
 1 

Cena za Boží moc. 
 

Ježíš řekl saduceům, kteří popírali vzkříšení lidí. Oni nevěří ve vzkříšení a proto Ježíše 

zkoušeli, komu bude patřit žena po vzkříšení, když za svého života měla sedm mužů bratrů, 

kteří postupně umírali.  

On jim odpověděl: 

 

Matouš 22:29  Ježíš jim odpověděl: "Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží. 

30  Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. 

31  A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: 

32  `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?´ On přece není Bohem mrtvých, 

nýbrž živých." 

 

Pravý Bůh se projevuje nadpřirozenou mocí. Vzkříšení a věčný život není v moci člověka. 

Člověk nemá takovou moc, aby si uchoval tento pozemský život trvale, každý musí jednou 

zemřít. Tady se jen rozhoduje kde budeš v budoucnu trávit věčnost.  

Jednou vzniklý život člověka už nikdy nezanikne. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, jako 

věčnou nesmrtelnou bytost. Smrtí přechází jen z jedné formy života do druhé.  

 

Ježíš Kristus přišel na zemi, aby lidem otevřel cestu do nebeského království. Pro hřích člověka 

vstoupila do světa smrt a lidé předčasně umírají. Měli žít tisíce let v těle.  Také vesmír udržuje 

Bůh pohromadě svojí velikou mocí. 

 

Jeremjáš 32:17  "Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou 

mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. 

 

Bez moci a síly se nedá v tomto světě nic vykonat. I na malé břemeno potřebuješ určitou sílu, 

abys ho zvedl a čím je břemeno těžší, tím větší sílu musíš mít.  

Boží moc je naprosto nesrovnatelná s lidskou mocí a silou. Lidé jsou tak křehcí, že stačí jen 

nepatrná změna v daných podmínkách života a umírají. Duchovní svět je nesrovnatelně 

mocnější než tento fyzický.  

 

Ježíš přišel, aby zmařil skutky ďáblovy a ničil veškerou sílu nepřítele. Učil jako ten, kdo má 

moc.  

 

Marek 1:21  Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 

22  I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 

23  V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: 

24  "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží." 

25  Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" 

26  Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. 

27  Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým 

duchům přikáže, a poslechnou ho." 

28  A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině. 

 

Lidi nezajímají náboženské řeči o nějakém nekonkrétním bohu. Stovky náboženství představují 

neschopné bohy. Bůh který nic neumí, je k ničemu. V celé historii lidstva byla vždy 

konfrontace mezi pravým Bohem a falešnými bohy. Samotný Bůh je nazývá "ukydanými 

bohy". 
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Jeremjáš 50:2  Oznamujte mezi národy a rozhlašujte, zdvihněte korouhev, rozhlašujte, 

netajte, rcete: Vzat bude Babylon, zahanben bude Bél, potřín bude Merodach, zahanbeny 

budou modly jeho, potříni budou ukydaní bohové jeho. 

 

Pokud je nějaký pravý Bůh, pak se musí projevovat svojí mocí, divy a zázraky. Celá Bible je o 

nadpřirozeném pravém Bohu. Když vyjmeme z bible nadpřirozeno, pak ztratí svůj význam.  

Hledáme Boha, který je nad všechny mocnosti a síly. 

 

Ježíš prohlásil po vzkříšení z mrtvých. 

 

Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

 

Otec mu předal veškerou moc na nebi i na zemi. Vítězí pouze ten, kdo má moc.  

Ve světě i v duchovním světě rozhoduje ten, kdo má moc. Proč lidé ve světě touží po moci? 

Aby mohli nad někým vládnou, někoho ovládat a manipulovat. Veškeré války byly vedeny s 

jediným cílem, ovládnout jiné národy, uplatnit svoji moc nad druhými.  

 

Bůh nechce násilím přinutit lidi k tomu, aby v něj uvěřili, protože kromě nesmírné moci, kterou 

má, má ještě i jiné vlastnosti a mezi ně patří v první řadě LÁSKA - AGAPE. Proto Bůh 

neuplatňuje svoji moc jenom proto, že ji má, ale rozhoduje se podle toho, jak lidé reagují na 

Jeho lásku a spravedlnost. Dává čas všem lidem, aby se s Ním seznámili a poznali Ho.  

 

Když je moc v rukou bezbožných lidí, pak tito lidé napáchají mnoho zla. Vraždí, kradou, 

znásilňují druhé. Touha po moci je jedna z hlavních tužeb lidí. Jsou tři nejvyšší tužby 

- touha po penězích a bohatství 

- touha po moci 

- touha po slávě  

 

Kdo má peníze, tak chce ještě uplatnit tuto moc aby mohl něco, nebo někoho ovládat. Proč 

někteří velmi bohatí bezbožní lidé vstupují do politiky? Není to k vůli tomu, že mají nějaké 

ušlechtilé zájmy. Jim nestačí kochat se ve svém bohatství a užívat si ho. Pokud jsou takto 

anonymní, cítí se "nedoceněni" a chtějí být uznáváni. Někteří se stávají i na nějakou dobu 

"dobrodinci", aby získali uznání. Kupují si drahé auta a domy, ale to jim nestačí.  Chtějí svým 

vlivem a svými penězi ovlivňovat veřejnost.  

Když dosáhnou určité moci nad lidmi, tak jim to také nestačí, chtějí být ještě uctívání a 

oslavování, jak jsou "moudří, dobří, šlechetní," chtějí vyvýšit své "ego" nad všechny ega.  

V minulosti, když někdo neuctil krále přišel o hlavu. Proč někteří politici stále usilují být ve 

vládě i když nejsou ani mnohdy schopní něco řídit a vést? Chtějí být uznávaní a touží po 

penězích, moci a slávě. Když se takový egoistický člověk bez Boha dostane před televizní 

kamery a před fotoaparáty, tak se začne chovat někdy velmi zvláštně. Většinou se "nafoukne" 

do obrovských rozměrů - jeho ego se zviditelní a velmi je těší, když ho lidé zdraví, obdivují a 

zbožňují. Pak tu máme výrazy jako "božský člověk", nebo "hvězdný útočník NHL", "super 

stár", "fenomenální plavec, běžec" "fantastický fotbalista, někdy se říká, že to není ani člověk, 

ale bůh".  Uctívání chtějí být politici, sportovci a lidé s velkým egem - na zemi jim říkají 

"slavní lidé" a mnozí lidé je obdivují i závidí jim.  

A v nebi říkají těmto bezbožným slavným lidem, "ubožáci, chudáci, hlupáci". Bůh říká 

každému člověku, který hledá pozemskou slávu a bohatství, že je "ubohý a bědný".  

 

Zjevení Janovo 3:17  Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že 

jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 
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Před Bohem neznamenají takoví lidé nic. Zaniknou v hořícím jezeře, pokud se za svého života 

neobrátí k Ježíši Kristu a nepokoří se před Ním. On je Pánem pánů a Králem králů.  

 

Ježíš dále řekl:  

 

Zjevení Janovo 3:18  Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; 

a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 

19  Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 

20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a 

budu s ním večeřet a on se mnou. 

21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem 

na jeho trůn. 

22  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 

 

Moc v rukou bezbožných lidí způsobí hodně zla, moc u obrácených věřících a  znovuzrozených 

lidí přinese požehnání pro celou společnost.  

 

Lidé bez Boha uplatňují svoji moc k prosazování svých zájmů a zla. Lidé zbožní, používají 

Boží moc k ničení zla a prosazování dobra.  

Neustále dochází k boji mezi dobrem a zlem. Co je dobré a co je zlé nerozhoduje "strana", jak 

to řekl v "Černých baronech jeden komunistický důstojník", ale všemohoucí Bůh. 

 

Jestliže chceme vidět zázraky a divy i v dnešní době, musíme získat stejnou Boží moc, jakou 

měli první učedníci, apoštolové a všichni Boží lidé, s kterými Pán působil a působí i dnes 

mocné činy, divy a zázraky. 

 

Evangelium Ježíše Krista má být hlásáno v moci Ducha svatého a s mocí Boží. 

Pokud budeme jen mluvit o Bohu, bez moci, tak lidé neuvěří.  Ježíš Kristus se ve své službě na 

zemi prokazoval Boží mocí, divy a zázraky a to samé chce od svých následovníků. 

 

Marek 16:17  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. 

 

Pak je tedy otázka, proč tak málo křesťanů doprovází Boží moc a proč je většina věřících bez 

moci Boží? 

 

Důvod není v tom, že by jim Pán nechtěl dát své dary a svoji moc, ale proto, že buď to nechtějí, 

nebo tomu nerozumí, nebo jsou oklamáni, myslí si, že to není pro ně, nebo neučinili rozhodnutí 

zaplatit cenu za Boží moc.  

 

Spasení a věčný život dostáváme od Pána zadarmo, protože se za nás obětoval na kříži a 

nemůžeš si svoji záchranu "odpracovat, ani zasloužit", můžeš to jen v pokoře přijmout.   

Křest  Duchem svatým, po křtu ve vodě, dává Pán Ježíš Kristus také zadarmo. Duchovní dary 

ke společnému růstu dává Duch svatý také zadarmo. Mluvení v jazycích, výklad jazyků, 

proroctví, zjevení, služební dary jako jsou apoštolové, učitelé, proroci, evangelisté a pastýři.  

Toto svrchovaně dává Pán těm, které si povolá.  

Ježíš za svého života na zemi dával učedníkům moc nad nečistými duchy a moc uzdravovat 

všechny choroby a nemoci.  
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Jaká je cena za Boží moc? 

 

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 

vezmi svůj kříž a následuj mne. 

 

Toto slovo se opakuje v Markovi 8:34, a Lukáši 9:23.  

Vždycky, když je něco v Božím slově velmi důležité, tak to nechal Bůh napsat vícekrát.  

 

Cena za Boží moc je zapření sama sebe, modlitba a půst. Mnoho lidí dělá jen to, co se jim líbí, 

modlí se za to, co sami chtějí a "obětují" se jen za to, co se sami rozhodli. Menšina věřících 

poslouchá Ježíše Krista a dělá to, co On chce. Proto je méně těch, které doprovází Boží moc 

než těch, kteří žijí bez moci Boží.  

Naše duše i naše tělo "křičí" - žádné zapírání, jen si užívej dokud je čas, podle hesla "co můžeš 

sežrat dnes, neodkládej na zítřek".  

Naše duše se nechce pokořovat a naše tělo se nechce omezovat.  

Kdo tuto oblast překoná, pak zažije Boží moc, divy a zázraky ve svém životě. Víra roste ze 

slyšení Božího slova a se skutky vykonanými v Boží moci. Víra nevyroste ze slyšení lidských 

názorů a filosofií a nic nedělání. 

 

Jaký byl apoštol Pavel a co doporučoval věřícím. 

 

1 Korintským 2:3  Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; 

4  má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se 

Duchem a mocí, 

5  aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 

 

Pavel  nechtěl, aby lidé věřili planě, bez užitku, bez ovoce, ale aby jejich víra rostla na základě 

Božích skutků doprovázených moci Boží. Nechtěl jen kázat slovo. Mnoho lidí u toho stejně 

usne.  

Pavel chtěl předat to, co dostal od Pána - Ducha svatého a chtěl, aby lidé vstoupili do 

nadpřirozených skutků, které Pán připravil. Tyto skutky mohou vykonávat ti lidé, kteří se 

vyučí, zapřou sami sebe a následují Pána Ježíše Krista.  

 

1 Korintským 4:20  Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 

 

Pavel dále řekl, že království Boží není o tom co říkáš, ale co dokážeš v moci Ducha svatého.  

Jestliže tvoje řeč není doprovázená Boží mocí, pak není něco v pořádku.  

Když Ježíš něco řekl, pak se to také stalo. Pán nás chce vyučit, že máme mluvit Boží slovo ve 

víře, kterou doprovází Boží moc. Když máš vybudovanou tuto víru, pak řekneš slova, která 

Bůh potvrdí. 

Apoštolové věděli, že bez víry nemohou nic nadpřirozeného vykonat, satana neporazíš svým 

vzděláním a svým intelektem. Proto žádali Pána o více víry a mysleli si, že to dostanou jen tím, 

že jim to Pán jednoduše předá - třeba vkládáním rukou. Vkládáním rukou se nezíská Boží moc 

k činění divů a zázraků. Falešná představa je v tom, že nějaký požehnaný služebník na člověka 

vloží své ruce, že on pak bude činit stejné skutky. Nesmysl. Po vkládání rukou můžeš dostat 

uzdravení těla, křest v Duchu svatém, osvobození od démonů. Kdyby to bylo tak jednoduché, 

pak by stačilo, kdyby na nás vložili ruce velmi požehnaní lidé s Boží mocí a my bychom 

okamžitě dělali stejné věci jako oni. Tak to nefunguje.  Pán nedal učedníkům více víry, i když o 

to učedníci prosili, protože víra musí "VYRŮST" a to vyžaduje čas, sebezapření, modlitbu a 

půst.  

 

Lukáš 17:5  Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" 
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6  Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s 

kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla." 

 

Víra se musí vybudovat a stojí i nějakou cenu. Učedníci jednou nemohli vyhnat jednoho 

démona a Pán označil lidi, kteří tam byli za pokolení nevěřící a zvrácené. 

 

Matouš 17:15  "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často 

padá do ohně a často do vody. 

16  A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit." 

17  Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak 

dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!" 

18  Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv. 

19  Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli 

vyhnat my?" 

20  On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko 

hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné." 

21  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. 

 

Pro malověrnost nemohli vyhnat učedníci zlého ducha z chlapce. Podobný příběh se píše v 

Markovi 9:17, kdy učedníci nedokázali vyhnat ducha němého a hluchého. Zase jim Ježíš vytkl, 

že jsou nevěřící.  

  

Otec popisuje jak zlý duch sráží jeho syna do ohně.  

 

Marek 9, 22  A často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale 

můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám." 

23  Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." 

24  Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!" 

25  Když Ježíš viděl, že se sbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu: "Duchu němý a hluchý, 

já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" 

26  Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, 

že umřel. 

27  Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. 

28  Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho: "Proč jsme ho nemohli 

vyhnat my?" 

29  Řekl jim: "Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem." 

 

Tato Boží moc roste se sebezapřením, modlitbou a postem. Znovu je zde podmínka pro získání 

Boží nadpřirozené moci. Na malé skutky stačí malá víra a malá moc, na větší skutky musí být 

větší víra a větší Boží moc. Ani andělé nemají stejnou moc. Jsou silnější a slabší andělé.  

Ani démoni nemají stejnou moc, jsou slabší démoni a silnější démoni. 

Jestliže chceme porazit i ty nejsilnější démony a osvobodit lidi od jejich vlivu, musíme 

přijmout stejnou Boží moc, jako měli první učedníci. A to vyžaduje sebezapření, modlitbu a 

půst. 

 

1 Tesalonickým 1:5  neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci 

Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u 

vás. 

 

2 Korintským 12:12  Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou 

vytrvalostí, v znameních, divech a mocných činech. 
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Toto jsou znaky, které potvrzují učedníky Ježíše Krista - Duch svatý, moc Boží, uzdravení, 

divy a zázraky. 

Když budeš věrný a vytrvalý a budeš posilovat svoji víru, pak ti bude všechno možné, tak jak 

to řekl Pán Ježíš Kristus. Pokud se spokojíš s tím co máš a udržíš si alespoň víru ke spasení, 

budeš zachráněn, ale neuvidíš ve svém životě divy a zázraky. Jen nějaká menší uzdravení a 

menší skutky.  

Bůh ti nevyčítá, že po tvém vkládání rukou nedorůstají nohy a nové chybějící orgány v těle lidí, 

ale napomíná tě z vlažnosti a nic nedělání.  

Zjevení Janovo 3:16  Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 

 

1 Korintským 3:8  Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží 

svou odměnu. 
Odměnu dostaneš za práci, ne za účast na bohoslužbách a křesťanských konferencích. 

 

Jak začít se sebezapřením, modlitbou a půstem. 

Bůh zřejmě nepovede každého, aby držel 40 dnů tvrdý půst od veškerého jídla, ale řekne ti, 

abys držel půst od televize, kávy, alkoholu, vína,  piva, požitků, drogově závislých látek ( i 

čokolády, sladkostí atd.), nebo kouření a to třeba i na těch 40 dnů. A bez toho může člověk 

opravdu žít.  Sebezapření je o tom, čeho se máš dobrovolně vdát ale nechce se ti, protože jsi na 

mnohých tělesnostech závislý. Neříkej Pánu, že se zříkáš, např. kaviáru, protože ho stejně 

nemáš rád.  

Půst  může být krátký, 1 denní, 3 denní, a pak delší 14, 21, 40 dnů. Nebo pravidelný, jen určité 

dny v týdnu, nebo měsíci. Nejde stanovit jaký půst máš zrovna držet ty. To musíš probrat se 

svým Pánem a On ti řekne, co brání tvému dalšímu duchovnímu růstu víry a Boží moci ve tvém 

životě.  

Univerzální návod neexistuje. Můžeme si vzít jen příklady Božích mužů a žen v minulosti i  

současnosti, kteří sebezapřením prošli  a mají výsledky v Božích nadpřirozených  

skutcích.   

Následování Ježíše Krista, pokud má být doprovázeno Boží mocí, zázraky a divy se neobejde 

bez zapření sama sebe. Nediv se tomu, že některé věci jsi zatím nemohl překonat a stále zápasíš 

se stejnými problémy.  

Není žádná zkratka k Boží moci.  

Pokud chceš zažít ty zázraky, o kterých čteš v Božím slově, pak se nevyhneš sebezapření, 

modlitbě a půstu. Pak budeš činit stejné skutky, jako činil Pán a ještě větší (ve větším rozsahu), 

protože Ježíš Kristus a Duch svatý bude stále s tebou. 

 

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, 

a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 

13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 

16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - 

17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, 

neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

 

Nenech se odradit prvními neúspěchy, ani tím, že neuvidíš hned velké divy a zázraky. 

Výsledky se dostaví, až po vykonání Boží vůle, ne tvé vůle. 

 

KJ.  


