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VIERA A MOC 

Viera je dar od Boha. To, že niekto uverí v Krista, je Otcova práca. Boh mu udelil vieru, ktorá ho privedie k spáse (Jn 
3, 15 – 17). Táto viera sa dá nazvať „spásonosná viera“. Písmo ešte hovorí: „spravodlivý bude žiť z viery". Existuje 
teda „každodenná viera“. Ako to funguje s vierou, ako žiť  vierou a ako vidieť Boha konať s mocou v živote druhých?  

 

Spásonosná viera 

Uveriť v Ježiša, v jeho zástupnú obetu a zmŕtvychvstanie je vecou Otca. Jn 6, 37: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku 
mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“ 

Ako to funguje? 

1. Boh priamo „prehovorí" k človeku. V určitom okamihu života mu môže zjaviť pravdu o Kristovi bez priamej 
spolupráce s iným človekom /obrátenie apoštola Pavla – Sk 9, 1-9/. 

2. Boh si používa iných ľudí, ktorí už uverili, aby kázali zvesť evanjelia a svedčili. Niekto musí byť poslaný, aby hovoril 
pravdivé slová o Bohu. Skrze toto slovo Boh vie nadprirodzene pôsobiť v poslucháčoch a vzbudiť tak spásonosnú 
vieru. Rim 10,14 – 15: „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako 
počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?.  
Príklad ohlasovania a prijatia viery je v Sk 4, 3 – 4. 
 
Takáto viera prináša odpustenie hriechov a život budúceho veku. 
Pár aspektov takejto viery: 

• priľnutie k Ježišovi (KKC 150); 
• odovzdanie života Bohu (Ž 37, 5); 
• viera v Ježiša (Jn 3, 15); 
• pozvanie Ježiša do svojho života (Zjv 3, 20). 

 
 

Každodenná viera 

Boh nás nepozýva veriť „len“ v život a smrť a zmŕtvychvstanie svojho Syna (i keď to je to najpodstatnejšie 
a najužitočnejšie, v čo môžeme veriť), ale pozýva nás veriť v každé jeho vyslovené a zapísane slovo (Biblia), a to 
každý deň. Mt 4, 4: „Nielen z chleba je človek živý, ale z každého slova, ktoré vychádza z božích úst!“ 

Pár aspektov takejto viery: 
• viera v Božie slovo (2 Tim 3, 16-17); 
• poslušnosť, ktorá vychádza zo srdca (Rim 6, 17); 
• činorodosť (Mt 7, 21). 

 
Čo je viera? 

Je to absolútna dôvera v Boha a jeho slovo. Nie je to záležitosť mysle, je to záležitosť srdca a vôle (Prísl 3, 5).  

Viera: 
• posilňuje nádej; 
• vierou sa plní prisľúbenie; 
• vierou sa konajú zázraky; 
• vierou víťazíme nad Nepriateľom a svetom. 

 

Európsky problém viery 

Ako Európania sme ľuďmi mysle. Milujeme poznanie a žijeme v mysli. Tešíme sa novým informáciám a samotné 
poznanie sumy informácie nás robí spokojnými. Východné a zároveň biblické pochopenie viery je také, že veriť 
znamená byť presvedčený o pravdivosti  informácie (slova) a na základe pochopeného a prijatého slova konať. 

Príklad nefunkčnosti viery: 

• V rozhlase ráno hlásia, že bude pršať. Automaticky si zoberieme so sebou dáždnik, veríme slovu 
meteorológa. Potiaľto vieme konať na základe viery. 
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• Boh nám povie: „Choď, modli sa za svojho kamaráta a ja ho uzdravím!“ Tu nám už naša viera nestačí, 
uspokojíme sa iba s informáciou, že Boh chce uzdraviť, ale neveríme, že cezo mňa a teraz. 

Ako funguje viera? 

Viera funguje podľa nasledovného reťazca: 

 

                                                                        Prijmem Božie slovo (písaná forma alebo vnem)  

 

                                        Získam novú skúsenosť viery                    Uverím  

 

 

Vykonám 

 

Získaním novej skúsenosti sa posilní naša viera. Povieme si: „To je sila, uveril som tomu, čo mi Pán povedal, urobil 
som to a ono to zafungovalo!“ Toto je poslušnosť viery (KKC 144,145,146). 
Tento akt poslušnosti  voči jeho slovu si Boh cení a  zverí dotyčnému ďalšie slová, resp. viac slov. 

 

Božia viera 

Písmo nás varuje, aby sme neuchopovali jeho slová ľudskou vierou, ale Božou. Božia viera je, keď si uvedomíme, že 
Boh bytostne verí každému slovu, ktoré vypustí z úst, a poprosíme o takúto vieru. Získame tak Božiu perspektívu nad 
realitou (Mk 11, 22 – 24).  

 

Úskalia rastu 

1. Nevera. Je prekážkou medzi fázou „prijmem“ a „uverím“ nášho diagramu.  

Príčiny nevery: 

• domýšľavosť a mudráctvo (Jer 23-32); 

• strach (Mk 4, 40); 

• pochybnosti. 

2. Neposlušnosť. Je prekážkou medzi fázou „uverím“ a „vykonám“ nášho diagramu.  

Príčiny neposlušnosti: 

• neúplná podriadenosť Bohu (výsledkom je kompromis medzi Božou vôľou a tvojou); 

• perfekcionizmus (chceš vykonať oveľa viac  a inak, ako ti Boh povedal, a urobíš tak úplne niečo iné); 

• snaha zapáčiť sa ľudom (Saulov syndróm). 

 

Pokánie 

Ak sa u nás prejavila nevera alebo neposlušnosť, musíme robiť pokánie. Pokánie je cesta k rastu viery, nie naša 
snaha o väčšiu vieru. Stačí Bohu povedať: „Odpusť, nemal som vieru“, alebo: „Bol som neposlušný, daj mi svoju 
vieru“ a uvidíte, že nabudúce budete mať viac viery a poslušnosti vykonať to, o čo vás Boh žiada. 

Len  konaním poslušných činov viery zažijeme rast viery. Pre Ježišových učeníkov niet  inej dobrodružnej cesty ako 
poslušnosť slovu Boha. Skrze poslušnosť prichádza do nášho života pomazanie autority, ktoré sa prejaví mocou. 
Iba vierou konané poslušné skutky sú naplnené Božou mocou. Ak poslúchneš Božie slovo a vierou sa modlíš za 
chorého, prejaví sa Božia moc. Ak poslúchneš a pôjdeš kázať evanjelium (evanjelizovať), prejaví sa Božia moc 
a ľudia uveria v Ježiša Krista atď. 

 

 „A tí, ktorí uveria vo mňa, budú konať ešte väčšie veci, ako som ja konal, lebo ja odchádzam k Otcovi.“   
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Jn 14, 12 

Pracovná časť pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj  tieto verše v Písme a vypíš ich do riadov.) 

 
Jn 3, 16............................................................................................................................................. 
Rim 10, 9............................................................................................................................................... 
Rim 10, 17....................................................................................................................... 
Hebr 11, 6............................................................................................................................................ 
Jk 2, 17 ............................................................................................................................................... 

 
B. Otázky a námety na diskusiu: 
 
1. Ako by si definoval spásonosnú vieru? 
............................................................................................................................................................... 
2. Ako by si definoval každodennú vieru? 
.................................................................................................................................................................. 
3. Čo prináša viera do tvojho života? 
.................................................................................................................................................................. 
4. V čom spočíva európsky problém viery? 
.......................................................................................................................................................................... 
5. Prečo je viera bez skutkov prázdna? Vysvetli. 
.................................................................................................................................................................. 
6. V čom je ukrytá Božia moc kresťana? 
.......................................................................................................................................................................... 
7. Si aj ty poslaný hlásať a budovať vieru iných? Ako to môžeš robiť? 
..................................................................................................................................................................... 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia) 
 

1. Dar spásy je to najvzácnejšie, čo Boh dal ľudom. Každý, kto verí v Ježiša Krista a vyznáva túto skutočnosť, získava 
večný život. 

2. Boh chce od nás, čo sme už uverili, aby sme hlásali dobrú zvesť iným. 

3. Boh chce a učí nás chodiť každý deň vo viere.  

4. Ak sme neposlušní a neverní, Boh nám zostáva verný, ale potrebujeme robiť pokánie. 

5. Poznávaním Boha a uskutočňovaním jeho slova rastie naša viera. 

6. Viera uvoľňuje Božiu moc. 
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