
„Staň se vám podle vaší víry!“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 13.11. 2022  –  Petr Kácha 

 

Matouš 9, 27 – 29 
Když odtamtud Ježíš odcházel, vydali se za ním dva slepci, kteří křičeli: „Smiluj se 
nad námi, synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš 
jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Řekli mu: „Ano, Pane.“ Nato se dotkl jejich očí 
a řekl: „Staň se vám podle vaší víry!“ A jejich oči se otevřely. 
 

V Písmu vidíme DVA důrazy: 
 

1. Nezáleží na tom, jakou víru máme, ale v koho, či v co, věříme!  

Př. Eliáš na Karmelu a Baalovi proroci! Oni skutečně a oddaně věřili a byli vytrvalí.  

1. Královská 18, 26 – 29 
Nato vzali býčka, kterého jim dal, připravili ho a vzývali Baalovo jméno od rána až 
do poledne se slovy: Baale, odpověz nám! Ale žádný ohlas, nikdo neodpovídal. 
Přitom poskakovali kolem oltáře, který udělali. Když nastalo poledne, Elijáš se jim 
posmíval: Volejte hlasitě, vždyť je to bůh. Snad je zaneprázdněn nebo má nutkání. 
Třeba je na cestě. Možná spí, ať se probere. Volali hlasitě a dle svého zvyku si 
zasazovali rány meči a oštěpy, až jim tekla krev. Když přešlo poledne, chovali se 
jako proroci až do doby, kdy se přináší přídavná oběť, ale žádný ohlas, nikdo 
neodpovídal, nikdo tomu nevěnoval pozornost.  

 
2. Záleží na tom, jakou víru máš.  

Pokud nevěříš, pak se to nemůže stát. Ty Boha a jeho jednání pustíš do života jen 
tak daleko, kam sahá tvoje víra. Ani o krok dále! Tímto druhem víry se dnes 
budeme zabývat. 
 
Toto je princip a určité pravidlo, ale Boží milost je ještě nad tím. Proto se někdy 
dějí věci nad naši víru. 
 
Marek 5, 25 – 34  

A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů 
a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. 
Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala: 
„Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu zachráněna.“ A hned vyschl pramen 
její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení.  Ježíš hned v sobě 
rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl: „Kdo se dotkl mých 
šatů?“  Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a říkáš: Kdo se  



 
mne dotkl?“ Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla, a 
protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou 
pravdu. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze 
svého trápení.“  
 
Přísloví 23, 6 – 7 

Nejez pokrm lakomce, nedychti po jeho lahůdkách, vždyť jak v duchu uvažuje, 
takový opravdu je. 
 
Ve svém duchu se také dá přeložit: VE SVÉM NITRU, VE SVÉM SRDCI, VE SVÉM 
NITERNÉM PŘESVĚDČENÍ. 
 
Mluvíme o IDENTITĚ. Pokud máš zdravou a Bohem proměněnou identitu a na 
základě toho věříš, pak se věci dějí. Naše víra je spojena s naším nitrem a naší 
identitou. Je tedy ovlivněna tím, zda jsou naše VNITŘNÍ POTŘEBY naplněné!!! 
 
1.  PŘIJETÍ 
2.  BEZPEČÍ 
3.  HODNOTA 
+ 
4.  BÝT MILOVÁN 
5.  MÍT NĚJAKÝ SMYSL ŽIVOTA  
 
Příklad víry: Abraham (čím více Abraham poznával Boha, tím více se jeho život 
měnil!) 
 

  75 let – vyšel z Cháranu a dostal zaslíbení 
  86 let – narodil se Izmael 
100 let – narodil se Izák 
137 let – zemřela Sára 

o několik let později 

a) najde manželku pro Izáka 
b) sám si bere za manželku Ketúru a má s ní 6 synů 
c) o všechny se postará – vychová je a pošle je pryč 

175 – Abraham umírá (tedy 100 let po vyjití z Cháranu) 
 
Jakub 2, 23 
I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za 
spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem.  
 


