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Víra otevírá dveře k zázrakům.
Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na
něm zůstává."
Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím,
a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
Mnoho lidí je osloveno aby přijali Božího Syna, ale pouze ti, kteří uvěří, mají z toho užitek –
věčný život.
Římanům 3:21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i
proroky,
22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:
23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak
prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a
ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.
Bůh nabízí vstup do svého království jedině skrze víru v Ježíše Krista Nazaretského. Všechna
zaslíbení, která jsou napsána v Bibli, jsou jen pro věřící v Ježíše Krista. Kdo nepřijme vírou
oběť Ježíše Krista, pak Bible je pro něj zavřenou knihou, která mu nic neprospěje.
Bible a v ní Boží slovo se stane živým a účinným jedině věřícímu člověku. Kdo čte Bibli jen
jako moudrou knihu, ze které chce získat nějaké informace, pak je mu tato kniha zakódována a
samotná litera ho zabíjí. Nevěřícím a neznovuzrozeným duchem nemůže takový člověk
z Božího slova nic pochopit.
2 Korintským 3:3 Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a
napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na
živých deskách lidských srdcí.
4 Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista.
5 Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše
způsobilost je od Boha,
6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na
Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
Pro nevěřící je Boží slovo nepochopitelné a nepřijatelné. Pro věřícího je to Boží moc, která se
uvolňuje vírou.
Pán Ježíš Kristus počítá s tím, že budeš činit takové skutky, jaké činil On a ještě větší. Není to
nemožné. Je to naprosto přirozené, že pokud platí Boží slovo pro věřící, pak Bůh předává svoji
moc těm, kteří mu věří.
Je to stejné, jako když otec předává svému synu veškerý svůj majetek jako dědictví, aby s ním
nakládal podle nejlepšího svědomí. Ježíš Kristus také předává svoji moc a požehnání těm, kteří
mu věří. Pokud je tvoje víra bez pochybování, pak všechny věci, které potřebuješ k životu,
budou pro tebe zajištěny.
Jak přijímat tyto věci, o kterých Pán mluvil, že je budeme mít?
Marek 11:24 Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a
budete to mít.
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Celý problém mnohých křesťanů je ten, že nevěří a neprosí. Když člověk nevěří
v nadpřirozeného Boha a ve věci, které Bůh dává, pak ani neprosí a věří jen ve své schopnosti.
Tato nevěra nebude nikdy Bohem odměněna.
Podmínkou je, že člověk bude věřit, že se stane, co říká
V Markovi 11,23 Pán uvedl příklad víry „že kdo řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni do moře –
a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
Výsledek víry je naplnění modlitby v daném čase. Budete to mít, je budoucí čas. Není to
záležitost okamžiku. Někdy to může být hned, ale mnohdy je mezi vyslovením modlitby ve
víře a uskutečněním ve fyzické oblasti prodleva. Není to tím, že by Bůh nevyslyšel tvoji
modlitbu, protože zaslíbil, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.
Kde nastalo zpoždění ve vykonání zaslíbení, které dává Pán?
Tato prodleva není zaviněná Bohem. On okamžitě, když o něco prosíš ve víře, a je to v souladu
s Jeho vůlí, dává pokyn ke splnění tvé prosby. Doslova je psáno – je ti to dáno.
Když něco dostaneš, pak ta věc ještě není tvoje, pokud ji nepřijmeš.
Dar můžeš přijmout, nebo odmítnout.
1. První překážkou pro věřícího je přijmout něco, co ještě není vidět. V tomto okamžiku
mnoho věřících selhává, protože nemají žádnou víru v zázraky a v nadpřirozenou Boží
moc. Věří jen v něco, co už buď viděli, nebo zažili, nebo o tom četli, že se to stalo, ale
nedokážou věřit v něco, co se děje poprvé, kdy nemají žádné zkušenosti. A právě
mnoho věcí, o které věřící žádá se děje poprvé, bez předchozích zkušeností. Poprvé
jednou letíš letadlem, poprvé nastupuješ do zaměstnání, poprvé se zamiluješ, poprvé se
modlíš za nemocného atd. Nikdy předtím jsi tyto věci nedělal. A přesto, že je to poprvé,
musíš věřit Ježíši Kristu, že se to stane. Mojžíš si nemohl vyzkoušet malý zázrak
rozdělení menších vod, než přišel k moři a zvedl svoji hůl nad moře. Jednal poprvé a
vody se rozestoupily. Jozue neznal nikoho, kdo by se předtím modlil za to, aby se
slunce zastavilo na obzoru a přesto ve víře to učinil a stalo se to, čemu věřil.
2. Druhou překážkou je špatná zkušenost z dřívějších neúspěchů. Věřící mnohdy
odpadnou proto, že nevytrvali ve víře, nebyli věrní, nedostali to, co chtěli a vytvořili si
představu, že některé věci nemohou mít. Tato negativní zkušenost jim zabraňuje věřit
v divy a zázraky. Nehledají příčiny, proč se některé věci nestaly, tak jak o ně prosili a
zjednodušují to výrokem „asi to nebyla Boží vůle“.
3. K víře pro divy a zázraky se musí dorůst. Pán řekl, že nesmíš pochybovat. Na začátku je
víra slabá a pochybující. Když se člověk obrátil ze světa k Ježíši Kristu, je pochopitelné,
že nemůže hned všechno chápat a znát. Proto tady musí být starší křesťané, kteří jsou
vyučeni ve víře a tady apoštol Pavel vytýká dlouholetým věřícím, že chtějí pořád
duchovní mléko a nepřijímají hutný pokrm. Chtějí se pořád učit, ale sami nemají
odvahu uplatnit to, co se naučili.
Židům 5:12 Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete,
aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm.
13 Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako
nemluvně.
14 Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak,
že rozeznají dobré od špatného.
Židům 6:1 Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k
dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v
Boha,

3
2 k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.
3 Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí.
Komu to apoštol Pavel říkal? Těm, kteří dlouhodobě chodí do shromáždění, stále se vyučují a
poslouchají Boží slovo, vidí i skutky, které koná Bůh na shromáždění, ale sami nemají odvahu
činit to samé, co vidí. Když mi někdo na začátku mé víry řekl, že mám autoritu nad démony,
pak jsem to přijal tak, že jsme od tohoto okamžiku démony vymítal. Nedíval jsem se na to,
jestli jsem měl vždy úspěch nebo ne. Víra není závislá na vidění, ani na vnějších projevech.
Víra jedná vždycky, i když se něco děje, nebo se neděje vůbec nic. Víra se nedá zastavit, ani
zastrašit neúspěchem. Proč se některé věci neudály tak, jak jsme věřili – dostaneme na všechno
odpověď a mnoho věcí se nestalo proto, že jsme byli naivní, nevyspělí, nevěřící, polověřící,
pochybovační, nedůslední, nevytrvalí. To je jen krátký výčet toho, co může překazit to, abys ve
fyzickém světě viděl zázrak.
4. Další překážkou je samotný ďábel a démoni, kteří brání přicházejícímu Božímu
požehnání i uzdravení, prosperitě atd. Jak to můžeš rozpoznat? Když se modlíš ve víře a
přijmeš ve víře to, co ses modlil a nedochází po nějaké době k naplnění tohoto
zaslíbení, pak se musíš ptát po příčinách. Když jsou to překážky od zlého, pak musíš
použít autoritu Ježíšova Jména a zaútočit proti satanu a démonům, kteří brání tvému
požehnání, nebo uzdravení. Toto je další překážka pro přijetí zázraku, kterou mnozí
křesťané odmítají odstranit. Jsou přesvědčeni, že kdyby je Bůh „doopravdy chtěl
požehnat, tak by to učinil bez naší účasti“. To je největší omyl nezralé víry a falešné
víry. Bůh bez tvé spolupráce ti nedá nic. Lidé jsou oklamáni falešným náboženstvím a
nechce se jim bojovat. Mnozí jsou leniví, naivní a nepoučitelní. Lépe se svaluje náš
neúspěch na Boha, než na to, že jsme my selhali ve víře, ve vytrvalosti a odmítli jsme se
nasadit do duchovního boje. Nejčastější argument líných a nevěřících křesťanů je:
„Když nejsem uzdraven“ tak je to Boží vůle, abych trpěl. Hloupé náboženství nikdy
nikoho neuzdravilo. Vždycky to byli lidé víry, kteří měnili dějiny a ničili skutky ďábla.
Náboženství jen konstatuje stav a nabádá k rezignaci – ke smíření s tzv. „Osudem“.
Tvůj osud je zcela ve tvých rukou.
1 Královská 2:3 Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj
jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak
budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.
Bůh si přeje, aby ses stal úspěšným křesťanem, ve všem, co budeš konat.
Co k tomu potřebuješ? Dbát na Boží vůli, chodit po Jeho cestách, dodržovat duchovní a
morální zákony, které Bůh stvořil. Výsledkem bude – úspěch, zdraví, finanční požehnání,
nadbytek, život v Boží nadpřirozené ochraně a přízni. Nečekej nečinně na zázrak, ale staň se
člověkem víry, skrze kterého Bůh činí zázraky.
Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
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."
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