
  
 

 

____ ___Biblické Slovo______ 
 
 

 

Víra, která přemáhá svět 
 

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to 
vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.   

        1 Janův 5:4 
  

Každý člověk má nějakou představu o životě a 
vytváří si plány do budoucna. To, co tě motivuje, 
tomu věnuješ svůj čas a svoji energii. Člověk bez 
poznání duchovního světa směřuje svůj život i 
plány na tento pozemský život. Snaží se tento život 
naplnit svými potřebami a touhami. Kdyby 
neexistovalo zlo na zemi v podobě ďábla, padlých 
andělů a démonů, hodně lidských plánů by se 
uskutečnilo rychleji. Samotná touha po dobrém 
životě je dobrá a přejí si ji jak věřící, tak nevěřící. 
Problém nastane ve chvíli, kdy se jedná o způsob 
naplnění těchto cílů.  
Mnoho lidí bez biblické víry nemá žádné morální 
ani duchovní zábrany dosáhnou svých cílů i 
nelegálním způsobem - podvody, intriky, lstí, 
krádežemi i vraždami. Čím inteligentnější 
bezbožník se dostane k moci, tím je z něj větší lotr. 
Egoismus je hlavním motorem jejich činnosti. A i 
když ti takový člověk tzv. pomáhá, tak to není 
proto, že by tobě chtěl pomoci, ale hlavně sobě, 
protože očekává návrat své pomoci.  
Tento svět je založen na touze po moci, po slávě a 
po bohatství. Všechno se točí kolem toho. Politici 
chtějí být mocní. Sportovci a různí umělci chtějí 
být slavní. A všichni chtějí být bohatí.  
Křesťané nemohou používat nečisté  a nelegální 
metody k dosažení svých cílů.  
 
Aby křesťan dosáhl na zemi vytýčené cíle, musí 
vstoupit do nadpřirozena vírou v Ježíše Krista. 
Boží slovo říká, že věřícímu je všechno možné.  
 

Ježíš mu řekl: "M ůžeš-li?! Všechno je možné 
tomu, kdo věří.“                Marek 9:23   
Víra vytváří vztah s Bohem. Abys mohl žít 
vítězným životem, musíš si vytvořit dobrý vztah 
s Bohem. Do nadpřirozena se dá vstoupit dvěma 
způsoby.  

1.  Bez pokání a bez změny smýšlení, spolupráci 
s ďáblem v okultismu, věštění, falešným 
náboženstvím. Tato cesta je nejčastější pro 
lidi, kteří se nechtějí pokořovat před Bohem, 
chtějí zůstat sobečtí a egoističtí a přesto chtějí 
nadpřirozenou moc. Okultismus, čarování, 
věštění a náboženství činí člověka ještě 
horším a tvrdším než byl předtím, než se 
začal těmito věcmi zabývat. Toto je cesta pro 
lidi, kteří si myslí, že jsou dost dobří a 
nepotřebují žádnou proměnu. Říkají: „My 
nepotřebujeme vašeho Ježíše. Dokážeme žít i 
bez Něj“. Koncem této cesty je peklo.  

 
2. S pokáním a s pokorou. Uznáním své 

hříšnosti a nutnosti své proměny. Tato cesta 
je pouze pro ty, kteří hledají pravdu, milují 
pravdu a chtějí se změnit podle Boží vůle. 
Tato proměna je nadpřirozená od Pána Ježíše 
Krista a činí člověka novým stvořením.  

 
Skrze víru je možné dostat problémy, které jsou 
nad námi, pod naše nohy. Duchovní svět zla a 
hříchy tlačí každého člověka k zemi a k neúspěchu. 
Vírou v Ježíše Krista se dostaneš nad problémy a 
nad hříchy. Hřích panuje v člověku do té doby, 
dokud nad ním nezvítězíš vírou a to vírou jedině 
v Ježíše Krista - Spasitele světa. On porazil hřích, 
smrt i ďábla.   

Tak jako velký strom vyroste z malého semínka,
může vyrůst i VÍRA člověka



VÍRA roste slyšením 
Božího slova. Proto 

věřící křesťané chodí 
do církve, aby slyšeli 

kázané Boží slovo a při 
tom ještě doma sami 

čtou Bibli – psané Boží 
slovo. A jejich víra roste  

 
Jednou budeš i ty 

potřebovat víru, třeba 
pro své nejbližší nebo 
pro sebe. Pokud tvoje 
víra bude veliká jako 

strom, pak žádná 
nemoc neobstojí, najdeš 

práci, dostaneš 
odpověď...  

 
 
 
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li 
ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš 
spasen.              Římanům 10:9   
 
Člověk bez víry touží a nemůže dosáhnout cíle. 
Každý člověk dělá to co chce, jen v omezené míře. 
Ateistické bezbožné smýšlení nabádá lidi,  aby 
podlehli iluzi, že mohou dosáhnout dobrého života 
bez Boha. Takovéto úspěchy mají jen krátkodobé 
trvání.  
... Tak ten, kdo nabude bohatství nespravedlivě, v 
půlce života je opustí a skončí jako bloud. 

Jeremjáš 17:11 
 

Historie to potvrzuje, že ti lidé, kteří získali 
majetky nespravedlivě, později o ně přišli.  
Co člověk zaseje to také sklidí. Tento Boží zákon 
platí pro věřící i nevěřící.  
Před Bohem se nejde nikde schovat. Jsou 
zaznamenány všechny skutky, které lidé spáchají, 
ať dobré nebo zlé a podle skutků budou lidé 
souzeni.  
 
On `odplatí každému podle jeho skutků´. 
Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají 
nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, 
kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají 
nepravosti, očekává hněv a trest.       Římanům 2:6-8   
 
Co má člověk ve svém srdci, to vykonává. Srdce 
člověka řídí jeho myšlení i skutky.  
Když srdce člověka ovládá hřích a smrt, pak 
všechny skutky člověka jsou zlé.  
Když je v srdci člověka víra v Ježíše Krista a Duch 
svatý,  pak i mluvené slovo, chování a smýšlení je 
řízeno charakterem Ducha svatého.  
 

Lidé dokážou velice mistrně schovávat svoje 
skutečné motivy a smýšlení. Naoko se tváří 
přátelsky, ale v srdci mají kolikrát závist, nenávist a 
zášť.  
Ježíš Kristus vidí do každého člověka a není před 
ním možné schovat žádnou myšlenku a zatajit 
jakýkoliv zlý skutek. Proto už prorok Izajáš 
napomínal tehdejší lid, aby opustil své zlé cesty a 
navrátili se ke svém Stvořiteli, aby nepropadli 
soudu. 
 
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý 
ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k 
Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, 
vždyť odpouštím mnoho.                          Izajáš 55:7   
 
Postav svůj život na víře v Ježíše Krista, ne na 
osobnosti člověka. Ježíši patří celý duchovní i 
hmotný svět. Jemu byla dána veškerá moc na nebi i 
na zemi a On také jediný vyzkouší dílo každého 
člověka. On jediný je spravedlivý a odměňuje ty, 
kteří mu věří a žijí podle Jeho vůle. Je dobré se 
smířit s Bohem, dokud je čas a to vírou v Ježíše 
Krista. Každý má šanci a otevřené dveře do nebe. 
Každý se rozhoduje v tomto životě jestli těmi 
dveřmi projde, nebo se rozhodne nepřijmout tuto 
nabídku, kterou dává Ježíš Kristus. 
 
Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím 
vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli 
přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je 
neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze 
mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a 
nalezne pastvu. 
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já 
jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj 
život za ovce.     Jan 10:7-11         JK 


