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Apoštolové věděli o těžkých dobách. Často psali o tom, jak mohou Boží 
děti čelit problémům a odporu. Bůh nás nenechal bezbrannými.


"Nyní spravedlivý bude žít z víry ... Nyní je víra podstatou věcí, v které 
doufáme, důkazem věcí, které nevidíme." Hebrejcům 10:38 - 11: 1


Spisovatel Hebrejům udělal odvážné prohlášení svým čtenářům. Napsal, 
že „spravedlivý“ bude žít „vírou“ a „víra“ je „podstatou“ věcí, v kterou 
doufáme, a „důkazem“ věcí, které nejsou vidět. Každý křesťan ví, že „víra“ 
je nezbytná pro spásu („Nebo z milosti jste spaseni skrze víru“), ale mnozí 
z nás zapomínají, že „víra“ je způsob, jakým máme žít na Zemi. Život 
„vírou“ není divný ani neobvyklý. Je to normální křesťanský život. Pro 
věčný život nejsme úplně závislí na Bohu, pak pro tento život na zemi 
zcela nebo dokonce částečně závisíme sami na sobě. Prostě žijte „vírou“.


Jako příklad autor uvádí Ábela, Enocha, Noaha, Abrahama, Sáru, Izáka, 
Jákoba, Josefa, Mojžíše, Rahaba, Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftey, 
Davida, Samuela a Proroky. Skrze víru tito lidé „podmanili království, 
udělali spravedlnost, získali sliby, zastavili tlamu lvů, uhasili násilí ohně, 
unikli ostří meče, ze slabosti byli silní, voskovaní udatní v boji, obrátili se k 
útěku před armádami mimozemšťanů. Ženy znovu přijímaly své mrtvé k 
životu: a ostatní byli mučeni, nepřijali vysvobození; aby mohli získat lepší 
vzkříšení: A jiní zkoušeli kruté posměšky a bičování, ano, navíc pouta a 
uvěznění: Byli ukamenováni, byli rozřezáni, byli pokoušeni, byli zabiti 
mečem: bloudili po ovčích kožichech a kozí kůže; být opuštěný, postižený, 
mučený; (Z nichž svět nebyl hoden :) putovali pouštěmi a horami a 
doupaty a jeskyněmi země. A ti všichni, když získali dobrou zprávu skrze 
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víru, nedostali zaslíbení. Bůh nám poskytl něco lepšího, aby nebyli bez nás 
dokonalí. Pročež, když vidíme, že jsme také obklopeni tak velkým oblakem 
svědků, odložme každou váhu a hřích, který nás tak snadno zasáhne, a 
běžme s trpělivostí závod, který je před námi, Pohled na Ježíše autor a 
zakončovatel naší víry; který pro radost, která byla před ním, snášel kříž, 
pohrdaje hanbou, a je položen po pravici Božího trůnu. “


Pojďme si uvést několik slovních definic, které nám pomohou pochopit, co 
zde Bůh znamená. „Faith“ je pistis. Je to „pevné přesvědčování založené 
na sluchu“. Tím, co slyšíme, jsme pevně přesvědčeni. Jsme přesvědčeni o 
tom bezpochyby, protože víme, že Ten, který nám říká, že je Pravda.


„Látka“ je hupostáza. To znamená „realita, jistota, podstata, podstata, 
základ, záruka.“ V Židům 1: 3 je Ježíš Kristus nazýván charaktery 
hupostázy Boží. Je „představitelem reality“ Boží postavy. Když vidíte 
Krista, vidíte Boha a Jeho Charakter. Krista bylo možné vidět, slyšet a cítit. 
Pro své učedníky byl skutečný. Je to Boží realita. Tak je to s věcmi v 
našem životě. „Víra“, kterou máme v Krista, je naší „realitou“, naší 
„podstatou“, naší „zárukou“.


Víra je realitou „věcí, v které doufáme“ (elpizomenon). To je to, co 
„očekáváme s touhou“. V životě máme mnoho vášní. Může to být člověk, 
víra, práce, příležitosti pomoci druhým, věci. Víra je realitou všeho, co od 
touhy očekáváme. Víra znamená, že to, v co doufáme, je „realita“.


Víra je také „důkazem věcí, které nejsou vidět“. „Důkazy“ jsou elegchos. 
Je to „důkaz zkouškou“. Slovo bylo použito na základě pravdivých důkazů 
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proti obviněným, které vedly k odsouzení a kárání. „Věci neviděné“ je 
pragmaton nebo blelepomenon. Znamená to věci, které nevidí oči. Víra je 
„důkazem“ věcí, které nemůžeme vidět našimi fyzickými očima.


Pokud čelíme těžkým dobám a máme velkou naději, že se věci zlepší 
podle našich představ, co uděláme? Věříme Bohu. Máme víru. Je to realita 
věcí, v které doufáme. Je to důkaz toho, co nemůžeme vidět.


„Faith“ je nádherná a obtížná, zároveň snadná a tvrdá. Jsme lidé. To 
znamená, že jsme nedokonalí a potřební. Děláme chyby. Pokazili jsme to. 
Ublížili jsme a hluboce cítíme věci. Děláme si starosti. Záleží nám na tom 
hluboce. Chceme tolik, aby věci byly lepší, než jsou. Co nám Bůh dává, 
abychom se vyrovnali se všemi těmito obavami? "Víra." Věříme tomu, co 
říká. Ptáme se a pak posloucháme. Neztrácíme srdce.


Jak žijeme „život víry?“ Stále věříme Božímu slovu. Kráčíme kupředu, 
jeden krok po druhém. Vrháme své starosti na Krista, protože se o nás 
stará. Namísto obav se modlíme. Máme víru, protože víra, kterou Bůh 
vložil do našeho srdce a mysli v okamžiku spásy, je „podstatou“ a 
„důkazem“, který musíme překonat v těžkých dobách. Je to víc než dost.
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