
 

Ježíš je s Tebou …jsi ty s Ním?  

To je ta nejdůležitější věc.  Musíš si vzít Boží slovo osobně. Neposlouchej ho tak, jako že je pro 

souseda… nikdy si ho neber tak, jako že je to pro ty ostatní. Je určeno TOBĚ!  :- ) 

         … o čem jsme to mluvili minulou neděli…  :- ) 

 Matouš 28:20 Ježíš řekl „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku“. A na to 

dnes navážeme. Vy si můžete listovat Matouše 14 kap. a já se zatím budu modlit a pak na to 

navážeme…  

„Pane já ti děkuji a chválím Tě ve jménu Ježíše Krista za tvé Slovo. Děkuji ti Pane za to, že Tvé 

Slovo je stále živé, je ostřejší než oboustranně nabroušený meč. Modlím se, abychom ho přesně 

tak přijali, ne jako nějakou snůšku příběhů, ale abychom ho přijali skutečně jako Slovo od Tebe    

a dovolili mu proměnit naše životy. Amen.“ 

 Bylo by krásné, kdyby Boží slovo proměňovalo naše životy bez našeho souhlasu… To bych si dal 

večer pod polštář Bibli a jenom bych řekl „Pane, proměňuj mě svým slovem … to by bylo pěkné. 

Ale Boží Slovo proměňuje naše životy jen s naším souhlasem a spoluprací… 

Minule jsme položili základ. A já věřím, že to není jen pro tuto neděli nebo týden, nebo pro tento 

rok… je to důležité, že Ježíš je s námi, ale druhá věc je – JSME MY S NÍM?  

Podíváme se dnes na dva vážné konkurenty našeho bytí s Ježíšem, blokují nás v tom, 

abychom byli s Ježíšem, abychom byli zaměření na Něj.  

Abychom tak, jak On je s námi i my byli s NÍM, protože víte, že to tak občas bývá, že když dva 

lidé jsou spolu, tak je možné, že jeden je s tím druhým, a ten druhý je někde na druhém konci 

Galaxie…  

JEŽÍŠ JE S NÁMI - to je KONSTANTA.  

Matematickým jazykem AXIOM – výrok, který není třeba dokazovat, protože platí sám o sobě. 

 Ale ta PROMĚNNÁ, to jsme my a naše zaměření.   

Matouš 14:22-33 - toto je úžasný záznam toho, jak Petr udělal něco, co předtím nikdo neudělal 

- kráčel po vodě. Někdo říká, že to nebyla Boží vůle, aby Petr chodil po vodě, ale když se 

podíváme na Ježíšovu reakci „Pojď “, tak vidíme, že to Petr možná až tak moc neminul... Ježíš 

neměl problém říkat lidem, jak se věci mají … Petrovi později řekl „Odejdi ode mne, satane“… 

Jakubovi a Janovi, svým dvěma dalším učedníkům „Nevíte, jakého jste ducha“…  Ježíš neměl 

problém diplomaticky napomenout…  

Petrovi řekl „Tak pojď “ …  a Petr vykročil…  a skvělá věc se stala … šel po vodě!  :- ) 

Zvrat nastal ve verši 33, když viděl silný vítr – tehdy dostal strach a začal tonout… 

„Pane, zachraň mě!“  vykřikl …  



PRVNÍ NEPŘÍTEL NAŠEHO BYTÍ S JEŽÍŠEM JSOU OKOLNOSTI KOLEM NÁS … dokud 

Petr byl zaměřený na Ježíše a šel správným směrem, tak šel po vodě. Jakmile ale začal věnovat 

pozornost okolí, začal tonout…  

Už se to stalo několikrát v historii sportu, že atlet, který vítězil a byl už jen kousek od cíle se začal  

koukat, otáčet na ty ostatní, začal dělat skopičiny  … komunikovat s publikem nebo něco 

takového… a někteří z těchto atletů ztratili své vítězství, protože ztratili své zaměření. 

 Petr, když viděl silný vítr, dostal strach. Ten silný vítr tam byl celou dobu. Ten vítr tam byl od 

toho momentu, kdy učedníci vyrazili na lodi ke druhému břehu …byl tam celou dobu, ale Petr 

se na něho zaměřil, a to je ta První věc, která nás dostane z toho být s Ježíšem, a to je zaměření 

se na okolnosti.  

Chceš trávit svůj čas, který máš na této zemi zaměřením na okolnosti, nebo na Ježíše?  Správná 

odpověď je - na Ježíše. To je evidentní :- ) Ale spousta lidí tráví ten svůj život tím, že jsou 

zaměření na okolnosti. I když je Ježíš hned vedle nich, tak ty okolnosti křičí hlasitě Všimni si mě, 

všimni si mě, chci tě zničit… No vážně tohle to některé okolnosti křičí. Všimni si mě, jsem velký 

tvůj dluh. Všimni si mě, sněží … 

Víte, že vaše okolnosti, ve kterých se dnes nacházíte tady pravděpodobně byly i včera a možná 

tady budou i zítra…  mluvíme o přirozených okolnostech jako sníh, počasí … některým 

okolnostem máme přikázat a ony mají odejít…  

Nebezpečí ale tkví v tom, že se zaměříme na okolnosti, místo abychom byli zaměření na Ježíše.  

Mt 14:25 O čtvrté noční hlídce šel Ježíš, kráčeje po moři … ale když Petr viděl silný vítr, dostal 

strach a začal tonout. Vykřikl „Pane, zachraň mě!“  

To čteme z bezpečné vzdálenosti 2.000 let, nebyli jsme tam, ale kdo z vás ví, že když se člověk 

topí, tak je to dost dramatické. Ten člověk prostě jen tak nezajede pod vodu, ale kope, mlátí 

sebou, aby se dostal zpátky nad hladinu. Udělá všechno proto, aby získal nějaký kyslík. My víme 

z evangelia Jana, že Petr uměl plavat… tam čteme, že Petr skočil do vody a doplaval ke břehu. 

On uměl plavat. Ale tyto podmínky byly tak nepříznivé, že se začal topit. 

No a ta okolnost, která chtěla zabít Petra, tak po té Ježíš chodil. Ta okolnost neměla nad Ježíšem 

moc. To moře bylo rozbouřené, Ježíš šel přes vlny jako přes duny na poušti…  jo a to je ta úžasná 

věc, tady vám řeknu, jak moc to stojí za to být zaměřen na Ježíše… Ta stejná okolnost, která 

chtěla zabít Petra, to rozbouřené moře, ta byla pod Ježíšovýma nohama. Nad Ním neměla moc. 

A nejen to!   

Musíš si to představit … vidět to ve své mysli … ta samá okolnost, která chtěla zabít Petra, to 

rozbouřené moře bylo po Ježíšovýma nohama tak pevné, že byl schopný natáhnout ruku, zapřít 

se o moře jako o podlahu a vytáhnout Petra…  

Nebylo to tak, že by Petrova nevíra a pochyby stáhly Ježíše dolů, ale naopak - Ježíš byl schopen 
Petra vytáhnout nahoru, aby znovu kráčel po té okolnosti.  



Tak je mocné to, když jsme s Ježíšem a jsme zaměřeni na Něj. 

On je odpověď. Já nevím, jestli se to k vám dostává tahle informace, (jestli to vidíte už taky), to 
že On je odpověď. On je tak mocný že ty okolnosti, které nás chtějí zničit, jsou pod Jeho nohama 
a On nás z nich vytáhne.   

Ale důležité je, abychom zůstali zaměření na NĚJ!  Petr - jakmile začal tonout, změnil své 
ZAMĚŘENÍ z větru a vln zpátky na Ježíše. „Pane Zachraň mě“ (To je nejkratší zaznamenaná 
modlitba v Bibli). A Ježíš ho zachránil... 

Pokud se Ti to stalo (a ono je to jednoduché zaměřit svůj zrak na okolnosti místo na Ježíše) je 

třeba obrátit se zpátky k Ježíši. Ježíš je tam s tebou, a je tam se mnou (Matouš 28:20) „Já jsem 

s vámi“, řekl Pán. To znamená, že nás neopustil uprostřed okolností. On je pořád po našem 

boku. 

 My se potřebujeme zaměřit na Něj, protože On je ta odpověď. „Pane zachraň mě!“… co se stalo 

pak? Ježíš ho zachránil a došli zpátky k člunu. Petr opět chodil po vodě, tentokrát s Ježíšem… 

bezpečně nastoupili do člunu a bouře utichla. A hned se dostali tam, kam potřebovali… 

První nebezpečná věc jsou okolnosti. Ony jsou tady všude a vždycky. Celý svět je plný okolnosti. 

Všimněte si toho. Svět se mám bude snažit přehazovat okolnosti, ale my potřebujeme mít stejně 

jako Ježíš tvář jako z křemene… „Já jsem se rozhodl následovat Ježíše a následovat Ježíše budu. 

Rozhodl jsem se, že budu s Ježíšem a s Ježíšem budu.“ 

 Možná že vaše okolnost se vás snaží zabít. Možná se vás snaží zotročit, okrást, odvést od vzácné 

víry Ježíše Krista … všechno je to stejně smrtelné… Zaměř svou pozornost zpátky na Ježíše! :- ) 

 

DRUHÝM NEPŘÍTELEM NAŠEHO BYTÍ S JEŽÍŠEM JE ZDROJ TĚCH OKOLNOSTÍ.  
 

Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. 
           Jan 10:10  

 
 
 

      Chceš trávit čas se zlodějem, nebo s Ježíšem? 

Spousta věřících opustí své zaměření na Ježíše a zaměří se na dílo zloděje. Je to velmi 

jednoduché. Stává se to v tom okamžiku, kdy vyměníme kráčení ve víře za kráčení ve strachu, 

pověrčivosti a náboženství, protože v ten okamžik vyměňujeme skutečné zaměření na Ježíše… 

Člověk musí věřit, že Bůh je a odměňuje se těm, kteří Ho pilně hledají … bez víry není možné se 

líbit Bohu … ten, který přistupuje k Bohu, (Žd 11:6)  Kdo přistupuje k Ježíši …je s Ním … to je 

otázka víry, je tak?  Být se zlodějem - na to stačí jednoduše opustit víru a dostat se do oblasti 

pověrčivosti … Černá kočka přes cestu … to je taková lidská pověrčivost. Ale když vám přeběhne 

černá kočka přes cestu, tak to znamená jenom to, že ta černá kočka někam běží.  Pokud se 

kdokoliv zaměří na pověrčivosti, tak tím opouští Ježíše, dává svůj pohled pryč z Ježíše a zírá na 

zloděje a na jeho moc. A pak se diví, že jsou okrádáni, zabíjeni a hubeni, protože jsou zaměření 

na zloděje. Další pověrčivost může být ohledně čísla 666 …Teď poslední věc, kterou jsem zahlédl 

o čísle 666 na Facebooku mě tak rozpálila do běla, že jsem chtěl napsat tomu člověku hodně 



dlouhou odpověď, protože to byl sice věřící, ale psal to v takové pověrčivosti a takovém 

odsouzení vůči ostatním, a navíc „vystavoval velmi na odiv svou neznalost“ …  

Už tisíciletí věřící obviňují ďábla z toho, co dělá, ale to jeho práce. Můžete přijít za mnou (až se 

opět zařadím do pracovního procesu) na poštu, můžete mi tam dát dopis a chtít ho někam poslat 

a já vám to naúčtuji, nalepím tam známku, dám na něj razítko… můžete mi nadávat, že jsem to 

udělal? Nemůžete. Je to v popisu mé práce. Neměli byste se zlobit na zloděje, že dělá, co dělá… 

Ježíš taky dělá svoji práci. 

Víte, je pro nás životně důležité vybrat si, co chceme ve svém životě. 

 Chceš mít život a mít ho v hojnosti?  
 

 

 

V loňském roce se ten zloděj skutečně snažil okrást lidi o společné setkávání a u některých mu 

to vychází… pokusil se okrást toto město o úžasné příležitosti slyšet evangelium. Koncert  sboru         

Ladies of Lee,… 50tičlenný pěvecký sbor… Lázně to chtěly zahrnout do svého programu 

Otevírání lázeňské sezóny… bývají tam spousty lidí … naneštěstí to nevyšlo datumově, ale 

pracovali jsme na tom… lidé mohli slyšet evangelium od tohoto sboru … díky Covid-19 se ten 

koncert neuskutečnil … a my máme teď dvě možnosti. 

Můžeme si říci, že to je škoda, a že to mohlo být úžasné, anebo můžeme vyžadovat, aby to zloděj 

sedminásobně vrátil, jak je psáno v Přísloví … Jsme ochotni věřit, že tady bude 7 úžasných 

koncertů pro naše město a okolí, a že lidé uslyší evangelium tímto způsobem? 

Buď budeme oslavovat zloděje a povídat si o tom, čeho dosáhl, 

anebo budeme věřit Bohu a Jeho Slovu. 
 

Nemusíte se přiznávat, ale dejte si sami upřímnou odpověď - koho z vás už ten zloděj okradl ve 

vašem životě o něco? O příbuzné… nebo to mohlo být nějaké zaopatření, které jste si nechali 

ukrást… koho už okradl?  

Můžeme tu sedět, oslavovat zloděje tím, že budeme naříkat nad tím, jak nás okradl, anebo si 
řekneme, že to ten zloděj musí navrátit. Ale víte, to vyžaduje víru. Vyžaduje to věřit Bohu a věřit 
jeho Slovu… to vyžaduje zaměřit se na Ježíše. To vyžaduje být s Ježíšem.  

Já vím, že je to náročnější než být pověrčivý, ale je to slavnější!  

Je to náročnější než se vzdát strachu, ale je to mocnější.  

Já znovu přečtu ten verš, co jsem si vzal z písem na Půlnoční. „…Všem pak řekl. Chce-li někdo jít 

za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Je to náročnější, ale 

stojí to za to, žít tyto dvě věci …  

Kdo z vás během kázání na nějaký moment ztratil pozornost? Možná nějaká myšlenka vyvstala 

ve tvé hlavě a snažila se odvést tvou pozornost jinam… těmto pokušením čelíme každodenně… 

buďme moudří a nenechme se oklamat (oklamávat) nepřítelem. 

                Záznam kázání pastora Michala 17.1.2021 


