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Víra, která vítězí nad satanem, démony, nemocemi, i nad světem.
1 Janův 5:3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání
nejsou těžká,
4 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
5 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
Učedníci se musí učit víře. Nevěru má každý v sobě. Po pádu Adama všichni se odchýlili od
Boha a ztratili s ním kontakt. Bůh se skryl světu a dává se poznat jen těm, kdo ho hledají.
Když se člověk modlí jen ze zvyku a bez víry, pak tyto modlitby nemají žádný význam a navíc
ještě uvolňují ducha nevěry a pochybností. Kdo se takto modlí např. za nemocného, pak mu
spíše ublíží než pomůže.
Můžeš se modlit jen za to, čemu věříš.
Apoštol Pavel vysvětluje, že když někdo je nevěřící a pochybovačný a cokoliv dělá bez víry,
pak má hřích.
Římanům 14:22 Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe
neodsuzuje, když se pro něco rozhodl.
23 Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli
není z víry, je hřích.
Nevěra je hřích. Nevíra v Boha je hřích. Kdyby nevíra v Boha nebyl hřích, pak by Bůh nemohl
odsoudit, ty, kteří neuvěřili v Pána Ježíše Krista.
Ale v písmu je psáno:
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Pán Ježíš řekl učedníkům, že mají jít do celého světa a mají kázat evangelium všemu stvoření.
Evangelium je svědectví o živém Bohu, o oběti Ježíše Krista za naše hříchy, o vykoupení ze
smrti. A hned pak říká, že kdo neuvěří bude odsouzen.
To znamená, že kdo odmítá Boha a zjevenou pravdu a odmítá přijmout tuto zjevenou pravdu
hřeší. A žádný hříšník se bez očištění Ježíšovou krví nemůže zachránit a skončí v pekle.
Nevíra je stejný hřích jako smilstvo, nebo vražda. Pán se při své službě na zemi nehněval na
celníky, nevěstky, hříšníky tohoto světa. Dokonce je ani neodmítal, když k němu přišli a šel i
do jejich domů.
Marek 2:14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za
mnou." On vstal a šel za ním.
15 Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných
hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho následovali.
16 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům:
"Jak to, že jí s celníky a hříšníky?"
17 Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat
spravedlivé, ale hříšníky."
Ježíše následovalo mnoho celníků, hříšníků a on je neodmítal. Bavil se s nimi, jedl s nimi a
zjevoval jim cestu ke spáse. Podle Jeho vyjádření jsou všichni nevěřící "duchovně nemocní".
Jsou postiženi kletbou za svoji nevíru, jsou trápeni ďáblem nemocemi a mnozí předčasně
umírají. Proto se Pán nehněval na nevěřící, na nemocné a různě ztrápené lidi, protože věděl, že
bez Jeho pomoci se nemůže nikdo zachránit, ani uzdravit.
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Na koho se hněval Pán Ježíš? Pán se hněval na ty, kteří chtěli zabraňovat Ježíši Kristu, aby
mohl s lidmi mluvit a mohl je uzdravovat a zachraňovat. Na ty, kteří sice prohlašovali, že jsou
věřící v Boha a přesto Ježíše odmítali. Na všechny, kteří i když viděli Boží skutky i zázraky,
přesto nevěřili. Vůbec takové lidi nešetřil a nesnášel je, byli vzpurní a byli mu odporní.
Lukáš 13:10 V sobotu učil v jedné synagóze.
11 Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se
vůbec napřímit.
12 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce;
13 ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.
14 Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu: "Je
šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den
sobotní."
15 Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu
a nevede ho napájet?
16 A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být
vysvobozena z těchto pout v den sobotní?"
17 Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad
podivuhodnými činy, které Ježíš konal.
Dále Pána dokázala rozhněvat nevíra, nebo pochybnosti už věřících lidí. Je spoustu věřících
lidí, kteří sice věří v Boha, že existuje, ale nevěří mu úplně, jen tak polovičatě. Více spoléhají
na své schopnosti, nebo na své znalosti, než na Pána.
Matouš 17:14 Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
15 "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a
často do vody.
16 A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit."
17 Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho
vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"
18 Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv.
19 Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat
my?"
20 On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko
hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."
21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.
Ježíše velmi rozhněvala nevíra lidí v Boha. Lidé věří více ďáblu než Bohu.
Řekl jim doslova "pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás
mám ještě snášet?"
Ježíš snesl urážky, pomluvy, kritiku. Ale když někdo stále vzdoroval pravdě, kterou zjevoval,
pak řekl, že tito lidé jsou převrácení, zvrácení, odporní, nevěřící.
Všude v evangeliích čteme, že Pána rozhněvalo odmlouvání pravdě, popírání zázraků, přesto,
že to lidé viděli, nevěřili.
Pro nevíru, lidé nemohou vstoupit do Božího království.
Protože mnozí lidé, kteří sice věří v Boha, svým jednáním, svými skutky i svojí nevěrou Boha
popírají, mají větší šanci na záchranu lidé ze světa, než vlažní tzv. "věřící".
Jak to, že někteří nevěřící, kteří nechodí do žádných shromáždění dostanou od Pána milost
dříve než ti věřící, kteří chodí do nějakých shromáždění?
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Lukáš 18:10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní
lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´
13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a
říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´
14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť
každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Pokud jsi věřící a nepřinášíš Pánu žádné ovoce ani svými skutky, ani svým životem, ani svým
svědectvím, pak jsi na tom hůř než nevěřící.
Svědectví hříšníků zahanbuje ty, kteří chodí do různých náboženských shromáždění.
(Jedna žena mi vyprávěla své svědectví. Nežila zrovna čistým a svatým životem a má spoustu
hříchů. Během života se ji přihodilo několik úrazů na obou nohou a zlomeninu na kyčelním
kloubu. Obě nohy měla poškozené a jedna noha byla po operacích kyčle o 1,5 cm kratší. Lékař
ji ani nechtěl předepsat boty s podložkou, prý na to nemá nárok. V té chvíli pochopila, že ji
může pomoci jedině Bůh a takto se modlila: "Bože, ty jsi dělal zázraky a děláš je už 2000 let a
věřím, že i mě můžeš uzdravit, prosím tě ozdrav moji kratší nohu". Před 14 dny ji noha dorostla
a nemá žádné bolesti. Obě nohy jsou zdravé a stejně dlouhé. )
Bůh vyslyší hříšníky, kteří se pokoří před Ním, dříve než tzv. "věřící", kteří si myslí, že jsou už
lepší lidé, že jsou spaseni a přitom jsou mrtví věřící, protože vůbec nežijí biblickou vírou, ale
světským myšlením. Věří jen, když něco vidí, ale nevěří tomu co je napsáno v Božím slově.
Pravá víra není založena na viditelném světě, ale na Božím slově. Kdo něco vidí, pak už
nemusí v to doufat.
Římanům 8:24 Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco
vidí, proč by v to ještě doufal?
25 Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Když máš biblickou víru, pak očekáváš a doufáš, že se naplní to, čemu věříš. Nemůžeš tvrdit,
že věříš a přitom ve své modlitbě mluvit nevěru a nejistotu.
Víra vidí výsledek a nedívá se na průběh. Pokud věříš v Pána a žiješ touto vírou, pak jsi
spasen, pokud přestaneš věřit, ztratíš i své spasení. Protože bez víry se člověk nemůže líbit
Bohu.
Pokud opravdově věříš, pak posloucháš Pána a neodmítáš napomenutí a kroky ke svému
obrácení. Uvedu příklad. Když se obrátíš a uvěříš poprvé v Pána Ježíše Krista, tak v té chvíli jsi
spasen. Pokud ale pak žiješ dál a odmítneš např. křest ve vodě, protože to nepovažuješ za
důležité, pak už si své spasení ztratil. Proč? Protože nechceš poslechnout Boha co říká a
nechceš se podřídit Jeho vůli.
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Lotrovi na kříži řekl Pán, že bude s ním v ráji, protože uvěřil před svojí smrtí v Ježíše Krista,
činil pokání ze svých hříchů. Přiznal, že je na kříži oprávněně za své zločiny a že Ježíš je na
kříži neoprávněně. Neměl možnost se nechat pokřtít ani křtem Janovým, ani křtem ve jméno
Ježíšovo (Otce i Syna i Ducha svatého). Kdyby dál žil, pak by se nechal určitě pokřtít.
I Ježíš se nechal pokřtít Janem. Byl poslušný Božímu slovu. Proč? Protože měl lidské tělo a
toto tělo nebylo jeho trvalým tělem, jen dočasným. Podstoupil vodní hrob. Tím dal najevo, že
lidské tělo a krev nezdědí Boží království, ale jen vzkříšené tělo, proměněné tělo, duchovní
tělo, které nepodléhá zkáze ani smrti, které dostane každý vzkříšený člověk. Jinými slovy - toto
naše tělo je jen dočasné na krátkou dobu, nemá věčnou hodnotu, není v něm věčný život, jen
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biologický život a proto umírá. Jen v novém oslaveném těle - duchovním těle je věčný život.
Věčný život je v nás, v našem duchu a duši, pokud žijeme vírou.
Bůh nikomu nestraní a dá každému člověku milost i když ještě hřeší, když činí pokání.
Tato milost trvá jen do té doby, dokud člověk poslouchá Boha.
Jakubův 4:6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti
pyšným, ale pokorným dává milost.´
1 Petrův 5:5 Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči
druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´.
Pokora před Bohem a poslušnost Bohu tě udržuje v Boží milosti a tedy máš i spasení - teď.
Bůh tě neodsoudí za to, že jsi zhřešil i jako křesťan, pokud svůj hřích přiznáš a činíš pokání, ale
odsoudí tě za to, že mu nevěříš a neposloucháš Ho.
Vzdor Božímu slovu a Bohu je srovnáván k okultismu a věštění, které je před Bohem hříchem.
1 Samuelova 15:23 Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích
bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále."
Vzdorovat Bohu a neposlouchat Boha znamená, že se člověk nechce podřídit Boží vůli a proto
nemůže ani být v Božím království. Kvůli pýše, neposlušnosti a vzdoru vůči Bohu, padli do
odsouzení i někteří andělé, Lucifer - satan, i lidé.
Další zábrana, pro vstup do Božího království je život podle vlastní vůle.
Římanům 8:13 Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha
usmrcujete hříšné činy, budete žít.
Takže tvé spasení a záchrana pro věčnost je závislá na tom, jak věříš a jak žiješ. Můžeš o své
spasení kdykoliv přijít, když přestaneš poslouchat Boha a budeš si žít podle své vůle.
První lidé přišli o věčný život, když poprvé nevěřili Bohu a neposlechli Boha. To stačilo, aby
byli vyhnáni z ráje a museli zemřít. Měli zjevenou pravdu o životě a smrti, přesto tuto pravdu
odmítli. Odmítnout zjevenou pravdu znamená smrt. Bůh tě neodsoudí za to, co nemůžeš
pochopit. Proto jsou všichni lidé na světě, kteří mají zdravý rozum bez výmluvy, protože Bůh
zjevuje svoji pravdu pochopitelným způsobem.
Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří
svou nepravostí potlačují pravdu.
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je
zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Toto slovo usvědčuje lidstvo, že žádný člověk nemá výmluvu před Bohem, že nemohl uvěřit v
Boha. Lidé, když chtějí, mohou poznat Boha, ale rozhodli se Boha odmítnout, proto budou
souzeni a odsouzeni.
Bůh je skrytý lidskému zraku, protože je duch, ale kdo Ho opravdu hledá, tomu se Bůh dá
poznat.
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Když věříš, pak můžeš všechno. Když nevěříš nemůžeš nic a jsi pod vládou démonů a
samotného satana. Všechny bolesti a trápení si lidé způsobují sami tím, že Bohu nevěří a věří
více lidem, okultistům, léčitelům, lidským prostředkům, více lidským slibům, než Bohu, věří
více technickým prostředkům než Bohu a jeho moci. Není divu, že jsou satanem a démony biti
jako žito. Většina rodin u nás nejsou zdravé, spíše to jsou domácí lazarety.
Nenajdeš rodinu, která nezná pravého Boha, že by v ní nebyl žádný problém, žádná nemoc, že
by se tam nestala žádná tragédie, nebo i předčasné úmrtí. A děje se to i v tzv. "věřících
rodinách". Jen málo lidí opravdu žije podle Boží vůle a jsou v dokonalé Boží ochraně od zlého.
Rozhodni se pro víru, která je živá, aktivní, která poráží satana, démony i svět. Takovou víru
máme vybudovat.
Pán Ježíš Kristus prohlásil:
Marek 16:14 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a
tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
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.
Takto se mají prezentovat skuteční věřící v Pána Ježíše Krista.
KJ

