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Víra musí růst, aby nevyhasla   
 

1 Petrův 2:1  Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv 

pomlouvání 

2  a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli 

ke spasení; 

3  vždyť jste `okusili, že Pán je dobrý!´ 

 

Naše víra buď roste nebo klesá. Není to tak, že když jsi jednou uvěřil, tak automaticky ti 

zůstává stejná víra. Víra je závislá na aktuálním stavu tvého srdce a tvého vztahu s Pánem 

Ježíšem Kristem a s Duchem svatým. Ani manželství se neudrží, pokud ho manželé nebudují. 

Duchovní svět není zakonzervovaný v nečinnosti.  

Boží slovo říká, že Bůh stále pracuje. 

 

Ježíš pracoval každý den, ať byl pátek nebo svátek. To mu Židé vyčítali, že porušuje sobotu. V 

sobotu uzdravil ochrnutého (38 let) u Ovčí brány, který se nedostal do rybníka, když se voda 

rozvířila. Anděl Páně občas vířil vodu a kdo se první dostal do rybníka, byl uzdraven.  

Po uzdravení zase vznikl problém. Náboženští vůdci nesnášejí Boží moc a hledají záminky, jak 

by zakročili proti všem, kteří pracují pro Boží království.  Pokud se nic neděje, pak nikomu 

tvoje víra nevadí. Jakmile Bůh učiní skrze tebe nějaký zázrak, hned tě začnou pronásledovat a 

zpochybňovat tvoji víru.  

 

Jan 5:2  V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět 

sloupořadí. 

3  V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb 

vody. 

4  Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření 

vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. 

5  Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 

6  Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být 

zdráv?" 

7  Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se 

voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." 

8  Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 

9  A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 

10  Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." 

11  Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 

12  Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 

13  Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 

14  Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě 

nepotkalo něco horšího!" 

15  Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 

16  A proto Židé začali Ježíš pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. 

17  On však jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji." 

18  To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, 

ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň. 

 

Co vadilo Židům?  

1. Ježíš nerespektoval jejich zvyky a nařízení. Jednal pod vedením Ducha svatého.  

Mnozí věřící nechápou, že zákony a předpisy jsou pro nevěřící, kteří nemají Božího ducha. Ty 

jsi řízen vyšším zákonem - zákonem Ducha svatého, zákonem svobody v Duchu svatém.  
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Lidé bez Božího ducha bedlivě sledují, jestli se dodržují všechny zákony. Jednou jsem se 

zmínil před jedním věřícím z tradiční evangelické církve, že jsem v neděli pracoval a on mě 

okamžitě varoval, že v neděli se pracovat nesmí. Adventisté sedmého dne nesmí pracovat v 

sobotu. Sobota - den odpočinku není proto, že bys nemohl pracovat, ale máš po celotýdenní 

práci mít jeden den volna. Je úplně jedno, jestli je to v So, Ne nebo v Po. 

Zákoničtí lidé to nechápou.  

Na to jim Ježíš odpověděl. "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji." 

Jestliže Bůh pracuje bez přestání, tak můžeš pracovat i ty podle svých schopností, ale na rozdíl 

od Boha, ty musíš odpočívat.  

Bůh nepotřebuje odpočívat, protože je zdrojem veškeré moci a síly. Jeho moc neubývá a jeho 

síla se nikdy nevyčerpá. Je to tajemství, které nelze ani pochopit, že Bůh se obnovuje sám v 

sobě, nepotřebuje žádnou vnější pomoc, žádnou vnější energii. Veškeré stvoření musí čerpat 

sílu od Boha. 

Boží moc se neztratí a vydaná energie od Boha také nezmizí, ale vrátí se k Bohu zpět.  

Jeden zákon, který byl lidem zjeven je, že energie se nikdy neztratí, jen se přeměňuje z jedné 

formy na druhou. Je to tajemství existence. Kdyby se energie a Boží moc ztrácela někde, pak 

by po určitém čase musel i samotný Bůh zaniknout. Jenže čteme, že Bůh je věčný a jeho moc 

obrovská.  

 

Efezským 6:10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 

 

Duchovní moc i síla se může předávat. Když budeš nevěřící, pak svoji sílu budeš ztrácet a 

nikdo ti ji neobnoví. Známe svědectví siláků, kteří byli fyzicky silní, ale v duchu byli slaboučcí 

jako mouchy. Často byli velmi vyčerpaní. Hlavním zdrojem veškeré síly je duchovní síla od 

Boha. 

 

Víra je klíčem do nebeské pokladnice a k Božím darům i k Boží síle a moci.  

 

Ježíše se ptali, jakou mocí činí ty zázraky. 

 

Lukáš 20:1  Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu 

velekněží a zákoníci se staršími 

2  a řekli: "Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal." 

 

Ježíš jim neodpověděl, jen jim dal otázku s jakou mocí přišel Jan křtitel. 

 

Obvinili ho, že démony vyhání ve jménu Belzebula. On jim odpověděl. 

 

Lukáš 11:19  Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši 

žáci? Proto budou oni vašimi soudci. 

20  Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. 

 

Boží moc uskutečňována Duchem svatým - prstem Božím.  

Duch svatý je tou mocí a Boží silou, kterou se vše uskutečňuje.  

 

Bez víry nemůže Duch svatý pracovat. Je to pojistka, aby nikdo nemohl zneužívat Boží moc.  

Kde je víra - tam působí i Boží moc, kde víra není, žádná Boží moc není. 

 

Nesmíš dovolit, aby tvoje víra začala klesat. Staneš se duchovně slabým.  

 

2 Korintským 4:16  A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne 

obnovujeme. 
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Člověk ztrácí svoji fyzickou sílu věkem, přesto může obnovovat svoji fyzickou i duchovní sílu 

skrze víru v Pána Ježíše Krista a práci na Boží vinici. 

Když budeš pracovat pro Boží království, Pán tvoji sílu obnoví a posílí tě.  

Únava a slabost přichází z nicnedělání. Takový člověk je stále unavený a slabý, který 

nepracuje.  

Začni pracovat a Bůh tě posílí.  

Člověk se může zbavit své síly také životem ve hříchu. 

Bůh varoval Izrael, že pokud Ho nebudou poslouchat, bude je trestat. 

 

Leviticus 26:18  Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy 

ještě sedmkrát víc. 

19  Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď. 

20  Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi 

neponese ovoce. 

21  Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát 

víc ran pro vaše hříchy. 

 

Svoji sílu můžeš "spotřebovat" na hřích nebo na neužitečné věci. Je velmi důležité rozpoznat, 

do čeho mám vložit svoji sílu. Bůh obnoví tvoji sílu a moc, pokud pracuješ podle Jeho vůle. 

Mladí lidé často "spotřebují" svoji sílu a rychle se unaví. 

 

Izajáš 40:28  Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, 

není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. 

29  Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. 

30  Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. 

31  Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez 

únavy, jdou bez umdlení. 

 

Bůh se nikdy nezhroutí ani neztratí svoji moc a sílu. Může být jen na krátký čas unaven 

hříchem člověka a jeho vzdorem proti němu a hloupými nevěřícími řečmi. (Mal. 2:17) 

 

Bůh nesnáší povrchní věřící, kteří spoléhají na nějaké bohoslužby nebo na oběti, různé svátky a  

a obřady. 

 

Izajáš 1:13  Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny 

odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. 

14  Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je 

musím snášet. 

 

Pán si přeje, aby lidé zakročili proti násilníkům, vrahům, zlodějům, pomohli sirotkům a 

vdovám, těm, kteří jsou v nouzi.  

 

Izajáš 1:16  Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. 

17  Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 

ujímejte se pře vdovy.  

 

I v boji proti zlu musíš mít víru a sílu od Boha, nemůžeš být Achabovský, zbabělý člověk, který 

se bojí pronásledování. Vážíme si těch lidí, kteří se postavili na odpor proti lži a zlu.  
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Každá diktatura prověřuje obyvatele, jací doopravdy jsou. Jestli to jsou Achabové a zbabělci 

nebo to jsou odvážní lidé, kteří se nebojí bojovat za pravdu, spravedlnost za svobodu, ale také 

za svoji víru a přesvědčení.  

Kdo věří, neuhne před ďáblem a nenechá se zotročit démony.  

I ďábel potřebuje ke své špinavé práci sílu, kterou čerpá od zbabělých a nevěřících lidí.  

Když mu budou lidé otročit, tak je "vysaje" až ke smrti.  

 

Efezským 6:13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na 

odpor, všechno překonat a obstát. 

 

Posiluj svoji víru aktivním životem. Ježíš řekl Tomášovi, který nebyl při prvním zjevení Pána v 

místnosti s apoštoly.  

 

Jan 20:27  Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do 

rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" 

28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh." 

29  Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." 

 

Víra musí růst, aby nezanikla. 

 

Karel Jureček 

 


