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Nevěra je největší překážka pro vstup do Božího království.  

 

Židům 11:1  Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 

nevidíme. 

2  K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. 

3  Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z 

viditelného. 

4  Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je 

spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary; protože věřil, `ještě mluví, ač zemřel´. 

5  Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. `Nebyl nalezen, protože ho Bůh 

přijal.´ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. 

6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a 

že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 

7  Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil 

koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti 

založené ve víře. 

8  Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za 

úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. 

9  Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro 

které platilo totéž zaslíbení, 

10  a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. 

11  Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila 

svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. 

12  Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, `jako bezpočtu je hvězd na nebi a 

jako je písku na mořském břehu´. 

13  Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a 

pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. 

14  Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 

15  Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. 

16  Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich 

Bohem. Vždyť jim připravil své město. 

 

Naše víra musí být založena na Božím slově, ne na viditelných věcech v tomto světě.  

Mnoho lidí věří jen do doby, když něco vidí. Je víra psychická a duchovní. Psychická a tělesná 

víra je založena na životních zkušenostech, na viditelných věcech, na vědeckých poznatcích. 

Tato víra vede k materialismu a k nevěře v Boha. Lidé říkají: "Věřím sám v sebe, věřím ve své 

schopnosti, věřím že dokážu např. ve sportu dosáhnout úspěchu" atd. Tato víra je založena na 

zkušenostech jiných lidí a motivuje lidi, aby sportovali, učili se a pracovali. Přirozená 

psychická víra věří, že dojedeš autem do cíle, že vyjde slunce i na druhý den, protože vychází 

každý den. Proto lidé jsou vždycky překvapeni, když se neděje přesně to, co si předsevzali.  

Kdyby nebylo zlo na zemi, pak by mnohé naplánované věci většinou dopadly dobře. Jenže 

proti naším dobrým úmyslům a dobré víře stojí obrovské síly zla, které se snaží lidem překazit 

každý dobrý úmysl.  

 

Toto není biblická víra. O těchto věcech se můžeš přesvědčit, takže se jedná spíše jen o 

důvěřování v lidské schopnosti a věci, které jsou pod fyzickými zákony. Kámen spadne k zemi, 

protože ho přitahuje zemská přitažlivost a na to nepotřebuješ žádnou víru.  

 

Co o tom říká Bůh? 

 

Římanům 8:5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se 

dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 
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6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 

7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu 

zákonu. 

8  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 

 

Nevěřící lidé nejsou schopni pochopit, že mnohé neúspěchy, krachy, nemoci jsou způsobeny 

padlým duchovním světem, životem lidí ve hříchu pod vládou smrti a hříchu.  

Hřích ničí každý dobrý úmysl člověka. I ty nejlepší myšlenky se zvrhly, když se dostaly pod 

vládu hříchu a smrti. Objevy jako je využití atomové energie jsou fantastické, ale zlo je 

dokázalo zneužít proti lidem v podobě atomové bomby. Televize a komunikační prostředky 

jsou fantastické v rukou zbožných lidí. V rukou nevěřících jsou pro šíření zla, pornografie, lží, 

polopravd, k nabádání ke hříchu. Na internetu se objevily i návody, jak spáchat úspěšně 

sebevraždu.  

 

Pokud člověk po uvěření v Boha neopustí hřích, pak nemůže od Boha nic dostat, ani požehnání, 

ani zdraví, ani Boží ochranu. Hřích dává legální právo satanu, aby tě dál trápil.  

 

1 Korintským 15:56  Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 

Římanům 8:13  Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 

usmrcujete hříšné činy, budete žít. 

 

Marně se modlíš za nemocného, když ten člověk chce dále žít ve hříchu.  

 

Bůh vyučoval svůj lid a někdy řekl prorokům, aby se nemodlili, že je stejně nevyslyší.  

Bůh řekl Jeremjáši, že se nemá modlit za tento lid. 

 

Jeremjáš 7:16  "Nemodli se za tento lid, nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně a 

nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším. 

17  Což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na ulicích Jeruzaléma dopouštějí? 

18  Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro 

královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi. 

19  Urážejí tím opravdu mne? je výrok Hospodinův. Což nedělají ostudu sami sobě?" 

20  Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto 

místo, na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne." 

 

A Izajáš prohlásil, že lidem obrostlo srdce tukem a proto nic nepochopí a neobrátí se.  

 

Izajáš 6:9  Odpověděl: "Jdi a řekni tomuto lidu: »Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, 

dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.« 

10  Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, 

srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven." 

 

Nepřemluvíš Boha, aby dal své požehnání někomu, kdo chce žít vědomě ve hříchu. 

Zeptej se toho člověka, za kterého se modlíš, co bude dělat, až bude uzdraven?  

Zeptej se jaké má úmysly a jestli vůbec stojí o Boží království a Ježíše Krista?  

 

Když ti odpoví, že chce následovat Ježíše Krista a že chce napravit svůj život, činit pokání ze 

svých hříchů a dát do pořádku své vztahy s lidmi, pak pokračuj v modlitbě za uzdravení.  

 

Na začátku se máš modlit za každého, kdo tě o to požádá. Když pak ten člověk zjistí, že se ho 

Bůh dotkl a prožil na svém těle zlepšení zdravotního stavu, pak je jeho povinností zajímat se, 

proč se to stalo a co po něm Bůh žádá.  
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U nevěřících na začátku není problém modlit se za uzdravení, protože nemají žádné předsudky, 

a negativní zkušenosti. Proto když mluvíš s nevěřícími lidmi a oni jsou osloveni Duchem 

svatým, pak nemají problém se modlit.  

U věřících je už trochu větší problém, protože každý z nás zažil situaci, kdy po modlitbě 

nedošlo hned k radikálnímu zlepšení. Tam je třeba být trpělivý a modlit se s vírou o zjevení 

daného problému. 

 Jakub doporučuje tento postup. 

 

Jakubův 5:13  Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá 

Pánu! 

14  Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho 

olejem ve jménu Páně. 

15  Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu 

odpuštěno. 

16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. 

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 

17  Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři 

roky a šest měsíců. 

18  A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. 

 

Jakub připouští, že i věřícím může být někdy zle. Nebo se může vést zle. Pak je třeba se modlit, 

kde jsou příčiny toho zlého.  

Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá koho by pohltil. Působí skrytě a nepozorovaně. Nikdy se 

nedá člověku poznat, že je zlý. Působí nejdříve na myšlenky a zpochybňuje tvoji víru. Chce tě 

dostat do nevěry, nebo aspoň do pochybností o Boží dobrotě, o Božím zaopatření o Božím 

zaslíbení. On neřekne takovou lež, kterou bys mohl hned rozpoznat. Většinou mluví nepřímo, 

nebo s pochybností. 

 

Všimni si jak jednal s Evou. Potřeboval ji dostat do pochybností a jeho záměr byl, aby se s  ním 

začala bavit. Takže pronesl řečnickou otázku, aby Evu vtáhl do rozhovoru. 

 

Genesis 3:1  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: 

"Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" 

 

satan dobře věděl, že Bůh nezakázal lidem jíst ze všech stromů v zahradě Eden. Ale potřeboval 

Evu dostat k rozhovoru o stromu poznání dobrého a zlého.  

 

Genesis 3:2  Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. 

3  Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho 

nedotkněte, abyste nezemřeli.«" 

4  Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. 

5  Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i 

zlé." 

 

Tak Eva řekla to, co ďábel dávno věděl a na základě toho, že se s ním vůbec bavila ji okamžitě 

oklamal. První věc byla lež, když řekl, že nezemřou, a v té druhé větě byla částečně pravda, že 

se jim otevřou oči a zase další lež a polopravda, že budou jako Bůh znát dobré i zlé.  

Nikdo na světě nemůže být jako Bůh.  

 

NIKDY SE S ĎÁBLEM NEBAV O DUCHOVNÍCH VĚCECH, i kdyby se to zdálo být 

věrohodné. Ježíš o něm prohlásil že je otcem lži. 
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Ježíš řekl Židům kteří jeho řeč poslouchali v chrámu. Někteří uvěřili a někteří vzdorovali.  

Jan 8:31  Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 

učedníky. 

 

Ježíš mluvil k Židům, kteří mu uvěřili.  

Přesto pak zpochybňovali jeho původ, že je od Otce a že je Boží syn.  

 

Jan 8:42  Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha 

vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. 

43  Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 

44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 

poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 

45  Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. 

 

Nerozumí pravdě, kdo nevstoupí do smlouvy s Ježíšem Kristem a s Duchem svatým. 

 

Lidé po hříchu poznali jen zlo. Dobro se jim oddálilo, byli prokleti a nastala doba tvrdého 

života na zemi s bojem mezi dobrem a zlem. Dodnes nedokážou lidé rozlišit co je dobré a co je 

zlé.  

Proto potřebujeme úplně se odevzdat Ježíši Kristu a Duchu svatému, který je Duchem pravdy a 

ten nás uvede do veškeré pravdy. Po hříchu lidé vůbec nevědí co je ještě dobré a co zlé. 

 

Návrat k Bohu začíná obrácením se, činění pokání, samozřejmě křest ve vodě ve jméno 

Ježíšovo a křest v Duchu svatém. To je teprve začátek, pak se dá dál pokračovat v budování 

víry.  

I víra je z Božího ducha. Všechny dary uděluje Duch svatý. 

 

1 Korintským 12:7  Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 

8  Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 

9  někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 

10  někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu 

dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 

11  To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.  

 

Na základě milosti, která je dávána každému věřícímu máš rozhojňovat ty dary, které ti dává 

Pán.  

Když nějaký dar potřebuješ, tak o něj pros Boha. Pro uzdravení je potřebné také slovo 

moudrosti a slovo poznání - co je za tím problémem. 

 

Modli se za to, co potřebuješ ve svém životě změnit.  

A Bůh ti odpoví. Někdy to nejde bez modlitby a půstu. 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 

 


