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Boží moc pro každého, kdo věří. 

 
Lukáš 9:1  Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit 

nemoci. 

2  Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. 

3  A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty. 

4  Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. 

5  A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na 

svědectví proti nim. 

6  Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a 

uzdravovali. 

 

Duchovní svět je nadřazen tomuto hmotnému světu a pod jakou vládou lidé jsou, takový mají 

život. Pokud budou stále pod vládou boha tohoto světa - satana, pak jejich život bude stále v 

nebezpečí nemocí, smrti, útlaku, násilí. Ďábel uplatňuje svoji moc na lidech, kteří odmítají 

Ježíše Krista. On je současným a dočasným zotročovatelem národů. Politici, kteří nejsou 

obrácení k Ježíši Kristu se satanem spolupracují. Nezakročí proti zlu, protože nemají k tomu 

morální, ani duchovní sílu. Bez Boha je každý člověk velmi slabý a zranitelný.  Kdo zůstává ve 

hříchu a neodpuštění, je stále pod mocí ďábla.  

 

1 Janův 3:8  Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se 

zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

 

Ďábel má moc nad lidmi do té doby, dokud se lidé neobrátí k Ježíši Kristu, nevyznají Ho jako 

svého Pána a spasitele, přijmou odpouštění svých hříchů a zavážou se žít v poslušnosti Pánu. 

Pán pak zaslíbil, že dá každému svoji moc, aby i on mohl ničit skutky ďáblovy, mohl vymítat 

démony a uzdravovat nemocné i křísit mrtvé.  Ježíš na začátku dal sílu a moc učedníkům 

vyhánět všechny démony a léčit nemoci.  

 

Pro koho to platí? Dostat Boží moc a sílu k uzdravování, vymítání démonů, ke svědectví. 

Pro všechny, kteří uvěří. 

Po vzkříšení Pán řekl zásadní rozhodnutí svým učedníkům. 

 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

První podmínkou získání Boží moci je uvěřit Ježíši Kristu, 

pak se nechat pokřtít ve vodě ve jméno Ježíšovo  (v Otce, Syna i Ducha svatého). 

S vírou souvisí i odpuštění hříchů a činění pokání - odvracení se od života v hříchu.  

 

Většina věřících ví, že Bůh má moc, i to, že ji chce dát lidem, ale nevědí, jak ji mají přijmout.  

 

Pán prohlásil, že po jeho odchodu ze světa pošle Ducha svatého na ty, kteří v Něho uvěří, aby 

měli sílu a moc činit Boží vůli.  
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 Sk.  1:8  ... dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v 

Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 

 

To se stalo o letnicích, kdy první učedníci byli naplněni Duchem svatým a začali  mluvit 

novými jazyky a hned potom vyšli, kázali Boží slovo, vymítali démony, uzdravovali nemocné a 

křísili mrtvé.  

 

Ježíš Kristus splnil své slovo a dal lidem k dispozici obrovskou moc k ničení ďáblových 

skutků. Ďábel se třese před Ježíšovým jménem. Přesto se mu daří zabraňovat i upřímným 

věřícím, aby nepřijali tuto obrovskou moc od Pána Ježíše Krista. Stále lže, že už taková moc 

není k dispozici, že to měli jen první apoštolové, nebo jen vyjímeční lidé, že to není pro 

všechny atd. 

Mnozí křesťané této lži uvěřili a nepřijímají to, co jim Bůh zaslíbil. 

 

Z Boha vychází stále obrovská síla a moc jak do hmotného, tak i do duchovního světa.  

Tak jako slunce stále svítí, i když přicházejí mraky a nevidíš ho. Přirozené i duchovní překážky 

zabraňují lidem přijímat Boží moc a sílu.  

Největší překážkou je nevíra - nevěra v to, že by i tobě Bůh chtěl dát svoji moc a sílu. 

 

Představ si, že jsi žíznivý až na smrt a plaveš ve vodě s pitnou vodou. A někdo ti stále říká, že 

ta voda není dobrá, že když se napiješ, pak zemřeš. Když uvěříš této lži a nenapiješ se, stále 

budeš žíznit. Slyšel jsem jeden příběh o lidech, kteří ztroskotali na moři. Ti, kteří přežili,  

plavali, měli obrovskou žízeň, ale protože byli v moři, mysleli si, že se nemohou napít slané 

vody. Byli úplně vysílení a vyprahlí žízní. Když se k nim přibližoval záchranný člun, pak první 

co chtěli, prosili o vodu. A ze člunu jim hlásili, "jen nabírejte a pijte". Oni to nechápali, 

nevěděli, že plavou v pitné vodě, která přitékala z velké řeky a vlévala se do moře.  

I ty můžeš být obklopen Boží mocí - tou živou vodou, může být všude kolem tebe, ale pokud 

neotevřeš svoje duchovní srdce, aby ses napil - zůstáváš stále suchý a prázdný.  

 

Ježíš to vyjádřil těmito slovy. 

Jan 7:37  V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke 

mně a pije! 

38  Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo." 

39  To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, 

neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. 

 

Jsi ve stejné situaci. Z nebe proudí Boží moc, obtéká kolem tebe, Duch svatý je všude kolem, 

jen ne v tobě. Cítíš Boží přítomnost, ale pokud neotevřeš své duchovní srdce a neřekneš 

přijímám Pane tvoji moc i sílu, přijímám tě Duchu svatý do svého nitra, nic se nestane.  

Nevěř té satanské lži, že Boží moc a síla je jen pro malý počet učedníků.  

Duch svatý, Boží moc a síla je pro všechny.  

 

Lukáš 11:13  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 

Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" 

 

Lidé, kteří uvěřili mohou prohlásit:  

 

Římanům 8:15  Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali 

jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 

 

Jan 1:12  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
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Bůh dává a ty se musíš rozhodnout to přijmout. Když něco přijmeš, pak to také máš. Když 

odmítneš, pak nemůžeš nic mít.  

 

Na každém člověku závisí, jestli přijme Slovo od Boha a uvěří mu, nebo ne.  

 

Někdy je potřeba vložit ruce na toho, kdo chce přijmout od Pána jeho dary. Můžeš předat jen 

to, co sám máš. 

 

Skutky apoštolské 8:14  Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží 

slovo, poslali k nim Petra a Jana. 

15  Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, 

16  neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 

17  Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 

 

Odkud pak proudí Boží moc a síla? Z nitra člověka, který ji přijal. Můžeš se stát 

zprostředkovatelem Boží moci, když to Pánu dovolíš.  

 

Boží síla vyvěrá z lidského nitra, pokud je naplněno Duchem svatým.  

Aby se udržovala v lidském duchu Boží přítomnost, musí člověk žít v kontaktu s Pánem každý 

den a musí brát vážně chození do Boží přítomnosti. Vyhořelí, unavení a slabí křesťané jsou ti, 

kteří nevěří tomu, že mohou od Pána Ježíše kdykoliv znovu doplnit chybějící Boží sílu. 

Ve světě je běžné, že lidé hledají způsoby jak regenerovat duševní i fyzické síly. Různé 

relaxační pobyty, fit centra atd. Křesťané nechápou, že i lidský duch může být úplně vyprahlý, 

bez síly. 

Nenaplníš ho světskou kulturou, věcmi tohoto světa, ani ve fit centru.  

Ducha člověka nenaplní věci tohoto světa. 

 

Nauč se žít z víry a nabírej od Pána Ježíše Krista.  

Efezským 6:10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 

 

Otázka zní, k čemu to všechno máme mít. V tomto světě, kde stále satan je bohem tohoto světa, 

nejde obstát bez Boží moci a síly - bez Ducha svatého.  

Je to jako bys chtěl vyhrát válku s klackem v ruce, proti nejmodernějším zbraním, samopalům, 

raketám, tankům a bojovým letadlům. Každý rozumný člověk pochopí, že indián s oštěpem 

nemůže vyhrát boj proti moderním zbraním.  

Ale křesťané si to myslí a tak stále jen prosí Pána, aby je ochránil, aby jim dal požehnání, 

uzdravení a přitom nepoužijí duchovní sílu a moc proti nepříteli, kterou jim Pán nabízí. 

 

2 Korintským 10:4  Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. 

Jimi boříme lidské výmysly 

5  a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby 

byla poslušna Krista, 

6  a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. 

 

Naše zbraně nejsou světské, ale duchovní.  

 

Izajáš 54:17  Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti 

tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich 

spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův." 

 

Bůh zaslibuje, že pokud tě na světě chce mít, pak není žádná zbraň, která by tě mohla porazit.  
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Ani satan, ani padlí andělé, ani démoni nemohou porazit toho, kdo je Kristův a je vyzbrojený 

Boží mocí a silou.  

Ďábel se bojí vyzbrojených křesťanů, ne odzbrojených.  

Odzbrojení jsou ti, kteří uvěřili satanově lži, že nemohou v tomto světě nad ním vyhrát.  

 

Nevěra tě odzbrojuje, víra tě vyzbrojuje. 

Proti komu máš používat duchovní zbraně? Proti duchovním nepřátelům. 

 

Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a 

všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 

 

Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 

přiblíží se k vám. 

 

To vyžaduje určitý výcvik. Armáda nezačne bojovat, pokud se nenaučí zacházet se zbraněmi.  

Na vojně byl nejprve teoretický výcvik a pak jsme dostali skutečné zbraně a náboje. Přesto se 

stalo, že pomýlený voják hodil cvičný granát místo před sebe, tak za sebe a málem zasáhl  

svého velitele.  

 

Připomíná mi to některé křesťany, místo toho aby šli dopředu proti nepříteli, couvají dozadu a 

málem zraní ty, kteří je vedou. Je to smutná armáda.  

Když jde křesťan bez zbraní do boje, tak je to veselý sebevrah. Přichází islám a duchovní 

nepřátelé a tito křesťané bez zbraní říkají, usmívejte se na ně, přijímejte je ještě více do svých 

zemí. Nabídněte jim své byty i své peníze. Když jim prokážete takovou laskavost, tak se změní 

a budou hodní islamisté.  Duchovní síly zla působí přes lidi, kteří odmítají Ježíše Krista.  

Žádný člověk, který nevěří v Ježíše Krista není hodný a ti, který věří falešným bohům jsou 

vrazi a zloději.  

Boží slovo učí úplně něco jiného - zakročte proti násilníkům.  

 

Jaké jsou tedy zbraně, které máš přijmout? 

 

Efezským 6:13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na 

odpor, všechno překonat a obstát. 

14  Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 

15  obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ 

16  a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. 

17  Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. 

18  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny bratry i za mne,... 

 

Satan se nevzdal a neopouští svoji pozici dobrovolně. Hledá ty, kteří se mu podřídí a ty pak 

zotročí a zabije. 

 

1 Petrův 5:8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a 

hledá, koho by pohltil. 

9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž 

utrpením jako vy. 

 

Petr vyzývá, aby věřící, byli střízliví a bdělí. Někteří ani nevěří v to, že by za některými 

nemocemi a problémy ve světě stál satan. Myslí si, že to jsou jen náhody a osud. 

Přitom Bůh jasně zjevuje, že původcem veškerého zla ve světě a v celém vesmíru je satan. 
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Je to Boží nepřítel a lidský nepřítel, který obchází zemi už od počátku stvoření člověka a daří se 

mu zatím mnoho lidí svádět. Jeho konec už je blízko a třese se před konečným soudem, kdy 

bude uvržen do hořícího jezera.  

Neboj se ďábla, jen věř a veď dobrý boj víry v autoritě Ježíšova jména v moci Ducha svatého 

a zvítězíš. 

 

Zjevení Janovo 2:7  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze 

stromu života v Božím ráji." 

 

Zjevení Janovo 3:21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já (Ježíš) jsem 

zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 

 

 


