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Skutky apoštolů pokračují i dnes     
 

Na jednom setkání věřících v Německu v Essenu před léty Reinhard Bonnke prohlásil: "Dnes 

pokračují skutky apoštolů kapitola Essen". Lidé tam byli uzdravováni z nemocí a křtěni v 

Duchu svatém.  

      Základní informace jsou napsány v Bibli, ale život víry pokračuje v každém století. Každý 

se může podílet ve své době a psát dějiny. Ve Skutcích apoštolů jsou zapsáni ti, kteří pracovali 

pro Krále Ježíše Krista. Dodnes jsou inspirací a poučením.  

Tak to může být i v dnešní době pro tebe a záleží na tobě, jestli budeš v této práci pokračovat 

nebo ne.  

 

Skutky apoštolské 1:7  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." 

 

Naším úkolem není zkoumat, kdy přijde podruhé Ježíš Kristus na zemi a donekonečna 

diskutovat o výkladu Zjevení Jana, jak to kdo vykládá a chápe. Vznikají z toho jen sváry a 

rozdělení.  

Pracuj v přítomnosti podle svých schopností. Čas se nedá vrátit zpět a nemůžeš změnit to, co jsi 

měl udělat, ale neudělals to v minulosti. 

 

Čas má tři roviny 

 - minulost. Tu už nevrátíš. Můžeš jen nostalgicky vzpomínat a psát paměti.  

Jsou lidé, kteří stále zkoumají minulost a nežijí přítomností.  

 

- přítomnost. To je tvoje doba a ta by tě měla zajímat nejvíce 

 

- budoucnost. Nemáme úplné zjevení o budoucnosti, jen částečné a to také není tvým hlavním 

úkolem bádat, jak to bude za 10, 20 nebo 50 let.  

 

Zajímej se o Boží přítomnost ve svém životě teď.  

Musíme se stát učedníky Ježíše Krista. 

Slovo křesťan je v Bibli napsáno 3x. Poprvé byli takto učedníci nazváni v Antiochii. Sk. 11:26. 

Slovo učedník je v Bibli více jak 250x. Který výraz více odpovídá následovníkům Ježíše Krista  

učedník nebo křesťan? Ježíš Kristus slovo křesťan nikdy nepoužil.  

Až po 11 letech po zmrtvýchvstání nazvali učedníky Ježíše Krista - kristovci - křesťany.  

 

Věřícím se více líbí slovo křesťan, protože to je takový neutrální výraz, který k ničemu 

nezavazuje a mnoho lidí říká: "Já jsem křesťan." 

Slovo učedník je nepopulární, protože už samotné slovo vyjadřuje určitý postoj věřícího ke 

svému Pánu. Učedník se učí od svého Pána všechno, co dělá On, aby pak mohl také dělat 

všechno, co dělal jeho Pán. 

 

Matouš 10:24  Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. 

25  Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali 

Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! 

  

Ježíše obvinili, že vymítá démony ve jménu knížete démonů. 
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Matouš 12:22  Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže 

ten němý mluvil i viděl. 

23  Zástupy žasly a říkaly: "Není to Syn Davidův?" 

24  Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete 

démonů." 

25  Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná 

obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. 

26  A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho 

království? 

27  Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto 

oni budou vašimi soudci. 

28  Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. 

 

Toto obvinění je v Nové smlouvě napsáno 4 x. Farizeové, zákoníci i někteří věřící takto Ježíše 

obviňovali. Dnes jsou to Svědkové jehovovi, kteří tvrdí to samé. Říkají, že Ježíš už dnes 

neuzdravuje a že uzdravuje satan, aby oklamal lidi. Toto mi řekli svědci na náměstí v Šenově.  

Takže my se modlíme k Ježíši Kristu a hned nato přijde satan, uzdraví a vysvobodí člověka od 

démonů? A my pak děkujeme Ježíši Kristu. Co z toho pak má satan?  

Ježíš řekl, že takové obvinění je naprosto nesmyslné, postrádá logiku. Ďábel to říká úmyslně, 

aby odradil věřící modlit se ve jménu Ježíše  za vysvobození a uzdravení lidí. Kdyby to 

skutečně ďábel dělal, tak by se sám zničil. Je to jako kdyby ve vlastní armádě bojovali vojáci 

proti sobě. Kdyby satan vyháněl démony, kteří jsou v lidech, pak by nemohl lidi ovládat a ničit 

je. 

 

Pak řekl Pán Ježíš, "jestliže vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží 

království". 

 

Musíme konat stejné skutky jako Pán Ježíš Kristus.  

 

Ve středu 14.9.2022 jsme byli nakupovat v Tescu. Bývalá prodavačka seděla na lavičce a 

smutně koukala na pokladnu. Zeptal jsem se jí, proč nepracuje. Odpověděla, že byla propuštěna 

a že má nemocné levé koleno a bude muset jít na operaci. Bylo mi ji líto a tak jsem se jí zeptal, 

jestli se můžu za její uzdravení modlit. Ona svolila a po modlitbě ucítila úlevu, ale pak už dál 

nechtěla pokračovat a řekla: "Už s tím přestaňte", začala se trochu obávat lidí kolem, že se na 

nás dívají. To může být také někdy překážka, že nedojde k úplnému uzdravení. Nikdy nevíme, 

co brání úplnému uzdravení, pokud nám to Pán přímo nezjeví. Přesto máme lidem nabídnout 

pomoc. Pokud ji přijmou, Pán se oslaví na nich. Pokud ne, nic se nestane.  

 

V pátek 16. 9.2022 jsem šel pro balík na poštu na Radniční náměstí v Šenově. Stáli tam Svědci 

jehovovi a u nich starší pán. Zavolal jsem Drahušce i Lence, aby se modlili. Šel jsem k nim a 

zeptal se, co tady nabízejí. Paní byla velmi vstřícná a hned mě chtěla kontaktovat, že to se tak 

na rychlo nedá všechno vysvětlit (měli tam nějaký "biblický kurs") a že bychom se mohli setkat 

jinde a tam si vše vysvětlit. Tak jsem jim řekl, že jsem věřící a také sloužím lidem. Zeptal jsem 

se všech, jestli někoho něco nebolí a nebo jestli nemají nějaký zdravotní problém. Starší pán se 

přihlásil, že ho bolí všechny klouby, v rameni, v rukou v kolenou, kyčlích. Nabídl jsem mu 

modlitbu za uzdravení. On souhlasil. Vložil jsem na něj ruce a ve jménu Ježíše Krista jsem 

přikázal všem bolestem, aby odešly z jeho těla. Řekl, že se něco uvolnilo a cítí se lépe. Tak 

jsem ho chytil za obě ruce a řekl, že má opakovat po mně. "Pane Ježíši, přicházím k tobě a 

prosím tě zbav mě všech bolestí." Něco řekl, ale nešlo mu to říct celé, jako kdyby ho něco 

blokovalo. Znovu jsem se modlil a zase Boží moc se ho dotkla. To už Svědci jehovovi 

nevydrželi a začali se rychle balit. Bez rozloučení prchali z toho místa.  

       Starší pán se ptal, co to byli za lidé. Tak jsem mu řekl, že to byli Svědkové jehovovi.  
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Z další diskuse vyplynulo, že tento senior byl kovaný Adventista sedmého dne, který přišel na 

náměstí také svědčit o Bohu. Vznikla tak kuriózní situace, že se na  jednom místě sešli čtyři 

lidé, kteří chtěli svědčit o Bohu. Rozhovor s adventistou k ničemu nevedl. Pochopil jsem, že  

pokud je člověk od mládí v nějakém náboženství, velmi těžce přijímá něco jiného.  

 

Z tohoto setkání si odnáším zkušenost, že nesmíme dovolit ďáblovi, aby mluvil a máme ničit 

skutky ďáblovy, tak jak to činil Ježíš Kristus. Ten, který je v nás je silnější než ten, který je ve 

světě.  

 

Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 

přiblíží se k vám. 

 

To jsem zažil osobně v pátek.  

 

Co z toho plyne. Nesmíme se bát a musíme chodit mezi lidi. Nestačí internetové křesťanství. 

 

Ten největší zázrak není to,co vidíme, že to dělají jiní, ale to, když to děláme sami.  

Satan ti chce ukrást svědectví, začneš se bát a chce tě odradit. Když začneš pochybovat, 

dostaneš strach a nic neuděláš. Musíš více věřit Bohu než lidem a nebát se lidí. 

 

Každý věřící by měl napsat svoji knihu Skutků. Je tvoje kniha skutků podobná tomu, co čteš ve 

skutcích apoštolů v Bibli?  

Byli jsme oklamáni náboženstvím a proto mnoho věřících vůbec knihu skutků nežije. 

 

Kdyby sis psal deník, co jsi ten den dělal a pak by ses zpětně podíval za týden, za měsíc, za rok,  

kolik je tam skutků, které žádá Bůh?  

 

Boží andělé zaznamenávají každý den veškeré činnosti každého člověka v nebeských knihách. 

Jsou tam knihy, ve kterých jsou napsány všechny události a pak je tam ještě kniha života.  

 

Zjevení Janovo 20:12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny 

knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů 

zapsaných v těch knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

 

Knihy skutků budou vypovídat o všem, co jsme v životě udělali dobrého i zlého. Podle toho 

buď dostaneme odměnu nebo vůbec nic. 

V knize života jsou zapsáni všichni, kteří si uchovali čistotu srdce a víru v Pána Ježíše Krista až 

do konce svého života. 

 

Zachránění věřící nebudou mít záznamy v těch knihách o hříších, které spáchali. 

Při znovuzrození se stane zásadní změna v našich záznamech v nebeských knihách. 

Je nám vymazán dlužní úpis našich hříchů.  

 

Koloským 2:13  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás 

k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 

14  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil 

na kříž. 

15  Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 
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16  Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli 

novoluní nebo sobotám. 

 

Ten adventista mě chtěl přesvědčit, že pravý křesťan je ten, kdo zachovává sobotu. 

Kdyby pochopil Boží slovo, pak by nemohl nikoho odsuzovat za to, že nesvětí sobotu. 

 

Knihu skutků, můžeš začít psát ode dneška. 

Napiš, jak tě Bůh vede, jak tě Bůh používá ke své práci, co ti říká Duch svatý abys dělal?  

Jak tě vede každý den?  

Nebo je to jen to, že máš dobrý pocit ze chval na shromáždění? Je rozdíl mezi náboženstvím a 

vztahem s Ježíšem Kristem a s Duchem svatým.  

 

Pán tě nebude hodnotit podle tvých pocitů nebo podle tvých plánů, co bys chtěl dělat, ale podle 

skutečné práce kterou jsi vykonal. Jestli chceš Boha rozesmát, tak mu řekni svoje plány do 

budoucnosti.  

 

Ježíš Kristus nás povolal do svého nadpřirozeného života na 24 hod. 7 dní v týdnu.  

Co je v Bibli, musí být i v mém životě.  

 

Abychom to mohli realizovat, musíme být čistí zevnitř i zvenku. Takový je pravý vztah s 

Pánem. Náboženství čistí nádoby jen z venčí, aby to vypadalo křesťansky, ale uvnitř je starý 

neproměněný člověk.  

Pravé učednictví a následování Ježíše vyžaduje vnitřní i vnější čistotu a proměnu.  

Je to proces, který probíhá celý život. A i v pozdějším věku poznáš, že máš stále na čem 

pracovat, ve své proměně do Boží podoby.  

 

Karel Jureček 

  


