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ÚVOD 
Naše lidské chápání a pohled nás vede k tomu rozdělovat lidi podle velikosti víry. Vidíme někoho, kdo křísí mrtvé a 
říkáme si – jak ten má velkou víru. Pak někoho ustrašenějšího a hodnotíme to velikostí – má určitě malou víru. Naší 
zemí se také na přelomu 80-tých let a začátkem 90 – tých let prohnalo hnutí víry, které na základě doktríny 
UZDRAVENÍ NÁM NÁLEŽÍ, odsuzovali lidi, že nebyli uzdravení proto, že měli malou víru. Zná ale tento pojem Bible? 
Postavil by se za takové poměřování Bůh? 
 

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." 

Otázka učedníků je postavena tak, jakoby měli 60 % víry a žádali Ježíše o ten zbytek. Taky se vám ale zdá, že jim Ježíš 
úplně neodpověděl na otázku, na kterou se ptali? To nebyla odpověď, kde mají získat ten zbytek víry. Ježíš jim ukázal 
na to, že podstatné je víru mít, bez pohledu na to jak je v našich lidských očích velká nebo malá. I malá víra zmůže 
hodně – protože je to víra. 
 

Marek 9:17 "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého 
ducha. 18 Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým 
učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" 19 "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak 
dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně." 20 A tak ho k němu přivedli. 
Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. 21 
Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. 22 "Často s ním házel i 
do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" 23 "‚Můžeš-
li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." 24 "Já věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz 
mé nevíře!" 25 Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, já 
ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!" 26 A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal 
jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. 27 Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. 28 Jakmile 
přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" 29 Odpověděl jim: "Tento 
druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." 

V tomto případě Ježíš sám definuje postoj apoštolů i otce posedlého syna jako nevěru, nevíru. Víra tam úplně 
chyběla, nebylo jí tam ani kousek. Proto pak otec reaguje tak, že prosí Ježíše, aby pomohl jeho nevěře.  
 

1. PŘÍKLADY NEVĚRY 
Marek 6:1 Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. 2 Když přišla sobota, počal učit v 
synagógách. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, 
jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! 3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr 
Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?" A byl jim kamenem úrazu. 4 Tu 
jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě." 5 A nemohl 
tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. 6 A podivil se 
jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. 
 

Marek 4:36 I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. 37 Tu se strhla velká 
bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. 38 On však na zádi lodi na podušce spal. I 
probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" 39 Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: 
"Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. 40 A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte 
víru?" 41 Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"  

 

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. 



2. PŘÍKLADY VÍRY 
V evangeliích je zaznamenáno celkem 8 případů, kdy lidé jsou uzdraveni na základě jejich víry. Bůh s naší vírou počítá 
a jedná na jejím základě. Vidíme to i v tom zástupu hrdinů víry v Židům 11 kapitole. 
 

Matouš 9:20 Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho 
roucha. 21 Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." 22 Ježíš se otočil, a když ji 
uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla zdravá.  
 

Matouš 9:27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu 
Davidův!" 28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" 
Odpověděli mu: "Ano, Pane." 29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." 
 

Matouš 15:22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu 
Davidův! Má dcera je zle posedlá." 23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali 
ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!" 24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu 
izraelského." 25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" 26 On jí odpověděl: "Nesluší 
se vzít chleba dětem a hodit jej psům." 27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které 
spadnou ze stolu jejich pánů." 28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A 
od té hodiny byla její dcera zdráva. 

Je zvláštní, že Ježíš jako velikou víru hodnotí víru dvou pohanů – této ženy a pak setníka s nemocným sluhou. 
 

Bůh samozřejmě dělá zázraky a uzdravení ve své svrchovanosti bez ohledu na to, jestli člověk věří či nikoliv. Jsou 
v bibli zaznamenané situace, kdy se Ježíš dotyčného na víru vůbec neptá nebo je evidentní, že dotyčný je naprosto 
bez víry. Ale u věřících lidí, kteří s ním mají už vztah důvěry Bůh jedná ve větším množství případů na základě jejich 
víry. Příliš moc spoléháme na to, že Bůh sám nějak může něco udělat, než abychom se zaměřili na svou vlastní víru a 
nevěru. Kolik věcí Bůh nemůže udělat v našem životě, skrze náš život jenom proto, že mu nevěříme? To je zásadní 
otázka. Víše popsaní lidé změnili svůj život na základě víry. Stejné je to i u toho zástupu svědků víry v epištole Židům. 
Kdyby nevěřili, nic by se nestalo a nic by nedostali. Není to vynucování si na Bohu. Bůh prostě jenom určil princip 
víry, na základě kterého Bůh jedná. 
 

3. ROZUZLENÍ 
Co tedy můžeme udělat proto, abychom patřili do druhé skupiny lidí? 

Skutky apoštolské 3:16 A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc 

Ježíšova mu dala sílu a zdraví - a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila 

před vašima očima. 

Jméno Ježíš, nebo Boží slovo v nás působí víru. Tomu se ale budeme více věnovat za 14 dní. 
 

1 Korintským 12:9 někomu zase víra v témž Duchu.  1 Korintským 12:31 Usilujte o vyšší dary! 
Jak často se modlíme za dar víry? Je to další způsob jak o svou víru bojovat. Máme o dary usilovat – chce to od nás 
jistou aktivitu. Neusiluješ, nemáš. 
 

Matouš 17:21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. 

Skrze půst totiž bouráme ve svém životě nánosy lidských pochybností a obnovujeme svou víru, jak se v půstu 
přibližujeme k Bohu a posvěcujeme se. Půst je proto skvělý způsob jak víru získávat. 
 

ZÁVĚR 
Matouš 21:19 Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na 
tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl. 20 Když to učedníci viděli, podivili se: "Jak 
najednou ten fíkovník uschl!" 21 Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a  
nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni 
se a vrhni se do moře' - stane se to. 22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." 


