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Jak získat osobní víru  
 

Židům 11:6  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. 

 

Víra je motorem křesťanova života. Když víra vymře, člověk ztrácí kontakt s nebem, ztrácí 

duchovní sílu a moc.  

Víra je dar od Boha, který dostane každý, kdo miluje pravdu, hledá pravdu, kdo hledá Boha.  

Židé zavrhli Ježíše, a proto se jim Bůh skryl až do poslední doby, kdy se jim dá poznat a 

naopak otevřel dveře pro pohany. 

Boží slovo hovoří, že když Bůh otevře, nikdo nezavře a když On zavře, nikdo neotevře.  

Mluví se o otevření dveří k víře, která vede ke spáse. Apoštol Pavel byl poslán k pohanům a 

svědčil, jak tam Bůh otevřel dveře víry.  

 

Skutky apoštolské 14:27  Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze 

ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. 

 

Víru můžeš získat, ale i ztratit. Když ztratíš víru, ztratíš život.  

Tak jako se učíš v civilním životě, tak se musíš učit i víře. Víra může růst nebo se může také   

zmenšovat. 

Růst víry 

- Boží přítomnost, chození v Duchu svatém 

- čtení nahlas Božího slova, - víra je ze slyšení 

- modlení se v jazycích v Duchu svatém 

- činění Božích skutků, které Pán připravil 

 

Kdo nevyhledává Boží přítomnost a nechodí do shromáždění mezi věřící, kteří mají víru, 

nevybudují si víru. Nemusí to být velké shromáždění, stačí, aby to bylo pár lidí - dva nebo tři, 

kteří chodí ve víře a v Duchu svatém. 

 

Víru ztrácíš ve společnosti s nevěřícími. 

 

2 Janův 1:7  Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus 

přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. 

8  Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou 

odměnu. 

9  Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i 

Otce i Syna. 

10  Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; 

11  kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. 

 

Čím více času trávíš s nevěřícími lidmi, tím rychleji ztrácíš víru a tím i Boží moc a Boží 

ochranu.  

Boží přítomnost tě posiluje, nevěřící prostředí tě oslabuje. Mnozí věřící po prvním nadšení z 

víry a z Božích skutků začnou po čase ochabovat. Mnoho lidí je nadšených jen na pár dní nebo  

pár let. Ale jen ten, kdo dojde do cíle, získá odměnu. 

Pavel upozorňuje, že je škoda, když na něčem pracuješ a něco buduješ a pak všechno ztratíš.  

Počáteční pomazání a přítomnost Ducha svatého se musí obnovovat. Není to o tom, že dostáváš 

nějakého nového ducha, ale obnovuješ se ve víře v síle a moci Ducha svatého. 

 

Někteří lidé neuvěří v Boha, ani kdyby viděli nadpřirozené zázraky. 



 2 

Ptal jsem se Pána, jaký zázrak musí lidé vidět, aby uvěřili v Pána Ježíše Krista. 

Dostal jsem rychle odpověď. Žádný zázrak nepřesvědčí lidi, pokud mají tvrdé srdce a nemilují 

pravdu. Pak mi Pán připomněl příběh vzkříšení Lazara.  

 

Lukáš 16:19  Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle 

hodoval. 

20  U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, 

21  a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a 

olizovali jeho vředy. 

22  I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. 

23  A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. 

24  Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku 

prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´ 

25  Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a 

Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. 

26  A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k 

vám ani překročit od vás k nám.´ 

27  Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, 

28  neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´ 

29  Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´ 

30  On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´ 

31  Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z 

mrtvých.´" 

 

Ten bohatý člověk nebudoval svoji víru v Boha a ani se o Boha nezajímal. Spokojil se svojí 

vysokou životní úrovní. Skvěle hodoval, užíval si života, byl bezohledný a nezajímali ho ani 

lidé žijící v nouzi. Protože neměl víru ke spasení, ani odpuštění hříchů, byl pak po smrti 

přenesen do pekla. Mnoho lidí si neuvědomuje, že i když přímo nikomu neškodí a žijí si jen pro 

sebe svým sobeckým životem, že stejně skončí v pekle. Je psáno, že kdo zasévá pro své 

sobectví sklidí zánik, kdo zasévá pro Ducha, sklidí život věčný (Gal 6,8).  

O Lazarovi toho moc nevíme, ale pokud se dostal do nebe, tak to nebylo hlavně kvůli jeho 

chudobě. Chudoba a bída je zlá a je od ďábla. V podstatě byl Lazar trápen ďáblem ve svém 

životě, ale ničím se neprovinil proti Bohu. Žil v bázni před Bohem. Jeho pokora a skromnost 

mu dala milost od Pána. Do Božího království se nedostane nikdo proto, že je chudý, ale proto, 

že se pokoří před Bohem, uvěří, činí pokání a přijme Ježíše za svého Spasitele. V té době, kdy 

ještě platil Starý zákon musel každý dodržovat celé desatero, nekrást, nevraždit, necizoložit atd. 

a pak mohl být Bohem omilostněn. Svým bohabojným životem dostal milost.  

 

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. (Jak 4:6, 1.Petr 5:5) 

 

I ve staré smlouvě bylo mnoho lidí, kterým dal Bůh milost, když činili pokání přesto, že v té 

době nemohli znát Ježíše Krista. 

 

Není naším úkolem pátrat,  kdo v minulosti dostal od Boha milost a kdo ne. Naším úkolem je 

lidem svědčit o Ježíši Kristu, aby uvěřili, že ON je teď jediným, kdo zachraňuje hříšníky.  

Ten příklad o boháči a Lazarovi ukazuje na skutečnost, že mezi nebem a peklem je obrovská 

propast a nikdo nemůže přestoupit z jednoho místa na druhé. I kdyby se celé rodiny a všichni 

známí po smrti člověka modlili za člověka, který je v pekle, nebudou jejich modlitby 

vyslyšeny. 

Ten bohatý člověk si to uvědomoval, že už nemůže změnit svůj osud, že se z tohoto místa muk 

nikdy nedostane  a vzpomněl si na to, že na zemi žije ještě 5 bratrů, kteří žili podobným 
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způsobem a chtěl je varovat. Myslel si, že když k nim ze "záhrobí" přijde někdo z mrtvých a 

bude je varovat, pak budou činit pokání a obrátí se.  

Abraham mu řekl, že mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají.  Nato on řekl, že neposlouchají 

proroky, ale vzkříšeného mrtvého by poslechli. Na to mu Abraham odpověděl: "Když 

neposlouchají Mojžíše a Proroky, pak se nedají přesvědčit, i kdyby k nim přišel někdo z 

mrtvých". 

Neexistuje žádný zázrak, žádné nadpřirozené uzdravení, žádný mocný čin, který by přesvědčil 

k víře zatvrzelého, pyšného člověka.  

V dnešní době je mnoho svědectví o zázračných uzdraveních, o nadpřirozených divech, 

zázracích i o vzkříšení z mrtvých a lidé tomu stejně nevěří. Máme svědectví lidí, kteří byli v 

nebi i v pekle, ale jejich svědectví lidé nepřijímají. I kdyby někdo z jejich příbuzných zemřel a 

pak byl vzkříšen, lidé by řekli, že ten člověk nebyl ve skutečnosti mrtvý, jen byl v nějakém 

přechodném stavu.  

 

Když Ježíš vzkřísil Lazara, tak to bylo už čtvrtý den po jeho smrti a dost zapáchal. 

 

Jan 11:39  Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v 

rozkladu, vždyť je to čtvrtý den." 

40  Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" 

41  Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. 

42  Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby 

uvěřili, že ty jsi mě poslal." 

43  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" 

44  Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: 

"Rozvažte ho a nechte odejít!" 

 

Myslíte si, že na základě tohoto skutku se všichni Izraelci, farizeové a saduceové obrátili?  

Ne. Naopak mnozí představení tehdejšího duchovenstva začali zuřit a chtěli zabít Ježíše,  ale 

také i Lazara. 

Když někteří Židé uvěřili v Ježíše, pro zázrak, který učinil Lazarovi, domluvili se představení 

tehdejšího duchovenstva, že zabijí i Lazara. 

 

Jan 12:9  Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby 

viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 

10  Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; 

11  neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. 

 

Ježíš učinil obrovský zázrak a místo toho, aby se všichni pokořili před Ním a uvěřili v Něj, tak 

Ho ještě více nenáviděli.  Ježíš kvůli tomu nemohl dál chodit mezi Židy. 

 

Jan 11:53  Od toho dne byli tedy smluveni, že ho (Ježíše) zabijí. 

54  Proto už Ježíš nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města 

jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. 

 

Velký zázrak u pokorných lidí vzbudí víru a lidé chválí Boha. U ďáblových dětí vzbudí 

nenávist a chtějí všechno zakrýt - ututlat a pokud budeš dál o těchto zázracích mluvit, tak tě 

prohlásí za blázna.  

Takový je ďábelský svět. Nesnese svědectví o živém Ježíši Kristu.  

Samotný zázrak nezpůsobí víru, ale pomůže ti k víře, pokud jsi pokorného srdce. Když to 

odmítneš, ještě více se zatvrdí tvé srdce. Čím více zázraků takový člověk uvidí, tím více bude 

nenávidět Boha.  

 



 4 

Ďábel chce umlčet každý nadpřirozený skutek, který provede Ježíš Kristus i dnes. 

Čím více lidé odmítají Boží skutky, tím více se přibližují peklu.  

     Na faraonovi Bůh ukázal, kde vede zatvrzelé srdce. Čím větší zázraky Bůh konal v Egyptě, 

tím více se zatvrzovalo faraonovo srdce. Jeho srdce Bůh zatvrzoval pro jeho pýchu.  

Kdo se nezřekne své pýchy a svého ega, nemůže být zachráněn.  

 

Důležité je proto chodit vírou, ne viděním. 

 

2 Korintským 5:7  žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 

2 Korintským 5:7  (Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,) 

 

Získej osobní víru a buduj ji každý den.  

I apoštolové chtěli po Pánu, aby jim dal více víry.  

 

Lukáš 17:5  Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" 

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." 

 

Pán jim řekl, jak působí víra, ale nedal jim více víry bez jejich poslušnosti Božímu slovu. 

Víra roste z poslušností Božímu slovu.  

Musíš se rozhodnout věřit Božímu slovu bez pochybování a pak poroste i tvoje víra.  

Pokud ztratíš svoji víru, ztratíš i svůj život, pokud si víru uchováš až do konce, získáš svůj život 

pro věčnost.  

 

Židům 10:38  Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v 

tom nenajdu zalíbení.´ 

39  Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou 

života. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


