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Víte, kdo bude v nebi? V nebi bude ten, kdo chce být s Ježíšem!
Každý, kdo učinil Ježíše svým Spasitelem a Pánem a potvrzuje to svým životem, tím že slyší
jeho hlas a nejenom slyší, ale zachovává jeho slovo. Dojde věčného života. Je tady někdo,
kdo toto nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě neudělal?
(A proto) Máme mít upřený zrak na nebe, tam kde je Ježíš, on sedí po pravici Boha Otce a
přimlouvá se za nás.
V Luk 18,1-8 máme „Podobenství o soudci a vdově“ – v tomto podobenství je nám ukázáno,
jak je třeba stát v modlitbách a neochabovat, směrem k nebi!
Lukáš 18:1 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a
neochabovat:
2 "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: 'Zastaň se mne
proti mému odpůrci.'
4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a z lidí si
nic nedělám,
5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a
nakonec mě umoří.'"
6 A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí
volají, i když jim s pomocí prodlévá?
8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až
přijde?"
Vnímám tu naléhavost v modlitbách k Bohu. Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k
němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane.
Tolik Ekumenický překlad.
Překlad B21:
7 A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí?
Myslíte, že jim bude otálet pomoci?
8 Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle.
Překlad BK:
7 A což by pak Bůh nepomstil vyvolených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoli
i prodlévá jim?
8 Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí.
Vidím v tomto podobenství tři věci:
1. vytrvalost v modlitbách – být v Boží přítomnosti.
2. naléhavost v modlitbách – očekávaní na Boha.
3. vděčnost v modlitbách – přijmout Boží řešení.
A na závěr toho to podobenství je verš:
Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Jsme povzbuzováni k modlitbě, vytrvalosti a ujištění Boží odpovědi na naše volání, Boží
pomoci, zjednání práva.
Zaslíbení, že naše modlitba nezůstane bez odpovědi.
A potom všem je položena otázka: Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
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Chtěl bych se s vámi zamyslet nad Božím slovem, které mě nenechává v klidu.
Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Když pročítám Evangelia a následně Skutky, setkávám se s vírou těch, kteří se rozhodli
následovat Krista.
A říkám si: jaká je moje víra? Jak se projevuje v mém životě? Mnoho věcí se v mém životě
změnilo. Kdybyste mne znali před mým obrácením, tak byste viděli ten rozdíl.
Uvedu pár věcí: nemluvím sprostě, neberu Boží Jméno nadarmo, nevyhledávám konflikty,
řeším věci pokáním, prosím za odpuštění druhé, když jim ublížím, nelžu, nekradu, neopíjím
se. Žiji slušný křesťanský život. (snažím se)
A těch věcí je hodně, které se změnily v mém životě.
Neříkám to pro to, abych se před vámi chválil, ale proto, jaký je Bůh, co udělal a dělá v mém,
v tvém životě, když se rozhodneme Ježíše následovat. Ta změna je v nás pro nás. Dostali jsme
novou příležitost, novou přirozenost, něco se v nás změnilo, když jsme se narodili do Božího
království. Jak je psáno:
2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové!
Každý, kdo se narodí z Boha, nezůstane stejný. Věřím, že každý z nás má tuto zkušenost –
změnu ve svém životě. Ve svém chování, které registruje i naše okolí.
To vše se děje v nás, ta změna, když přijmeme do svého života Ježíše jako Pána a Spasitele.
Toto vše vnímám, jako přirozený chod událostí – nemůžeme zůstat stejní, narodíme-li se z
Boha!!!
Jak to posledně řekl Daniel v kázání: chození do kostela, modlitba, čtení Božího slova a ta
změna o které jsem mluvil i já, není vstupenkou do nebe, ale je to důsledek, odpověď na
to, že jsem uvěřil v Ježíše Krista.
Je to přirozené, jako když se narodíme jako mimino – dýcháme, pijeme, jíme, je to přirozené,
normální, protože jsme se narodili…
A já chci dnes mluvit o víře!
Co je víra a jak se projevuje v životě křesťana? Jak se projevuje v mém životě?
Víra je dar!
Chtěl bych se zaměřit na dva obrazy:
1. obraz prvotní církve, to, jak se projevovala jejich víra?
2. obraz dnešní církve, to, jak se projevuje naše víra?
Máme stejného milujícího Boha, je stejný dnes, jako před 2000 lety. Bůh se nezměnil!!!
A tak jak pročítáme Evangelia a Skutky a tak jak je čteme, můžeme říci, že to co čteme,
prožíváme i my?
Jaká byla víra prvotní církve?
Víra prvotní církve se projevovala v moci:
Matouš 10:1 Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby
je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
Skutky apoštolské 4:33 Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše
a na všech spočívala veliká milost.
Skutky apoštolské 11:21 Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo
se k Pánu.
Dostali jsme mnoho zaslíbení:
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.
Marek 16:17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou
vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
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18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré
budou vzkládat ruce a uzdraví je."
Víra se projevuje v moci!!!
Dnes jsme blíž příchodu Pána Ježíše Krista, než kdykoliv před tím.
Co mě vede k tomuto přemýšlení, je ve verši:
Lukáš 18:8b Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Jaká bude víra těch, kteří se dožijí Ježíšova příchodu?
A jaká je naše víra?
Co všechno naší víru otupuje? Hřích v jakékoli podobě, materialismus, přátelství se světem,
všechno to, co dáme na první místo v našem životě před Boha: rodina, práce, služba,
koníčky… a mnoho dalšího!!! (léky...)
Přemýšlel jsem nad tím, v jakém stavu Ježíš zanechal církev, když odešel k Otci, a v jakém
stavu je dnes, před jeho příchodem.
1 Korintským 4:14 Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své
milované děti napomenul.
15 I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu
Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.
16 Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!
17 Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna.
On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.
18 Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu;
19 ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích ne
podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou.
20 Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
21 Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?
Kdyby přišel Pavel do našeho sboru, nebo kdyby poslal Timotea, co by nám řekli?
16 Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!
17 Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna.
On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.
20 Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
Ďábel dělá vše proto, aby se v církvi neprojevovala Boží moc, tak jak čteme v Evangeliích a
ve Skutcích. Církev, ve které se neprojevuje moc Boží, ďáblu není nebezpečná, taková církev
mu nevadí.
Jaká církev mu vadí? Ta, která následuje Krista!
Žalmy 1:5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
A dále:
Lukáš 10:17 Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám
podrobují ve tvém jménu."
18 Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.
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19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže
vám v ničem neuškodí.
20 Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména
jsou zapsána v nebesích."
Tady vidíme, co říká Ježíš: dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.
Aby neměli nos nahoru, nebyli domýšliví a pyšní, tak je lehce přidržuje při zemi:
20 Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména
jsou zapsána v nebesích."
Takováto církev plná moci Boží je nebezpečná pro ďábla, pro temnotu.
Protože spousta lidí je v otroctví hříchu – ďábla – a potřebuje osvobodit. V tom může pomoci
jedině církev, která chodí v moci Boží a v lásce.
Je mnoho těch, kteří potřebují svobodu, jak o nich řekl Ježíš: nevědí, co činí, to jsou ti, kteří
potřebují rozvázat pouta vězení hříchu!!!
Kdyby přišel do sboru démonizovaný člověk, co by se stalo? Byl by v klidu, nebo by se
ošíval? Kde je moc Boží, temnota mizí pryč, neobstojí, skrze dary Svatého Ducha.
1 Korintským 12:4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož
Ducha,
9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů,
někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám
chce.
12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač
je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
Jaká je dnešní církev?
Je podobná té prvotní?
Já jsem křesťan a kladu si často otázku: to, co čtu v Božím slově o církvi a o víře těch, kteří se
rozhodli následovat Krista, když věřím ve stejného Boha, který je stejný dnes, jako před 2000
lety, kde to všechno je? To, co čteme o církvi, o víře těch, kteří se stali jeho učedníky, o Boží
moci, kterou tady Ježíš zanechal.
Kde je ten obraz prvotní církve dnes?
Jaká je dnes naše víra, projevuje se v moci, nebo máme jen slova a dokážeme mluvit hodiny,
jaký Bůh je a co dokázal a co dokáže? To lidi svázané hříchem neosvobodí.
Jedno krátké svědectví si neodpustím – táta a jeho lhaní.
Je to ta víra, o které Ježíš mluví: Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Kolik lidí
dnes v církvi má blízko k józe, léčitelství, věštění, čarodějnictví, pověrám, pornografii,
smilstvu (intimní poměr před manželstvím), okultní hudbě, filmům, horoskopům,
zvěrokruhům a mohl bych pokračovat…
A v neděli přijdou do církve, a ani se neošívají, naopak prožívají klid, to o něčem vypovídá!
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Církev bez Boží moci není ďáblu nebezpečná!!!
Potřebujeme naplnění Duchem Svatým, abychom bojovali dobrý boj víry!!!
Pán Ježíš věděl, než odešel k Otci, co se bude dít o Letnicích: budete pokřtěni Duchem
svatým, a dostanete sílu Ducha svatého.
Skutky apoštolské 1:5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až
uplyne těchto několik dní.
Skutky apoštolské 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí,
To platí i pro dnešní dobu!!!
Skutky apoštolské 1:5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až
uplyne těchto několik dní."
6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro
Izrael?"
7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Jak řekl Ježíš:
Jan 20:21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám
vás."
22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
Pán Ježíš chodil po této zemi v moci Ducha Svatého. Otec ho poslal. A jako ho poslal Otec,
tak on posílá nás.
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.
13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
Kde to je? Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které Já činím, a ještě větší!
Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.
Máme pokračovat v jeho službě.
Ne z vlastních sil, ale v moci Svatého Ducha, jak řekl: Přijměte Ducha svatého!
K čemu nás posílá? Je to tak jak žijeme, to je ono, k čemu nás posílá?
Matouš 10:5 Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům
nevstupujte, do samařské obce nechoďte;
6 jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.
7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony
vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Lukáš 10:1 Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do
každého města i místa, kam měl sám jít.
2 Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na
svou žeň.
3 Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
4 Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte.
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5 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu!'
6 A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám.
7 V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť 'hoden je dělník své mzdy'!
Nepřecházejte z domu do domu.
8 A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží;
9 uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.'
Tady vidíme velvyslance Božího Království!!!
To je víra v akci!!!
Co je to mít víru v Boha? Ježíš řekl: Mějte víru v Boha!
O jaké to víře mluví?
Marek 11:23 Amen, pravím vám, 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.
24 Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete
to mít.
Jde zde o stejnou víru, jako měl Petr a Jan.
Skutky apoštolské 3:1 Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.
2 Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili
u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli.
3 Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.
4 Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: "Pohleď na nás!"
5 Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane.
6 Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše
Krista Nazaretského vstaň a choď!"
7 Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby,
8 vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal
radostí a chválil Boha.
9 A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha.
Jak je to podobné!!!
Té hoře – zdvihni se a vrhni se do moře/vstaň a choď. Je vám dáno a budete to mít!
Petr s Janem věřili, že to co řekli tomu chromému, se stane, nepochybovali. To je víra – a jaká
je naše víra? Moje, tvoje?
Nalezne Ježíš tuto víru anebo je to o něčem jiném?
Proč byly Letnice?
Aby byla víra živá a projevovala se mocí (mocná)!!!
Někdy slýchám, že ani nejde o zázraky, ale uvěřit v Ježíše Krista a následovat ho.
S tím plně souhlasím, jen k tomu dodám, budu-li, budeš-li věřit v Ježíše a následovat ho a
učiníme ho Pánem našeho života, jak o tom posledně mluvil Daniel, tak se může stát, že se
Boží moc v mém, ve tvém životě projeví, k Boží slávě!!!
Jde o to, aby se projevila Boží moc k slávě Boží a lidé byli vysvobozeni z temnoty!
Marek 16:20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo
potvrzoval znameními.
Podívejme se na jeden příběh z Bible. A tady bych skončil.
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Je to příběh víry!
Marek 5:25 Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.
26 Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a
bylo jí čím dál hůř.
27 Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha.
28 Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."
29 Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
30 Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se
dotkl mého roucha?"
31 Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?"
32 On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal.
33 Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla
na kolena a pověděla mu celou pravdu.
34 Ježíš jí odpověděl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze
svého trápení."
Jaká to byla situace?
Byla tady žena, která byla v beznadějné situaci. Všechny své peníze utratila za doktory, 12 let
prožívala nemoc, která se zhoršovala.
Uslyšela o Ježíši a v srdci uvěřila, že je tu pomoc na její trápení. A co proto udělala, vyhledala
Ježíše. Byla tam veliká tlačenice, takže dostat se k němu a poprosit ho bylo v té chvíli
nemožné.
Řekla si: Alespoň se dotknu, a tak přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu.
Věřila, že i tím to způsobem bude uzdravena.
(Jak je to podobné!!! Té hoře – zdvihni se a vrhni se do moře/vstaň a choď, dotknout se)
A co se stalo, když se dotkla?
Marek 5:30 Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se:
"Kdo se dotkl mého roucha?"
31 Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?"
Tolik lidí se tlačilo, dotýkalo a on poznal, že z něho vyšla síla!!!
Proč to poznal?
Všichni ti co se tlačili a dotýkali, byli bez víry, jen ta žena byla plná víry!!!
A Ježíš to poznal.
A jak je to s námi, tlačíme se, dotýkáme se Ježíše, a kde je naše víra? Je v tom víra?
Otázka pro mě, pro nás všechny: Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Každý si musí sám odpovědět na tuto otázku!!!
Amen.

