
     B. Všichni věřící mají víru 
           1. Jsme věřící. Máme víru, jinak bychom nebyli spaseni ( 2. Kor. 4:13) ( Efezs.  
               2:8-9) 
               a. Jsme narozeni z Boha a přijali jsme Jeho vlastnosti. Jedna z nich je víra  
                   (např. Neprosíme lékaře o ruce, když nám jsou 4 roky, narodili jsme se s  
                    nimi) 
           2. Bez víry není možné se líbit Bohu, takže je důležitá ( Žid. 11:6) 
               a. Když Bůh vyžaduje, abychom měli víru, musí nám dát prostřeky, díky, které  
                   tu víru můžeme mít. 
               b. Víra je ze slyšení Božího slova ( Řím. 10:17) 
               c. Bible se nazývá slovem víry ( Řím. 10:8) 
           3. Víra je v srdci, nebo duchovním člověku 

a. Víra je od Boha, a je zasazená ve vašem duchu, když se znovuzrodíte  
(Efezs. 2:8) 

b. Všichni máme míru víry ( Řím. 12:3) 
c. Víra je ze srdce, není to mentální souhlas ( Přísl. 3:5) 

1/ Víra může pracovat v tvojem srdci s pochybnostmi v hlavě. Můžeš  
    něčemu věřit bez toho, abys tomu rozumněl 
 2/ Jak rozpoznat, zda je to víra, nebo jenom mentální souhlas ? Jednáš na  
     tom ? 

           4. Víra je způsob života " Spravedlivý bude žít vírou" ( Gal. 3:11) ( Řím. 1:17)   
               (Žid. 10:38) 
           5. Potutelné pozorování 
               a. Neustále něčemu věříš - ať už dobrému nebo špatnému. Pochybnost je věření  
                   na té špatné straně. 
               b. Mnozí věří, že všechno je možné u Boha, ale nechtějí věřit tomu, že všechny            



                věci jsou možné věřícímu ( Mar. 9:23) 
              c. Lidé si budou myslet, že jste trochu divní, ale to je v pořádku. Přirozený  
                  člověk nemůže rozumět duchovním věcem ( 1. Kor. 2:14) 
                 
     C. Víra je založená na Božím slově 
           1. Boží slovo je neselhatelné ( Jan 17:17) ( 2. Tim. 3:16) ( 1. Tes. 2:13) 

a. Jeho slovo je pravda, Bůh nemůže lhát ( 4. Moj. 23:19) 
b. Můžeš mít slovo ve stejné úctě, jako kdyby to byl sám Ježíš v těle 
c. Pokud nevěříš slovu, nazýváš Boha lhářem 

           2. Víra začíná tam, kde je známá Boží vůle, a Jeho slovo je Jeho vůle 
a. Nemůžeš dostat pomoc mimo Boží slovo. Bůh jedná v jednotě se svým  

Slovem 
b. Je třeba, abychom znali Boží vůli a Jeho milující a zaopatřující charakter.  
    Ježíš byl Bohem, zjeveným v těle, poznat Ježíše znamená poznat Boží  
    charakter. 
c. Neustále si musíš obnovovat mysl ohledně toho, kdo jsi v Kristu. V něm, V  
    Němž atd. 
d. Je to nanejvýš důležité, číst, studovat, a meditovat ve Slově Božím. 
e. Zůstávej ve slové a budeš mít zodpovězené modlitby ( Jan 15:7) 
f. Poslušnost je nezbytná. Musíš znát přikázání, abys je dodržoval ( 1. Jan 

3:22) 
           3. Boží zaslíbení jsou přijata vírou 

a. Aktivujeme Boží moc spínačem víry 
b. Ilustrace: elektřina 

     D. Dva druhy víry 
          1. Víra v hlavě - Tomáš ( jan 20:29), přirozená pravddda, smysly, pocity a rozum,  
              smyslové poznání 
          2. Víra v srdci - Abraham ( Řím 4:17-21) 

a. Založeno na Božím slově 
b. Víš, že jsi znovuzrozený, bez toho, že by ses tak cítil nebo vypadal. 

Nemůžeš vysvětlit, jaký je to pocit, nebo jak spasení vypadá. Proč ? bible to 
říká. ( Řím 10: 9-10) 

c. Ilustrace: povídej si? Až zemřeš, půjdeš do nebe ? Jak to vypadá ? Byl jsi 
tam ? Kde je to ? A jsi si jistý, že tam půjdeš ?  

     E. Víra vs naděje 
          1. Láska, nadějě a víra jsou všechny důležité, ale nemůžeš nahradit jednon druhým.  
             Existuje přirozená lidská víra a nadpřirozená víra. Přirozená víra je, že když si  
             sedneš, tak nespadneš. 
II. Jak r ůst ve víře ? ( 2. Tes. 1:3) 
     A. Je to na nás 
           1. Naše víra roste, jak se Boží slovo pro nás stává reálné ( Řím. 10:17) 
           2. Víra roste díky příležitostem ji používat 

a. Vyskytnou se obtížná místa, Není to vždycky jednoduché 
b. Mějte trpělivost ( Jak. 1:3-4) ( Žid. 10:35-36) 

1/ Např. Svaly rostou skrze fyzické cvičení 
2/ Když má víra tendenci polevovat, přide jí na pomoc trpělivost, aby  



   zůstala stát.  Je zapotřebí vytrvalosti, dokud se odpověď nemanifestuje 
3/ Častokrát, víra bez trpělivosti selže a nedosáhne cíle 

           3. Víra se zdokonaluje 
a. Víra je síla, a je třeba jí cvičit, aby se zdokonalila 

1/ Např. Zdoknalování svalů skrze fyzické cvičení 
                      2/ Na začátek začni s malými věcmi 

3/ Např. Děti se učí chodit 
b. Začni tam, kde jsi, ne tam, kde je někdo jiný. 

           4. Pokud se zdá, ze tvoje víra nefunguje, musíme začít změny. 
a. Bůh se nemění. Ježíš neselhává. Pokud to nefunguje, musíme prozkoumat  
      sami sebe.  
b. Odpověď na tvou modlitbu záleží více na tobě než na Bohu. 
c. Ujisti se, že ty neselháváš, a nikdy nebude ve tvím životě chyba ve víře či 

modlitbě 
d. Víra pracuje skrze lásku ( Gal. 5:6) 

1/ Opakem víry je strach. Dokonalá láska strach zahání. ( 1. Jan 4:18) 
2/ Nejenom ty jsi dítětem víry Boha víry, ale také dítětem lásky Boha lásky. 
3/ Láska, stejně jako víra může růst. Jsou to ovoce ducha. 
4/ Naše víra nebude fungovat, pokud nechodíme v lásce, v myšlence, slově i  
    skutku ( Fil. 2:3-4, 1. Kor. 13) 
5/Musíme chodit v odpuštění ( Marek 11:25). Ježíš to dělal. Odpuštění  
   znamená chovat se, jako by se to nikdy nestalo. Osoba, která vám učinila  
   zle se musí odpovídat Bohu. Dovolte Bohu, aby s nimi jednal.  
   Neodpuštění blokuje plynutí Ducha Božího ve vašem životě. 

 
      B. Nepřátelé víry 
           Bojujte dobrý boj víry. ( 1. Tim. 6:12). Nebylo by boje bez nepřátel. Ďábel nás  
           napadává v našich nejslabších oblastech. Toto nám ukazuje, kde je třeba,  
           abychom nejvíce zdokonalovali naši víru. 
          1. Pochybnost ( nebo nevěra) nebo strach 

a. Dva druhy nevěry 
1/ Jedna vychází z nedostatku poznání. Léčba je poznání. 
2/ To druhé je chtěná nevěra, neochotná dovolit Božímu slovu, aby vládlo v  
    životě jednotlivce, který s enechce necht přesvědčit. Léčba je poslušnost.  

b. Na třech místech c bibli vidíme, jak Ježíš napomenul učedníky za nevěru. 
Nevěra znamená být nedosažitelný. 
1/ Petr se začal topit, když se přestal dívat na Ježíše a díval se na okolnosti  
    ( Mat. 14:22-32) 
2/ ( Mat. 17:18) ( mar. 4:39-40) 

c. Nedoval duchu strachu, aby tě ovládal. Musíš s tím jednat. Nemůžeš se 
pořád modlit, aby se okolnosti změnily jenom proto, že nechceš jednat se 
strachem ( 2. Tim. 1:7). Např: žena se bojí zůstat sama doma. 

d. Jak jednat s pochybnostmi a nevěrou ?  
1/ Rozpoznej je a analyzuj je  
2/ Nevyznávej je, odpírej ďáblu. Nikdy se tomu nepoddávej 
3/ Bojuj proti tomu Biblí a modlitbou 



Pokud je to nutné, promluv se sourozencem v Kristu 
e. Kdokoli v Markovi 11:23 je ten samý kdokoli v Jan 3:16. odmítni 

pochybovat. Nevěř více okolnostem, než Božím zaslíbením.  
          2.  Nedostatek poznání. Víra je ze slyšení, ne z modlení se za ní. 
          3. Pocit nehodnosti ( 2. Kor. 5:17) ( Efezs. 2:10) 

a. Bůh nestvořil žádné nehodné nové stvoření 
b. Věř tomu, co Bible říká a nedívej se na vlatní nedostatky 
c. Obnovuj si mysli tím, kým jsi v Kristu. Bůh nás vidí v Něm ( 2. Kor. 5:21) 
d. Bůh nemá žádné oblíbence 

 
 


