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Píseň k prvnímu poselství 

473 

 1. Náš jazyk popsat neumí 
tu duše svobodu. 

 Ze všeho nás vysvobodil, 
patříme jen Bohu. 

 Vše Mu patří, smrt i život, 
i věci budoucí. 

 V Kristu máme pravý pokoj 
a domov skutečný. 

  
2. Když může si nás vybrat Král, 

by s námi sdílel trůn. 
 Jak zvláštní, kdybych neřekl: 

„Jsem, Pane, jenom Tvůj!“ 
 Svou oběť nikdy nezmiňuj, 

vždyť výsada to je, 
 za každou cenu Jeho být 

v tom týmu golgotském. 
  
3. Jen povstaň, chyť se šance své! 

Dej část, bys všechno měl. 
 Nyní vše k dobru pracuje 

duši vykoupené. 
 Když Jeho jsi, tak vše je tvé, 

Pán s tebou jedno je. 
 V Něm hojný život nacházíš 

a strach ustupuje. 
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Píseň k prvnímu poselství 

474 

1. Sjednocen jsem s Tebou, Pane, 
jedno s Tebou v duchu jsem; 

 vše, co máš, je nyní moje, 
vše, co jsi, ve mně žije. 

 Jedno jsem, jedno jsem, 
s Tebou, Pane, jedno; 

bohatství Tvé denně sdílím, 
Ty jsi, Pane, pro mě vše. 

2. Lidský život Tvůj teď sdílím, 
Tvým lidstvím jsem naplněn. 

 Tvá poslušnost dokonalá 
v Něm dostupná pro mě je. 

3. Jedno s Tebou jsem ve smrti, 
v Tobě na kříži zemřel jsem. 

 Již jsem ukřižován pro svět a 
svět mrtev pro mne je. 

4. Jedno s Tebou ve vzkříšení, 
spolu s Tebou vzkříšen jsem. 

 Nyní, Pane, žiji v Tobě 
a Tvůj život ve mně je. 

5. Jedno s Tebou na nebesích 
vysoko jsem posazen. 

 Zde na světě jsem jen poutník, 
život můj teď v Tobě je. 

6. Jedno s Tebou jsem na trůně, 
autoritu dal jsi mi, 

 stejně jak sdílím Tvůj život, 
v Tobě já a ve mně Ty. 
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BOŽÍ EKONOMIE VE VÍŘE 

Poselství první 

Vnitřní význam víry 

Čtení z Písma: He 11,1.5-6; 3,7-8a.12-13.15a; 4,7 

I. Víra je opodstatněním Božích faktů: 

A. List Hebrejům 11,1 (Pavlík) říká: „Víra pak je opodstatnění věcí, v něž se doufá, 
přesvědčení o skutečnostech, jež se nevidí“; slovo „opodstatnění“ znamená 
schopnost učinit něco skutečným (barvy opodstatňuje náš zrak, zvuky náš sluch 
atd.); jedna věc tedy je, když něco existuje, a něco jiného je, když je to opodstatněno. 

B. Všechna Boží fakta zaznamenaná v Bibli jsou skutečná; tato fakta však může 
opodstatnit pouze víra, protože víra je opodstatněním věcí, v něž doufáme, 
důkazem skutečností, které nevidíme. 

C. K opodstatnění duchovního, božského faktu potřebujeme víru, stejně jako 
k opodstatnění fyzických předmětů potřebujeme oči, uši a ruce; víra není rozumové 
pochopení pravdy; je to vidění božského faktu a jeho opodstatnění; dokonané fakty 
týkající se Kristovy osoby, života a díla musí být námi opodstatněny; to znamená, 
že se pro nás musí stát skutečnými. 

D. Věřit znamená uplatnit svého ducha víry (2K 4,13) k opodstatnění božských faktů; 
jakmile věříme tím, že řekneme Amen Božímu slovu, opodstatňujeme a máme 
božská fakta; Amen neznamená, že si přejeme, aby se něco stalo, ale znamená 
prohlášení, že se tak jistě stane a že o tom není pochyb; když věříme, přijímáme 
to, co Pán již zaslíbil, že vykoná. 

II. Víra je opodstatněním podstaty pravdy (He 11,1), což je skutečnost obsahu 
Boží novozákonní ekonomie: 

A. Taková víra je přidělena všem věřícím v Krista jako jejich podíl, který je stejně 
vzácný pro všechny, kteří jej přijali – 2Pt 1,1; srv. Ko 1,12. 

B. Jako takový podíl od Boha je pro nás tato víra objektivní v božské pravdě, ale vnáší 
veškerý obsah svého opodstatnění do nás, čímž jej činí pro nás subjektivní v naší 
zkušenosti. 

C. Je to jako když scenérie (pravda) a vidění (víra) jsou pro fotoaparát (nás) 
objektivní, ale když světlo (Duch) přenáší scenérii na film (našeho ducha) ve 
fotoaparátu, jak vidění, tak scenérie se pro fotoaparát stávají něčím subjektivním. 

III. Víra znamená, že věříme, že Bůh je a my nejsme – He 11,5-6.1-2; 2K 4,13.18: 

A. Bez víry není možné zalíbit se Bohu, učinit Boha šťastným – He 11,6a. 
B. Věřit, že Bůh je, znamená věřit, že On je pro nás vším a že my nejsme nic – J 8,58; 

Kaz 1,2. 
C. Věřit, že Bůh je, implikuje, že my nejsme; On musí být ve všem tím Jediným, 

Jedinečným, a my musíme být ve všem ničím – Gn 5,24; He 11,5. 
D. Věřit, že Bůh je, znamená zapírat sami sebe; v celém vesmíru Bůh je a my všichni 

nejsme nic – L 9,23. 
E. Já bych neměl být ničím; neměl bych existovat; pouze On by měl existovat – „Nežiji 

už já, ale žije ve mně Kristus“ – Ga 2,20. 
F. Předtím, než byl Henoch přenesen, obdržel svědectví, že se líbil Bohu (He 11,5-6); 

Henoch po tři staletí nepřetržitě dnem i nocí kráčel vzhůru s Bohem, uplatňoval 
svou víru, že Bůh je, každým dnem se Bohu přibližoval a byl s Ním stále více jedno, 
dokud „nebyl, (…) protože ho Bůh přenesl“. 

IV. Víra znamená věřit, že Bůh odplácí těm, kdo Ho usilovně hledají – He 11,6; 
Gn 15,1; Fp 3,8.14: 



4 
 

A. Henochovou odměnou byl nejvyšší stupeň života – únik před smrtí – He 11,5a; 2K 
5,4; Ř 8,6.10-11; 5,17. 

B. Pán je Ten, kdo odplácí, a my musíme těmi, kdo Ho hledají – Ž 27,4.8; 42,1-2; 43,4; 
73,25; 119,2.10. 

C. Jsme těmi, kdo žijí z víry, vzhlíží k odplatě největšího potěšení z Krista 
v tisíciletém království a jako Mojžíš odolávají, jako by viděli Neviditelného – Fp 
3,14; He 11,26-27. 

V. Víra je zakořeněna ve velkých, věčných a božských Božích faktech, které 
nám Bůh smluvně zajistil ve svém svatém Slově; subjektivní víra věřících je 
v jejich duchu, což z jejich smíšeného ducha činí ducha víry – 2K 4,13 a pozn. 
2 v Překladu obnovy: 

A. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že Bůh je láska – 1J 4,8. 
B. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že Boží milost stačí – 2K 

12,9. 
C. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že Kristus nás může 

dokonale zachránit – He 7,25. 
D. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že jsme v Kristu, že 

Kristus je v nás a že my a Kristus jsme jedno – 1K 1,30; Ko 1,27; J 14,20; 15,5. 
E. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že jsme Boží děti a 

dědicové – Ř 8,16-17. 
F. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že jsme v Kristu naplněni 

– Ko 2,10. 
G. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili faktu, že jsme chrámem živého 

Boha a že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je v nás – 1K 3,16; 6,19; 2K 
6,16. 

H. Ďáblovi odoláváme tím, že jsme pevní ve své subjektivní víře v Boží ochrannou moc 
a láskyplný zájem – 1Pt 5,8-9: 
1. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili, že Pán byl zjeven za účelem 

zničení ďáblových skutků – 1J 3,8. 
2. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili, že Pánova smrt zahladila 

toho, kdo má moc smrti, ďábla – He 2,14. 
3. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili, že Pánovo vzkříšení 

zahanbilo Satana; život vzkříšení je život, kterého se smrt nemůže dotknout, 
který smrt přesahuje, který je za hranicí smrti, který ze smrti vychází a který 
smrt nemůže zadržet – Sk 2,23-24; Fp 3,10; Ko 2,12-15.20; 3,1; J 14,30. 

4. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili, že Pánovo nanebevstoupení 
Ho postavilo vysoko nad Satanovu moc – Ef 1,20-22; 2,6; 6,11.13. 

5. Musíme uplatnit svého ducha víry, abychom věřili, že Pánovo vítězství je úplné 
a že celý náš život je v tomto vítězství zahrnut; musíme vidět, že jsme již 
zvítězili a že bojujeme z pozice vítězství, abychom si své vítězství udrželi; 
můžeme zvítězit, protože jsme všichni zahrnuti v Pánu jako vedoucím Vítězi; 
On je hlavou, středem, skutečností, životem a přirozeností syna-muže a syn-
muž jako následující vítězové je Pánovo Tělo – Zj 3,21; 12,5. 

VI. Veškeré naše duchovní vlastnictví v Kristu se uskutečňuje a zhmotňuje 
vírou: 

A. Víra nám otevírá dveře ke každému požehnání, které nám v Kristu náleží – 2Tm 
3,15; Ef 1,3. 

B. Víra odřezává padlé tělo s jeho přirozenou energií a úsilím a poskytuje nám přístup 
k Boží milosti a pevné postavení v milosti, kterou je trojjediný Bůh zpracovaný 
tak, abychom do Něj mohli vstoupit a těšit se z Něj – Ř 5,2. 
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C. Všichni jsme „synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši“ – Ga 3,26. 
D. Spravedlnost, kterou je sám Bůh prožíváný námi, je skrze víru v Krista; sám 

Kristus vlitý do nás skrze naše ocenění Krista se stává naší vírou, vírou Kristovou, 
která nás uvádí do organického sjednocení s Ním – Fp 3,9. 

E. Jsme posvěcováni dispozičně, což znamená, že jsme prosycováni Bohem jako naším 
vlastnictvím pro naše dnešní potěšení a jsme proměňováni svatou Boží 
přirozeností – Sk 26,18; Ř 6,19.22; 2K 3,18.  

F. Vnitřní očištění lidského srdce může být uskutečněno pouze Duchem Svatým s 
božským životem skrze víru. 

G. Kristus si skrze víru činí domov hluboko v našem srdci; Kristovo přebývání je 
tajemné a abstraktní a my ho nechápeme tělesnými smysly, ale smyslem víry – Ef 
3,17. 

H. V době našeho znovuzrození jsme uvěřili v Krista a přijali Ducha vírou jako 
konečné požehnání evangelia; poté nám Bůh dodává Ducha ustavičně a naše 
přijímání Ducha je celoživotní, nepřetržitou záležitostí na základě slyšení víry – 
Ga 3,2-5.14. 

I. Boží zaslíbení dědíme skrze víru – He 6,12. 
J. Vítězství nad světem máme skrze víru, která nás uschopňuje zvítězit nad světem 

organizovaným a zneužívaným Satanem. 
K. Vítězství nad tím Zlým máme díky tomu, že bereme štít víry, který je schopen 

uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého, což jsou Satanova pokušení, návrhy, 
pochybnosti, otázky, lži a útoky – Ef 6,16. 

L. Skrze víru jsme schopni zvítězit uprostřed všech okolností utrpení a těžkostí – He 
11,33-34. 

M. Jsme zachováváni Boží mocí skrze víru a máme moc skrze víru – 1Pt 1,5; Mt 17,19-
20; 21,21-22. 

VII. „Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by 
odpadl od živého Boha, a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud 
se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. (…) Jestliže 
dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce“ – He 3,12-13.15a: 

A. Odpadnutí znamená také „odvrácení se“; když uplatňujeme svého ducha víry a 
udržujeme své srdce obrácené k Pánu, závoj je odstraněn a my Ho můžeme 
spatřovat jako Boha slávy s odhalenou tváří, aby se do nás mohl neustále přelévat 
s Jeho věřícím prvkem, abychom z Něj mohli žít jako ze své víry a zůstávali v 
procesu proměňování z jednoho stupně slávy do druhého stupně slávy v týž obraz 
vzkříšeného a oslaveného Krista – 2K 4,13; 3,16-18; srv. Gn 1,26; Iz 43,7. 

B. Musíme uvidět, že nevíra je největším hříchem; jsme věřící, kteří chodí vírou, a ne 
viděním (2K 5,7); věřící je ten, kdo nedůvěřuje věcem, které lze vidět, ale bere 
určité neviditelné věci, vyznává je a vírou je uskutečňuje. 

C. Nad ďáblem, žalobcem bratří, vítězíme prohlášením božských faktů, které je 
slovem našeho svědectví (Zj 12,10-11); následujeme Pána jako Toho, který se 
nepříteli postavil nikoli svým slovem, ale opakovaným: „Je napsáno...“ – Mt 
4,4.7.10. 

D. Neměli bychom věřit svým pocitům, ale věřit božským faktům ve svatém Božím 
Slově; musíme se naučit prohlašovat božská, mystická a věčná fakta o tom, co Pán 
udělal, dělá a bude dělat v nás, pro nás a skrze nás pro uskutečnění své věčné 
ekonomie; když Bůh říká určitou věc, měli bychom prohlašovat totéž jen proto, že 
nám to říká Bible. 
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VIII. Jako lidé víry jsme lidmi „dneška“; prvním bodem aktuálního způsobu, jak 
praktikovat Pánův současný pohyb, je být naplněn Duchem vnitřně i 
vnějšně, podstatně i ekonomicky, pro náš život a naši práci „dnes“ – Sk 2,4; 
13,52; He 3,7-8a.13.15; 4,7: 

„Zapomeňte na včerejší potěšení z Krista. Potřebujete nové potěšení. Potřebujete něco 
aktuálního. Pán byl v Elden Hall, ale teď tam není. Je zde v současnosti, pohybuje se 
ve své obnově a je ve vás. Ať jste kdekoli, On je ve vás a je ve vás právě teď. Věříte, že 
opakuje všechny věci, které dělal v minulosti? On nic neopakuje. On stále pokračuje 
a jde dál a dál. Pán pracuje. Pohybuje se.  

Jste člověkem včerejška? Všichni bychom měli být lidmi dneška. Každý den je 
dneškem. Pro některé lidi je každý den zítřkem a pro jiné je každý den včerejškem. (…) 
Nedívejte se dopředu do budoucnosti a neohlížejte se do minulosti. Jsme lidé dneška. 
Nemluvte o svých starých zkušenostech z minulosti. Mluvte o svých dnešních 
zkušenostech. (…) Každý den je dnešek. Nemáme včerejšek. Měli jsme včerejšek, ale 
nemáme ho teď. Nikdy nebudeme mít zítřek. Všechen čas, který máme, je dnešek. 
Každý den je dnešek. Až vstoupíme do Nového Jeruzaléma, budeme mít dnešek, 
protože každý den ve věčnosti je dnešek. Jediný den, který máme, je dnešek. Buďte 
dnes vnitřně naplněni [Duchem]. Buďte dnes navenek naplněni [Duchem]. Buďte dnes 
naplněni.“ (The Collected Works of Witness Lee, 1985, vol. 5, “The Way to Practice the 
Lord’s Present Move,” str. 484-485). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2022 Living Stream Ministry  
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Píseň ke zvláštnímu společenství 

784 

1. Modli se a buď s Ježíšem, 
 v duchu Jeho tvář hledej, 
 v Jeho přítomnosti bývej, 
 v skrytu Naň očekávej. 

 Společenství měj s Ježíšem 
 v duchu Jeho tvář hledej, 
 v Jeho přítomnosti bývej, 
 v skrytu Naň očekávej. 

2. Modli se a buď s Ježíšem, 
 plně se Mu otevři, 
 s tváří odkrytou se dívej, 
 čistý a opravdový. 

3. Modli se a buď s Ježíšem, 
 směle hledej v důvěře, 
 dotýkej se Ho jak Ducha, 
 vzhlížej k Němu uctivě. 

4. Modli se a buď s Ježíšem, 
 neříkej nic jen jako, 
 hovoř k Němu podle ducha, 
 podle citu vnitřního. 

5. Modli se a buď s Ježíšem, 
 pozorně Mu naslouchej, 
 své úmysly Pán ti sdělí, 
 ty se mu však cele dej. 

6. Modli se a buď s Ježíšem, 
 v Něm se můžeš vykoupat, 

prosycený Jeho krásou, 
Pána tak vyjadřovat. 
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Píseň ke zvláštnímu společenství 

770 

1. Trůnu milosti uvnitř se dotkni 
 v nejsvětější svatyni, 
 velesvatyně místem trůnu je, 
 tok milosti poplyne. 
  
 Haleluja! Haleluja! 
 Tok milosti poplyne! 
 Haleluja! Haleluja! 
 Tok milosti poplyne! 
  
2. Před Boží tváří na tom místě žij, 
 světlo slávy pak zazáří! 
 Před Boží tváří na tom místě žij, 
 světlo slávy pak zazáří! 
  
 Haleluja! Haleluja! 
 Světlo slávy pak zazáří! 
 Haleluja! Haleluja! 
 Světlo slávy pak zazáří! 
 
3. Ducha zapojuj, kadidlo spaluj, 
 užij pramen života! 
 Ducha zapojuj, kadidlo spaluj, 
 užij pramen života! 
 Haleluja! Haleluja! 
 Užij pramen života! 
 Haleluja! Haleluja! 

Užij pramen života! 
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Píseň k druhému poselství 

1206 

1. Běžet závod máme my – haleluja, 
 a způsob jak závod ten vyhrát, 
 pro všechny, kdo začali – haleluja, 
 Bůh praví: „Jen na Něj se dívat!“ 
  

 Hleď na Něj! Hleď na Něj! 
 Na Ježíše se dívej! 
 Ode všeho ty odhlížej k Ježíši, 
 ode všeho k Němu odhlížej! 

 
2. Ode všeho okolo – haleluja, 
 hlučnosti sporů si nevšímej, 
 hleď tam, kde je pokojno – haleluja, 
 ode všeho k Němu odhlížej. 
 
3. Od své duše nestálé – haleluja, 
 upadneš-li při tom závodu, 
 podívej se do cíle – haleluja, 
 ode všeho odhlížej k Němu. 
 
4. Zapomeň na minulost – haleluja, 
 odhlédni od dobra i hříchu, 
 pevně se drž Živého – haleluja, 
 ode všeho odhlížej k Němu. 
 
5. Pohleď Jemu do tváře – haleluja, 
 co On začal také dokončí. 
 Je milost závod běžet – haleluja, 
 kdo hledí na Něj, ti vyhrají. 
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Píseň k druhému poselství 

1131 

1. Byli jsme v kobce bez naděje, 
 zkoušeli věřit, avšak marně. 
 Bůh nebe zjasnil, Ježíš se zjevil, 
 Bůh se přelil do nás! 
 Bůh se přelil do nás! 

 Smíření máme v Jeho krvi, 
 Ježíš nás Bohu zpět vykoupil! 
 Bez odsouzení ospravedlnil! 
 Máme pokoj s Bohem! 
 Máme pokoj s Bohem! 

2. V Adamovi jsme umírali, 
 nikdo nás nemohl vyléčit. 
 Bůh poslal Syna, skončil Adama; 
 zemřel, jsme svobodní! 
 Zemřel, jsme svobodní! 

3. S radostí v milosti stojíme, 
 ó haleluja! Hřích smazán je! 
 Bůh v nás teď proudí, roste nám v srdci, 
 tím spíše spaseni 
 jsme v Jeho životě! 
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Poselství druhé 

Běžíme křesťanský závod, abychom obdrželi cenu,  
tím, že upřeně hledíme k Ježíši, Původci a Dokonavateli naší víry 

Čtení z Písma: He 12,1-2; 1K 9,24; Fp 3,13-14; 2Tm 4,7-8; Ř 12,3; Pís 1,4; Jr 31,3 

I. „Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou 
zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před 
námi“ – He 12,1: 

A. Oblak má vést lid k následování Hospodina (Nu 9,15-22) a Hospodin je v oblaku, 
aby byl s lidem (Ex 13,21-22); slovo „svědkové“ v řečtině implikuje význam 
mučedníků (Sk 1,8): 
1. S lidem víry můžeme mít Pánovu přítomnost a Jeho vedení; všichni lidé víry, 

lidé církve, jsou oblakem; nejlepší způsob, jak hledat Pánovu přítomnost, je 
přijít do církve. 

2. Pokud někdo hledá Pánovo vedení, musí následovat oblak, církev; Pán je v 
oblaku, což znamená, že je s lidem víry. 

3. Protože jsme lidem víry, jsme dnešním oblakem a lidé mohou následovat Pána 
tím, že následují nás; ti, kdo hledají Pána, mohou u nás najít Jeho přítomnost 
– srv. 1K 14,24-25; Ž 36,9-10; 16,11. 

B. Křesťanský život je závod; každý spasený křesťan musí běžet závod, aby získal 
cenu (1K 9,24); cenou není spása v běžném smyslu (Ef 2,8; 1K 3,15), ale odměna 
ve zvláštním smyslu (He 10,35; 1K 3,14); apoštol Pavel běžel závod a získal cenu 
(9,26-27; Fp 3,13-14; 2Tm 4,7-8): 
1. Zátěž je přítěž, břemeno nebo překážka; běžci závodu se zbavují každé zbytečné 

přítěže, každého zatěžujícího břemene, aby jim nic nebránilo zvítězit v závodě. 
2. Jedinečným zatěžujícím hříchem v tomto kontextu byl dobrovolný hřích 

zanedbávání společného shromažďování se svatými, opuštění novozákonní 
cesty v Boží ekonomii a návrat k judaismu (He 10,26); jak zatěžující přítěž, tak 
ovíjející hřích hebrejské věřící frustrovaly a bránily jim v běhu nebeského 
závodu novozákonní cestou následování Ježíše. 

C. Musíme běžet s vytrvalostí a prosit Pána, aby naše srdce uvedl do Boží lásky a do 
Kristovy trpělivosti – 2Te 3,5: 
1. Tato láska je naše láska k Bohu, vycházející z Boží lásky (1J 4,19), která byla 

vylita do našich srdcí (Ř 5,5). 
2. Tato trpělivost znamená vytrvat s Kristovou vytrvalostí, kterou užíváme a 

zakoušíme – srv. Zj 1,9. 

II. „Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která 
byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího 
trůnu“ – He 12,2: 

A. Křesťanský život můžeme žít a křesťanský závod můžeme běžet tak, že s 
nerozdělenou pozorností upřeně hledíme k Ježíši a odvracíme se od každého jiného 
předmětu: 
1. Úžasný Ježíš, který trůní v nebi a je korunován slávou a ctí (2,9), je největším 

lákadlem ve vesmíru. 
2. Je jako obrovský magnet, který k sobě přitahuje všechny své hledající – Pís 1,4; 

Oz 11,4; Jr 31,3. 
3. Právě díky tomu, že nás přitahuje Jeho okouzlující krása (líbeznost, 

příjemnost, rozkošnost), odvracíme zrak od všeho jiného, co není On – Ž 27,4. 
4. Jak bychom mohli bez takového okouzlujícího předmětu odvrátit zrak od tolika 

rozptylujících věcí na zemi? 
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B. Ježíš je Původcem víry, Původcem, Inaugurátorem, zdrojem a příčinou víry; ve 
svém přirozeném člověku nemáme schopnost věřit, ale když upřeně hledíme k 
Ježíši, On jako oživující Duch (1K 15,45b) do nás přelévá sám sebe, svůj věřící 
prvek. 

C. Tehdy v naší bytosti spontánně vzniká určitý druh věření a my máme víru věřit v 
Něho; tato víra nepochází z nás samých, ale z Něho, který nám jako věřící prvek 
předává sám sebe, aby mohl věřit za nás. 

D. Víra je samotný Kristus, který za nás věří velmi subjektivním způsobem; On do 
nás přelévá sám sebe, vpracovává se do nás, až se On, samotná osoba, stane 
věřícím prvkem v naší bytosti. 

E. Nejsme to tedy my, kdo věří; je to On, kdo v nás věří; tímto způsobem z nás činí 
věřící bytost (srv. Sk 6,5; 11,22-24a); zdánlivě je to naše věření, ale ve skutečnosti 
je to Jeho věření; to je pravá víra. 

F. Víra je opodstatňující schopnost, šestý smysl, smysl, kterým opodstatňujeme, 
dáváme podstatu věcem, které nevidíme, nebo věcem, v něž doufáme – He 11,1: 
1. Opodstatnění je schopnost, která nám umožňuje uvědomovat si podstatu. 
2. Funkcí našich pěti smyslů je opodstatňovat věci vnějšího světa, přenášet do nás 

všechny objektivní předměty, aby se staly naší subjektivní zkušeností. 
3. Tak jako oko slouží k vidění, ucho ke slyšení a nos k čichání, tak je víra, náš 

duch víry, orgánem, jímž do sebe opodstatňujeme vše v neviditelném 
duchovním světě – 2K 4,13. 

4. V božské a mystické oblasti završeného Ducha můžeme uplatňovat svého 
ducha víry s duchovními smysly, jimiž vidíme Pána (Ef 1,18; Mt 5,8; Jb 42,5), 
slyšíme Pána (Ga 3,2; Zj 2,5), dotýkáme se Pána (Mt 9,21; 14,36; J 4,24), 
ochutnáváme Pána (Ž 34,8; 1Pt 2,2-3) a cítíme Pána, jsme Jím prostoupeni do 
té míry, že se staneme „vůní Kristovou“ (2K 2,1), přičemž naše křesťanské 
chození v lásce je pro Boha příjemnou vůní (Ef 5,2); navíc jako Jeho milující 
hledači nakonec v životě dozráváme do té míry, že máme duchovní intuici a čich 
s vysokým a ostrým rozlišením, abychom rozeznali, co je z Boha a co z Boha 
není (Pís 7,4b; Fp 1,9). 

G. Víra jako opodstatnění věcí, v něž doufáme, nás ujišťuje a přesvědčuje o věcech, 
které nevidíme; víra je tedy důkazem, potvrzením věcí, které nevidíme – He 11,1: 
1. „V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo 

něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme 
to s vytrvalostí“ – Ř 8,24-25. 

2. Náš život by měl být životem naděje, která víru doprovází a zůstává s ní (1Pt 
1,21; 1K 13,13); měli bychom být těmi, kdo „kráčejí také ve šlépějích víry, 
kterou měl náš otec Abraham“ (Ř 4,12), který „proti naději na základě naděje 
uvěřil“ (v. 18). 

3. Potřebujeme uplatňovat svého ducha víry, abychom chodili vírou, a ne podle 
toho, co je vidět (2K 4,13; 5,7); nehledíme, nedíváme se „na věci viditelné, ale 
na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné“ (4,18). 

4. Křesťanský život je životem věcí neviditelných; úpadek církve je úpadkem od 
věcí neviditelných k věcem viditelným – He 11,27; 1Pt 1,8; Ga 6,10. 

5. Pánova obnova spočívá v obnově Jeho církve od věcí viditelných k věcem 
neviditelným. 

H. Ježíš je Dokonavatelem, Dokončovatelem a Dovršitelem naší víry – He 12,2a: 
1. Když k Němu budeme neustále upřeně hledět, On dokončí a dovrší víru, kterou 

potřebujeme k běhu nebeského závodu – v. 1. 
2. Všichni máme stejnou kvalitu víry, ale množství naší víry závisí na tom, jak 

moc se spojujeme s živým Bohem, aby se v nás rozhojnil - Ř 12,3: 



13 
 

a. Víra v postupujícím stadiu přichází skrze naše spojení s trojjediným 
Bohem, který je vírou v nás – 1Te 5,17. 

b. Způsobem, jak takovou víru získat, je kontaktovat její zdroj, Pána, 
zpracovaného a završeného Boha, a to tak, že k Němu budeme volat, modlit 
se k Němu a modlitebně číst Jeho slovo – He 4,16; Ř 10,12; 2Tm 2,22; Ef 
6,17-18; He 4,2. 

c. Když se s Ním spojujeme, On v nás přetéká a mezi námi existuje 
vzájemnost víry; jsme navzájem povzbuzováni každý vírou toho druhého – 
Ř 1,12; Fm 6. 

3. Náš znovuzrozený duch, náš duch víry, je vítězstvím, které přemáhá Satanem 
organizovaný a zneužívaný svět – 1J 5,4; J 3,6; 2K 4,13; 1J 5,18. 

4. Velká nezadržitelná a neomezená síla víry motivuje tisíce lidí, aby trpěli pro 
Pána, riskovali své životy a stali se vítěznými vyslanci a mučedníky pro 
uskutečnění Boží věčné ekonomie, která spočívá ve víře – L 18,8; Fp 2,30; Ř 
16,3-4; Sk 20,24; 1Tm 1,4; He 12,3; srv. Sd 8,4. 

I. Podle listu Hebrejům 12,2 Ježíš pro radost, která byla před Ním, „podstoupil kříž, 
pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu“: 
1. Pán Ježíš věděl, že skrze svou smrt bude oslaven ve vzkříšení (L 24,25-26) a že 

Jeho božský život bude uvolněn, aby zplodil mnoho bratří pro své vyjádření (J 
12,23-24; Ř 8,29); pro radost, která byla před Ním (J 16,20-22), pohrdl hanbou 
a dobrovolně se nechal vydat do rukou Satanem ovládaných vůdců Židů a 
pohanů a byl jimi odsouzen k smrti. 

2. Proto Ho Bůh vyvýšil do nebes, posadil Ho po své pravici (Mk 16,19; Sk 2,33-
35), dal Mu jméno, které je nad každé jméno (Fp 2,9-10), učinil Ho Pánem i 
Kristem (Sk 2,36) a korunoval Ho slávou a ctí (He 2,9). 

3. Pokud k Němu upřeně hledíme jako k takovému úžasnému a všezahrnujícímu, 
bude se nám vysluhovat jako nebe, život a síla, přelije a vlije do nás vše, čím je, 
abychom byli schopni běžet nebeský závod a žít nebeský život na zemi; tímto 
způsobem nás provede celou celoživotní cestou víry a povede a přivede nás do 
slávy – 2K 3,16.18; 1Pt 5,4; 2Tm 4,8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2022 Living Stream Ministry 
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Píseň k třetímu poselství 

66 

1. Jak sladce jméno Ježíš zní 
každému, kdo věří! 

 Smutek a rány zahojí 
a strach též zahání. 

2. Zraněný duch je zacelen, 
Pán bolest utiší. 

 Je manou duši hladové, 
najdeš v Něm zátiší. 

3. Skála, na které stavíme, 
náš úkryt a náš štít, 

 poklad nevyčerpatelný – 
v Tvé milosti chcem‘ žít. 

  
4. Ježíš, Přítel a Spasitel, 

náš Pastýř, Prorok, Kněz a Král, 
 náš Cíl, Život, Cesta a Pán, 

zpívejme píseň chval. 

5. Marné je naše snažení, 
naše teplo chladí, 

 však, když Tě, jak jsi, vidíme, 
pak Tě srdce chválí. 

6. Budeme hlásat lásku Tvou, 
co nám dech postačí; 

 vždyť ve Tvém jménu vítězství 
moc smrti zahání. 
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Píseň k třetímu poselství 

887 

1. Na jménu Ježíš stojíme, 
 toť naše vítězství. 
 Na sebe nespoléháme, 
 však na Tebe, Mocný. 
 Naše zbroj tělesná není, 
 meč Ducha držíme. 
 Oděni v celou zbroj Boží, 
 v Pánu bojujeme. 
 
2. Hle, nepřítel je úskočný, 
 jen dál svorně stůjte! 
 Přes hustou tmu i boj prudký 
 v Pánu mu vzdorujte! 
 Když voják z boje utíká, 
 oslabí ostatní. 
 Nenech bratry na holičkách, 
 ať nejsou nešťastní. 
 
3. Že krátký čas má, Ďábel ví, 
 a zuřivější je. 
 Zákeřně nás chce oslabit 
 dřív, než boj vypukne. 
 Nyní nás čeká zkoušek víc, 
 větší utrpení, 
 moc pekla, co je proti nám, 
 ještě strašlivější. 
 
4. Jaký v tak vážné hodině 
 náš postoj měl by být? 
 Snad hledat klid a pohodlí, 
 dát pohltit se Zlým? 
 Nebo odvážně vytrvat, 
 když boj se zostřuje? 
 Kdo chválu Bohu zajistí 
 v tom boji smrtelném? 
 
5. Za Pána se postavíme, 
 Kristus je Vítězem! 
 Pro Něj bolest vydržíme, 
 dokud se bojuje. 
 Již brzy triumf spatříme – 
 Pán Ježíš vrátí se. 
 Trpíme-li nyní pro Něj, 

s Ním vládnout budeme. 
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Poselství třetí 

Bereme štít víry,  
zakoušíme osvědčování své víry  

a docházíme konce své víry – záchrany svých duší 

Čtení z Písma: Ef 6,12.14-16; 1Tm 1,5; 2Tm 1,5; 
1Pt 1,7.9; 4,12.16; He 10,35.37.39 

I. Jako údy Těla Kristova zapojené v boji „proti duchovním mocnostem zla v 
nebeských oblastech“ musíme brát štít víry, jímž „budeme moci uhasit 
všechny hořící šípy toho Zlého“ – Ef 6,12.16: 

A. Štít víry není něco, co si oblékáme, ale něco, co si bereme, abychom se chránili před 
útoky nepřítele a uhasili všechny hořící šípy toho Zlého – v. 16. 

B. Musíme si uvědomit, že víra je štít, který je umístěn mezi námi a Satanem: 
1. Víra je ochranou proti hořícím šípům nepřítele – obviněním, pokušením, 

návrhům, pochybnostem, zpochybňováním, lžím, nástrahám a útokům – 2K 
2,11. 

2. Satanovy hořící střely přicházejí jako myšlenky vpravené do naší mysli; tyto 
myšlenky se mohou zdát být našimi vlastními myšlenkami, ale jsou to 
myšlenky pocházející od Satana. 

3. Když šípy přicházejí, zasáhnou štít a my jsme schopni uhasit všechny hořící 
šípy toho Zlého – Ef 6,16. 

C. Víra přichází po pravdě, spravedlnosti a pokoji – vv. 14-15: 
1. Potřebujeme pravdu, abychom si opásali bedra, spravedlnost, abychom pokryli 

svědomí, pokoj jako oporu pro nohy a víru, abychom si chránili celou svou 
bytost. 

2. Máme-li pravdu ve svém každodenním životě, spravedlnost jako naše přikrytí 
a pokoj jako naše postavení, budeme mít spontánně víru – vv. 14-16. 

D. Štít víry má několik aspektů: víru v Boha (Mk 11,22), víru v Boží srdce (Ř 8,31-
39), víru v Boží věrnost (1K 1,9; 1J 1,9), víru v Boží schopnost (Ef 3,20), víru v Boží 
slovo (J 6,63.68; Sk 20,32), víru v Boží vůli (Ef 1,9.11) a víru v Boží svrchovanost 
(Ř 9,19-29). 

II. První list Petrův 1,7 mluví o osvědčenosti naší víry: 

A. Osvědčování víry je zkoušení za účelem schválení; řecké slovo pro „osvědčování“ 
znamená „zkoušení za účelem schválení“. 

B. Jsme vystaveni zkouškám, protože naše víra musí být zkoušena, schválena – 4,12. 
C. Nikdo, kdo uvěřil v Pána a přijal milost, se nemůže vyhnout zkoušce víry – J 

3,15.36; 1,16. 
D. Bible ukazuje, že není víry bez zkoušek; každá víra musí být zkoušena – 1Pt 1,7; 

4,12: 
1. Bůh zkouší naši víru, abychom rostli ve víře a v životě – Ef 4,15: 

a. Žádný křesťan nemůže růst, aniž by jeho víra nebyla nejprve zkoušena. 
b. Když je naše víra zkoušena, spontánně roste – 1Pt 2,2; 2Pt 3,18; 1K 3,6-7. 

2. Bůh zkouší naši víru, aby byl uspokojen – aby se osvědčilo, že máme 
opravdovou víru – 1Pt 1,7: 
a. Je to pravá víra, která Boha uspokojuje – 1Tm 1,5; 2Tm 1,5. 
b. Víra, která je schválená, je slávou Božího jména – 1Pt 4,11; J 12,28: 

(1) Skrze osvědčenou víru je Boží jméno oslavováno na tomto světě – 1Pt 
1,7. 
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(2) Když procházíme souženími, pronásledováním, překážkami a temnotou 
a i po těchto zkouškách stále věříme a i po těchto zkouškách pevně 
stojíme, tato víra oslavuje Boží jméno – 2,12; 4,12.16. 

E. Osvědčenost víry vychází ze správné víry; důraz zde není kladen na víru, ale na 
osvědčenost víry zkouškami, které přicházejí skrze utrpení – 1,7. 

F. V 7. verši Petr říká, že osvědčenost naší víry je „vzácnější než pomíjející zlato, jež 
je zkoušeno ohněm“:  
1. Slova „vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm“ nemodifikují 

„víru“; modifikují „osvědčenost“. 
2. To znamená, že osvědčenost naší víry je vzácnější než osvědčenost zlata: 

a. Srovnává se zde osvědčování naší víry se zkoušením zlata. 
b. Zlato se osvědčuje očistným ohněm; podobně se naše víra osvědčuje 

zkouškami. 
G. Právě vyzkoušení, osvědčení víry, nikoli víra sama, může být nalezeno k chvále – 

vv. 7-8: 
1. Je to podobné, jako když škola zkouší studenta při studiu: to, co je shledáno 

jako schválené, je zkouška, nikoliv samotné studium studenta. 
2. Pokud je zkouška naší víry pozitivní, výsledkem osvědčení bude chvála, sláva 

a čest při zjevení Ježíše Krista – vv. 7-8: 
a. Dnes je Pán s námi (Mt 28,20), ale skrytým, zahaleným způsobem. 
b. Jeho opětovný příchod bude Jeho zjevením, kdy Ho všichni uvidí zjevně – 

Zj 1,7. 
c. V té době se zjeví nejen On, ale také osvědčenost naší víry. 

III. Nalezení osvědčenosti naší víry k chvále, slávě a cti má za výsledek dosažení 
cíle naší víry – záchrany našich duší – 1Pt 1,9: 

A. Záchrana v 5. verši je úplná spása, konečná spása, spása trojjediného Boha; 
konkrétně se vztahuje na záchranu našich duší před dispenzačním trestem Pánova 
vládního jednání při Jeho návratu. 

B. Jedná se o záchranu – záchranu našich duší –, která je připravena, aby nám byla 
zjevena v posledním čase, milost, která nám má být přinesena při zjevení Ježíše 
Krista ve slávě; záchrana našich duší je cílem naší víry – vv. 9.13; Mt 16,27. 

C. Naše duše bude zachráněna z utrpení do plného potěšení z Pána při Jeho zjevení, 
při Jeho návratu – 25,31: 
1. Pro tuto záchranu musíme zapřít svou duši, svůj duševní život se všemi jeho 

rozkošemi v tomto věku, abychom ji mohli získat v potěšení z Pána v budoucím 
věku – 10,37-39; 16,24-27; L 17,30-33; J 12,25: 
a. Ztratit život duše znamená ztratit potěšení duše a zachránit život duše 

znamená zachovat duši v jejím potěšení – Mt 16,25. 
b. Buď ztratíme svůj život duše dnes a získáme ho v budoucím věku, nebo 

zachráníme svůj život duše dnes a ztratíme ho v budoucím věku. 
c. Chceme-li vstoupit do Pánovy radosti v budoucím věku, musíme v tomto 

věku zaplatit cenu tím, že ztratíme svůj život duše – 25,21.23. 
2. Při Pánově zjevení skrze Jeho soudnou stolici někteří věřící vstoupí do Pánovy 

radosti a někteří budou trpět v pláči a skřípění zubů – vv. 21.23; 24,45-46; 
25,30; 24,51. 

3. Vejít do Pánovy radosti znamená záchranu našich duší – He 10,39: 
a. Záchrana neboli získání naší duše závisí na tom, jak se svou duší zacházíme 

při následování Pána poté, co jsme byli spaseni a znovuzrozeni. 
b. Pokud nyní svou duši ztratíme pro Pána, zachráníme ji a bude zachráněna 

neboli získána při Pánově návratu – L 9,24; 1Pt 1,9. 
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c. Získání duše bude odměnou království pro vítězné následovníky Pána – He 
10,35; Mt 16,22-28. 

D. Boží moc je schopna nás střežit k této záchraně, abychom ji mohli získat; Boží moc 
je příčinou toho, že jsme střeženi, a víra je prostředkem, skrze který se Boží moc 
stává účinnou v naší ochraně – 1Pt 1,5. 

E. Měli bychom dychtivě očekávat tuto úžasnou, plnou a konečnou spásu a 
připravovat se na její nádherné zjevení – Ř 8,19.23.  
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