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Ježíš Kristus je s námi po všechny dny 

 
Po uvěření a obrácení se k Ježíši Kristu se stala velmi důležitá změna v našem životě.  

Z původně ztraceného člověka, se stal Boží člověk, který získal věčný život.  

Od té doby už nejsi nikdy sám, ale patříš do obrovské Boží rodiny, kterou chrání a také vyučuje  

sám Pán Ježíš Kristus. K tomu pověřil Ducha svatého, aby nám připomněl všechno, co Pán na 

zemi vyučoval první učedníky. Pán nezjevoval všechna tajemství duchovního světa, ale jen to, 

co bylo nezbytně nutné pro záchranu každého člověka, který se obrátí. A také přikázal svým 

učedníkům, aby získávali nové učedníky, vedli je k pokání, ke křtu ve vodě, ke křtu v Duchu 

svatém a učili je, aby zachovávali všecko, co jim přikázal. 

 

Matouš 28:20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 

všecky dny až do skonání tohoto věku." 

Ježíš Kristus zaslíbil, že bude s námi až do skonání věku. Nesmíš pochybovat o Jeho 

zaslíbeních, pak se nemusíš ničeho bát. 

 

Bůh má před sebou každého člověka a pozoruje, jestli se lidé k němu obrátí nebo ne. 

 

Žalmy 33:13  Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 

14  ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 

15  On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 

 

Nehodnotí člověka podle vzhledu a podle schopností, ale podle srdce. Když Samuel měl 

pomazat nového krále po Saulovi, tak si myslel, že to musí být urostlý člověk, silný a schopný.  

Bůh ho však vyvedl z omylu, když si vyvolil Davida jednoho ze synů Jíšaje Betlémského. 

 

1 Samuelova 16:6  Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si: "Jistě tu stojí před 

Hospodinem jeho pomazaný." 

7  Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť 

já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, 

Hospodin však hledí na srdce." 

 

To, co si cení lidé vysoko, je před Bohem ohavností. Ježíš to pak potvrdil ve své službě na 

zemi, když napadal u lidí pokrytectví, touhu po penězích, po majetku, po lidské slávě.  

 

Lukáš 16:13  Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a 

druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku." 

14  Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. 

15  Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé 

cení vysoko, je před Bohem ohavnost. 

 

Musíš se rozhodnout, komu se chceš v životě líbit. Jestli Bohu nebo lidem.  

Ti, kteří se chtějí líbit lidem, nemohou sloužit Bohu. Humanismus je jen jedna z mnohých 

ideologií, která zabraňuje vykonávat spravedlivý soud.  

 

V Božím slově je jasně napsáno, že pokud se křesťan chce přizpůsobit světu a chce se líbit 

lidem, nemůže se líbit Bohu.  

Apoštol Pavel proto prohlásil: 

Galatským 1:10  Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se 

stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 
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Všichni bezbožní politici se chtějí líbit lidem, aby je získali na svoji stranu a vyhráli volby. 

Proto prosazují takové programy, které se lidem líbí. Křesťané, pokud se nezbaví strachu z lidí 

a nezačnou mluvit pravdy Božího slova, tak je Bůh nebude podporovat a nebude jim dávat 

žádné další pomazání Ducha svatého. Nač by ho měli?  

Když se věřící stále bojí více lidí než Boha, pak nemůže být služebníkem Kristovým.  

Máme mluvit k lidem jasně, srozumitelně, ale bez jakéhokoli kompromisu.  

Nemusíš nikomu nadávat, ani nikoho urážet, ale mluv pravdivě Boží slovo a Boží zjevené 

pravdy lidem.  

 

I v době coronaviru musí věřící mluvit pravdu. Mnozí podlehli názorům epidemiologů, kteří 

mají různé teorie o vzniku coronaviru a věří, že jedinou záchranou je v proočkování populace a  

celoplošná karanténa. Jedna z mnohých epidemioložek se po výskytu coronaviru  v roce 2020 

vyjadřovala, že do konce roku 2020 zmizí tak rychle, jak se covid-19 na zemi vyskytl.  

Když nezmizel do konce roku, tak zase prohlašovala, že ten původní covid-19 do koce roku 

zmizel, ale mezi tím se vyskytlo prý dalších 5 mutací. Dobrý obrat co? Přitom původní covid-

19 vůbec nezmizel, podle dalších epidemiologů. Mnozí křesťané jsou ochotni těmto blábolům a 

konspiračním teoriím věřit více než Božímu slovu. Připomíná mi to falešné proroky, kteří něco 

prorokují a když se nestane to, co prorokovali, tak prohlásí, že se to stalo, ale nepozorovaně. 

Tak jako svědci jehovovi prorokovali několikrát konec světa a když se nestal, tak řekli, že Ježíš 

přišel nepozorovaně na svět. Je zarážející, že mnozí věřící křesťané hledají vysvětlení ve světě 

a věří více konspiračním teoriím, věštcům a různým samozvaným prorokům, místo Bohu.   

Proč se křesťané nezajímají o to, co říká na celou situaci Bůh?  

Lidé i v dřívějších dobách zažívali nakažlivé nemoci, malomocenství, mor, tyfus, úplavice, 

různé epidemie jako byla např. Španělská chřipka v letech 1918-1920 -  2 roky se zápalem plic. 

Počet obětí se udává mezi 17-50 miliony lidí, možná až 100 mil.  U nás Španělská chřipka 

zabila cca 44 až 82 tisíc civilistů během 2 let. I v té době nosili roušky a varovali před nemocí. 

 

Když ve staré smlouvě někdo onemocněl, musel tvrdě do karantény ten nemocný, ne zdravý 

člověk  a nemocný musel volat "nečistý, nečistý! 

 

Leviticus 13:45  Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě 

neupravené, vousy zahalené a bude volat: »Nečistý, nečistý!« 

46  Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, 

jeho obydlí bude mimo tábor. 

 

Neměli antibiotika, neměli lékařskou vědu, neměli vakcíny, přesto se dokázali zbavit 

nakažlivých nemocí, protože poslouchali Boha a dodržovali přísnou karanténu v nemoci.  

Nemocný byl v odloučení od zdravých lidí a mimo tábor zdravých lidí.  

 

Dnes se nemocní pohybují mezi zdravými, chodí do práce, chodí nakupovat. Nikdo to neřeší.  

Falešný humanismus to toleruje a netrestá. Takže na to doplácejí všichni. Dokonce to potvrzuje 

i statistický průzkum, iniciovaný Světovou zdravotnickou organizací, který uvádí že v Česku 

nezůstává doma s příznaky covidu-19 cca 46 % lidí. A to může být mnohem vyšší číslo, 

protože ne všichni se přiznají, že chodili mezi ostatní s příznaky covid-19. Jinak si nejde 

vysvětlit, že u nás stále neubývá nakažených, i když jsou přísná omezení podle (PES 5).  

Kdyby všichni nakažení opravdu zůstali doma, pak by nemohl být takový počet nakažených 

každý den.  Bezohlednost a egoismus je projevem bezbožné populace.  

 

Kvůli hříchům jsou nemoci. Neposlušnost je hřích, nevěra je hřích, pochybnosti jsou hřích, 

vzpoura proti Bohu je hřích, vědomé rozšiřování virových nemocí je hřích. Kdo nesnese kázeň 

a odmítá ji, je ve hříchu. Když si člověk řekne: "Já si budu dělat co chci", hřeší ke smrti, je to 

projev sobectví, které vede ke smrti.  
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Římanům 8:5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se 

dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 

6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 

7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu 

zákonu. 

8  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 

Takže i křesťané, kteří jsou vzdorovití, tvrdohlaví, nepoučitelní, hřeší.  

 

Kdo se nepostaví proti zlu, hřeší. Zbabělost je také hřích. Strach je hřích. Zrada, pomluva, křivé 

svědectví, neplnění slibů, když se někdo k něčemu zavázal, to všechno jsou hříchy, které 

otevírají dveře pro nemoc.  

 

Ve starém zákoně jsou opatření proti šíření nákazy. Kdo se např. dotkl zdechliny,byl nečistý až 

do večera. 3.Moj 11 kap. 

Všechna opatření, která Bůh přikázal Mojžíšovi měla za úkol ochránit společnost od nemocí a 

šíření epidemií. Když to dodržovali a činili pokání ze svých hříchů, pak je Bůh vysvobozoval.  

 

Co se týče uzdravování v Nové smlouvě, tak uzdravení nedostávají lidé za vzorné chování,  

nebo za to, že by byli lepší než ostatní, nebo za dlouhodobé chození do nějakého kostela, ale 

proto, že přišla milost od Ježíše Krista. Uzdravení mohou být i ti, kteří ještě nepoznali Boha, 

ale věří, že by jim mohl Bůh pomoci. Po uzdravení je pak odpovědnost každého uzdraveného, 

aby hledali Boha, činili pokání ze svých hříchů a nechali se pokřtít v Ježíšovo jméno a v Duchu 

svatém. Ty máš poskytnout tuto službu každému, kdo o to stojí a věří, že mu může Ježíš 

Kristus pomoci. Odpovědnost za to, jestli bude dál následovat Ježíše Krista je na každém 

člověku.  

Zalíbení je jen pro věrné. Kdo bedlivě vykonává Boží nařízení a řídí se jimi, pak ho Bůh chrání 

a vysvobozuje z jakékoli nemoci.  

 

5.Moj 7:15  Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných 

chorob egyptských, které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí. 

 

Matouš 4:23  Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království 

Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 

 

Pán dal moc svým služebníkům, aby také uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 

 

Matouš 9:37  Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." 

38  Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!" 

Matouš 10:1  Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je 

vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 

 

Ježíš Kristus je pouze s těmi, kteří v Něj uvěřili a kteří Ho poslouchají.  Vyprošujme si další 

dělníky na Boží vinici, protože hrstka lidí není schopna zasáhnout celý svět evangeliem, ani  

nejpomazanější služebníci, pokud zůstanou sami, nebudou moci být všude a nejsou schopni 

naplnit Boží vůli a ta je, aby každý slyšel o spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista. Pán 

potřebuje celou novou armádu věrných Božích učedníků. Potřebuje tebe i mně.  

Vykonávejme svůj díl práce na Boží vinici a dostaneme zaslouženou odměnu.  

 

Karel Jureček 

 


