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Pravá víra se projevuje v moci Ducha svatého
1 Korintským 2:4 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.
Je planá víra a pravá víra. Tak jako slepý náboj a ostrý náboj. Oba vydají zvuk, ale pouze ostrý
náboj vyšle projektil, který zasáhne nepřítele. Pravá víra se projevuje v moci Ducha svatého, v
zázracích, divech a nadpřirozených skutcích. Falešná víra se neprojevuje nijak.
Když víra neroste, stane se planou vírou.
Pravá víra je vždy spojena s mocí Boží.
Ďáblovi se podařilo přes neobrácené věřící vytvořit náboženský systém, který popírá moc Boží
a pomocí tohoto náboženství odděluje věřící od moci Boží.
Když se začne projevovat pravá - ostrá víra v moci Boží, pak to způsobí rozruch a satan začne
takové lidi pronásledovat. Chce zakrýt Boží moc a Boží skutky, aby lidé nevěřili v Pána Ježíše
Krista.
Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí Ducha svatého
Skutky apoštolské 6:8 Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a
znamení.
Okamžitě se stal terčem útoku nevěřících židů. Do té doby se o Štěpána nikdo nezajímal. Ani o
Ježíše by se nikdo nezajímal, kdyby nečinil skutky v moci Ducha svatého.
Ďábel nesnese nikoho, kdo chodí v moci Ducha svatého a hledá způsob, jak by ho umlčel a
zastavil.
Proto na Štěpána poštval nevěřící židy, kteří navedli několik mužů, aby ho obžalovali, že
porušuje Mojžíšův zákon, že mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.
Skutky apoštolské 6:13 Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: "Tenhle člověk znovu a znovu
mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu.
Ďábel tě nemůže zastavit, pokud chodíš v moci Ducha svatého a proto potřebuje "pomocníky",
kteří tě pomluví a budou proti tobě křivě svědčit. I když Štěpána vyslýchali, nemohli ho
usvědčit z hříchu. Naopak Štěpán neohroženě mluvil o všech skutcích Božích a čím více je
usvědčoval z nevěry Bohu, tím více zuřili, křičeli a zacpávali si uši.
Řekl jim:
Skutky apoštolské 7:51 Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat
Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové.
52 Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli
příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.
53 Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!"
54 Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby.
55 Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici
Boží,
56 a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží."
57 Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli
58 a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se
jmenoval Saul.
59 Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!"
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60 Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a
zemřel.
Až do poslední chvíle se nepodřídil ďáblovi ani jeho služebníkům. Takovou víru musíme mít.
Ti lidé zuřili, křičeli a zacpávali si uši, protože nemohli snést ostré - pravdivé Boží slovo.
Každým slovem byli usvědčováni z nevěry Bohu, ze vzpoury proti Bohu a z nenávisti proti
Ježíši Kristu. Tato zuřivost je vedla až k tomu, že Štěpána ukamenovali.
Kdyby Štěpán nechodil v moci Ducha svatého a Bůh by skrze něj nekonal mocné divy a
zázraky, nikdo by si ho nevšímal.
Nikdo si tě ani nevšimne a nebude tě pronásledovat, když budeš jen mluvit o Bohu bez moci a
síly Ducha svatého.
V okamžiku, když Duch svatý začne skrze tebe působit, činit divy a zázraky, staneš se
nepřítelem světa i lidí, ale hlavně neobrácených náboženských lidí, duchovních vůdců, kteří
Boží moc popírají. Budou ti jen závidět a nenávidět tě.
Boží skutky a Boží moc usvědčuje lidi z nevíry, nevěry a hříchu. Hřích je v tom, že nevěří
Ježíši Kristu.
Pravá víra je spojena s mocí Boží, mrtvá víra není spojena s ničím.
Pravé evangelium je doprovázeno mocí Boží.
Falešné evangelium má pouze plané řeči bez moci Boží.
Ježíše pronásledovali proto, že konal skutky Boží a ničil skutky ďáblovy.
Neobrácení, neznovuzrození duchovní vůdci i někteří křesťané nenávidí ty, které Pán používá a
závidí jim.
Ježíše začali pronásledovat v okamžiku, kdy začal činit divy a zázraky, kdy začal uzdravovat
nemocné, vymítat démony a křísit mrtvé.
Vzkřísil mrtvého Lazara a hned se smluvili, že Ježíše zabijí.
Jan 11:53 Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.
54 Proto už Ježíš nechodil veřejně mezi Židy,
Protože mnoho židů uvěřilo kvůli vzkříšení Lazara, tak se rozhodli, 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.
Když nebudou skutky Boží zjevné, nemusíš se bát žádného pronásledování.
Ďábel tě chce zastrašit, abys nesvědčil o Ježíši Kristu a neničil skutky ďáblovy. Stále ti
vyhrožuje, že tě odmítnou lidé, že zůstaneš ve své víře sám, že ti nikdo nepomůže a proto máš
jít na kompromis se světem. Když se necháš oklamat, pak tě začne znovu trápit.
Lukáš 11:24 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí,
ale když je nenalezne, řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´
25 Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený.
26 Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho
člověka jsou horší než začátky."
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Po uzdravení z nemocí, vysvobození od démonů, musíš bezpodmínečně vstoupit do vztahu s
Duchem svatým, aby tě naplnil svojí mocí. Pak je potřebné posilovat svoji víru, aby tě ďábel
neoklamal.
Mnoho lidí ztratí své uzdravení pro nevěru a pro nedůslednost v chození s Bohem.
1 Janův 5:13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný
život.
14 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15 A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali
od něho.
Víra je duchovní zbraň proti zlému. Víra je naprosté spolehnutí se na Pána Ježíše, i když se
všechno staví proti tobě.
1. Věříš, že máš věčný život a nikdo ti ho nemůže vzít, pokud ty se nezřekneš víry
2. Máš v Pána pevnou důvěru, že tě slyší a vyslyší tě, když o něco požádáš ve shodě s jeho
vůlí. Pro vyslyšení jakékoli prosby jsou důležité dvě věci. Víra a jednota.
Jednota s tím ke komu se modlíš nebo s tím s kým se modlíš.
Musí být jednota s Pánem. Věřím mu ve všem, co mi zaslíbil.
Jednota s tím, se kterým se modlíš. Věříš stejně jako on a nepochybuješ.
3. Když se pak něco stane po modlitbách, pak musíš vědět, že jsi to dostal od Ježíše Krista.
Když to zpochybníš, pak to ztratíš.
Nevěra, nedověra, polověra a pochybnost říká: "Pro jistotu si to ještě zařídím jinak".
Pokud tak smýšlíš, pak nemáš Boží víru.
Když nemáš Boží víru, pak musíš přijímat všechno, co ti říkají lidé.
Bez víry se nebudeš nikdy líbit Bohu.
Chodíme vírou ne viděním. Kdo říká, že uvěří, až uvidí, pak to není Boží víra.
Když něco vidíš, pak nemusíš k tomu přikládat žádnou víru. Fakt je fakt, který můžeš jen
přijmout.
Nikdo neřekne, že věří ve slunce, když ho vidí nebo že věří v měsíc, když ho vidí.
Víru potřebuješ tehdy, když něco nevidíš a nemůžeš si to hned ověřit.
Věřím, že mě Bůh uzdraví, ale zatím jsem ještě slabý nebo ještě nemocný.
Ale pokud mám potvrzeno ve svém těle zdraví, už mě nic nebolí, nemám žádné obtíže, pak
nepotřebuji další důkazy, že jsem zdravý.
Kdy Bůh potvrzoval své slovo znameními a zázraky?
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.
Pán Ježíš potvrzoval a potvrzuje pouze ty, kteří mu věří. Oni uvěřili, vyšli, kázali a Pán je
potvrzoval divy a zázraky. Jak to, že mnoho kazatelů a učitelů Bible nemá žádné skutky od
Boha? Nemají vybudovanou biblickou víru.
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Jestliže někdo říká, že věří v Pána Ježíše Krista, pak se ho zeptej, jak se projevuje jeho víra.
Působí skrze tebe Pán divy a zázraky? Potvrzuje tvé slovo mocí Boží? Pokud ne, obrať se, čiň
pokání ze své nevěry a nevíry. Pán ti odpustí a pak posiluj svoji víru a pracuj podle Boží vůle.
Další problém, kdy můře věřící ztratit víru, je přátelství se světem. Kdo chce být přítelem světa,
nemůže být přítelem Božím.
Jakubův 4:2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout.
Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.
3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.
4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil´?
6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost.´
7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k
vám.
8 Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9 Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10 Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Nemůžeš sloužit Bohu a zároveň světu. Nemůžeš skákat na obě strany.
Jinak od tebe Duch svatý odejde a ztratíš nejen fyzické zdraví, ale i věčný život
Židům 3:12 Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl
od živého Boha.
Židům 10:37 Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
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.
Boží slovo tady jasně upozorňuje na to, že kdo odpadne od víry, tak v tom Bůh nemá zalíbení a
nejen to. Kdyby to bylo jen tak, že ztratíme Boží přízeň, to by ještě nebyla ta největší tragédie.
Jenže po odpadnutí ztratíme i věčný život, je zde řečeno, že kdo odpadne, zahyne - myšleno
věčnou smrtí, ale naopak, kdo dál věří, dosáhne věčného života.
Je to logické. Když člověk po nadpřirozených skutcích, které zažil, nevěří Bohu, že ho může
znovu např. uzdravit nebo vysvobodit, pak dělá z Boha lháře.
1 Janův 5:10 Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho
lháře,...
Nevěra je velmi vážný hřích, který odděluje odpadlého věřícího od živého Boha.
Proto Pavel v listu Židům píše, abychom si dali pozor, abychom neměli srdce zlé a nevěrné,
ale zároveň vyslovuje naději, že nepatříme k těm, kteří odpadají a zahynou, ale k těm, kteří věří
a dosáhnou věčného života. Rozmysli si dobře, komu budeš věřit - lidem nebo Bohu?
Karel Jureček

