Základná viera a špecifická – spojená so zasľúbením, cieľom, víziou.
Židom 11:6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a
že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.
Boh sa nám na jej začiatku zjavuje. To definuje druh našej viery. Poznáme z čiastky a prorokujeme
z čiastky.
Micheáš 2:13 Kliesniteľ pojde pred nimi hore; preboria sa a prejdú, prejdú bránou a vyjdú ňou, a ich
kráľ pojde pred nimi, a Hospodin vodcom na ich čele.
SEVP Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu
KR Vstoupí ten, kterýž prolamovati bude před nimi. Prolomí, a projdou bránu, a vyjdou skrze ni
Zjavenie 1-3 Ježiš sa zjavoval špecificky každému maloázijskému zboru; pre každého bolo potrebné
vidieť z Neho nejakú časť celkového zjavenia. Každý zbor pochválil za niečo iné, napomenul za niečo
iné i sľúbil špecifickú odmenu. Tomuto cieľu bolo prispôsobené to prvotné zjavenie Jeho samého –
nejakého atribútu...

Niekoľko praktických oblastí, kde potrebujeme ísť vierou

Židom 11:7 Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha,
pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom
spravedlivosti, spravedlivosti vo viere.
1. Záchrana – archa, spasenie, modlitby a zároveň odsúdenie, pravda – a pre nás dedičstvo
spravodlivosti. Jedno prorocké slovo na 100 rokov práce
Noe žehnal svojich synov a v nich požehnal celé národy. Veľké v malom.
Židom 11:8 Vierou Abrahám súc volaný poslúchol, keď mu kázal Bôh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel
na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. 9 Vierou
pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho
istého zasľúbenia. 10 Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je
Bôh.
2. Povolanie vyjsť z našich miest a ísť za Pánom. Neistota, dedenie aj nededenie – pozemské
zasľúbenia, nebeské zasľúbenia a ich prelínanie
Židom 11:11 Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala
za verného toho, ktorý zasľúbil. 12 Preto sa ich aj z jedného, a to už umŕtveného, naplodilo
množstvom ako hviezd na nebi a ako nesčíselného piesku na brehu mora.
3. Nemožné veci, mŕtve veci – smrť. Ak nehľadáš Boha a nezápasíš o niečo, čo je nemožné, čo je
úplne „mŕtve“, možno nie si vo viere.

Ako si môžem skontrolovať, či som vo viere?

1 Timoteovi 1:5 Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej
viery, 6 od čoho niektorí sťa od cieľa zablúdili a uchýlili sa k márnosloviu 7 a chcúc byť učiteľmi
zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvrdia.
1. Požehnaná trojica – čisté srdce, dobré svedomie a nepokrytecká viera
Židom 10:22 pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc pokropené srdcia a tak
očistené od zlého svedomia 23 a telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je
verný ten, ktorý zasľúbil.
2. Pravdivé srdce, plná istota viery, srdce očistené od zlého svedomia pokropením

Viera a vytrvalosť.
Židom 6:12 aby ste nezleniveli, ale aby ste nasledovali tých, ktorí vierou a zhovievavosťou dedia
zasľúbenia.
trpezlivým očakávaním
patient endurance

