
 

…a hle, já jsem s Vámi až do skonání tohoto věku. 

 

Mt 28:19-20 Ježíš před tím, než odešel do nebe po svém vzkříšení řekl svým učedníkům … „Jděte ke 

všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je 

zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto 

věku.“ 

My jako lidé přemýšlíme v obrazech, tak bych moc rád, aby sis to teď představil… Písmo říká, že Ježíše 

po Jeho vzkříšení vidělo 500 lidí… tak si to teď představme. Stojíte na louce, a Ježíš vám řekne „Hle, já 

jsem s vámi až do skonání tohoto věku“… a najednou vidíte, jak odchází vzhůru do nebe, až vám ho 

zakryjí oblaka.  

To téměř zní jako protimluv … V jeden moment vám řekne Já jsem s vámi až do skonání tohoto věku… 

a hned pak ho vidíte odcházet… Kdyby naše víra byla v přirozeno, kdyby naše víra byla lidským 

náboženstvím, kdyby naše víra nebyla nebeského druhu, tak bychom měli právo se zbláznit v ten daný 

okamžik…  

 

My víme z té bezpečné vzdálenosti 2000 let, že Ježíš poslal svým učedníkům svého Ducha Svatého, 

který naplnil učedníky na den Letnic (učedníci byli spaseni už dříve, pečeť Ducha Svatého už byla na 

nich), ale Duch Svatý přišel v plnosti na tuto zem, a že Ježíš s námi zůstává skrze Ducha Svatého.  

Toto není vyučující kázání, nechci to vztahovat k tomu Jděte do celého světa a kažte evangelium, 

abych podmínil tu Jeho přítomnost s námi k tomu, co děláme…  

My víme, že je s námi, ale často se stává takový zádrhel … 

Luk 24:13 A hle, téhož dne (kdy Petr běžel ke hrobce a spatřil jen plátna, téhož dne, kdy ženy viděly 

Ježíše vzkříšeného) téhož dne dva z nich šli do vesnice jménem Emaus, vzdálené (sto) šedesát stádií 

(rozdíl v překladech, je to ale cca 11 km) od Jeruzaléma a rozmlouvali spolu o tom všem, co se stalo… 

a stalo se, jak tak spolu rozmlouvali, že se k nim přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, 

takže Ho nepoznali…   

A Ježíš se jich zeptal, o čem se bavíte … A oni říkají, bavíme se o Ježíši, Ty jsi určitě hodně zdaleka, že 

nevíš, co se tu dělo… Ježíš byl prorok, mocný před Bohem i lidmi … doufali jsme, že je to Mesiáš, ale 

dnes jsou to už 3 dny, co byl ukřižován… Ale dnes nás některé naše ženy šokovaly, když byly u hrobu      

a říkaly nám, že tam Jeho tělo nenašly a měly dokonce i vidění andělů… 

A Ježíš jim začal – počínaje od Mojžíše ve všech písmech začal ukazovat, co se o Něm psalo…a celou 

tu dobu byl s nimi, a oni Ho nepoznali. Celou tu dobu nevěděli, že to je On. Určitě Ho poslouchali                     

a byli nadšení… ve skutečnosti poté, co zmizel, říkali „copak v nás naše srdce nehořelo, když mluvil…?  

Oni nerozpoznali, že jde s nimi.  

Oni byli tak plní událostí, toho, co se dělo, že nepoznali, že Ježíš jde s nimi.  

A víte, lidé v dnešní době jsou tak plní událostí, křesťané jsou na fb a zprávách celý den, nasávají a 

hltají všechno, co se děje … Oni ví, že Covid je s nimi …až do posledních končin světa … Oni vědí, že 

falešné a podvedené volby v Americe jsou s nimi … tamten a tamto je s nimi … ale zapomínají na tu 

velikou pravdu, že JEŽÍŠ JE S NIMI.  



V listopadu 2020 poslední služby, které jsem kázal, to byly služby, slova, která jsem si asi nejvíc užíval 

… 2 nápravné a 2 povzbudivé kázání o reptání a jménech Božích ( Já jsem … ) 

A víte co? Ježíš tady byl se mnou, když jsem tu stál u kazatelny, když jsem ji nadšením obíhal … On 

tady byl se mnou… Amen? Ale stejně tak byl se mnou, když jsem omdlíval na záchodě … stejně tak byl 

se mnou, když jsem byl na kapačkách a cpali do mě kyslík, abych mohl dýchat ( horem – dolem : -)  ) 

… stejně tak tam byl se mnou, když mi lékaři říkali, že v pátek půjdu domů, pak zase že nepůjdu…pustí 

mě … nepustí … tak až v pondělí … :- ( 

Já jsem měl tendenci upadat do depresí, v nemocnici se o mě dobře starali, ale není to doma … a já už 

se cítil na to, že bych mohl být doma …a Ježíš byl se mnou …a byl tam se mnou i ten moment, když mi 

v pondělí lékařka řekla: „Za hodinu vás pustíme domů“, a já jsem málem začal poskakovat radostí … 

Ježíš se mnou byl celou tu dobu. Jediný rozdíl byl v tom, jestli já jsem si byl vědom toho, že je se mnou, 

anebo jsem si toho vědom nebyl … Protože On je s námi neustále, On řekl Já jsem s vámi po všechny 

dny.  

Žd 13:5 …Já se tě nikdy nezřeknu, nikdy se tě nevzdám, já jsem vždycky s tebou (parafráze) . 

 Jediný rozdíl je v nás, jestli si toho jsme vědomi …  

Mě to nebaví a někdy mě to i štve (ale nenech prchlivost svou tebou cloumat …), když věřící žijí v tom 

klamném smýšlení, že Ježíš není s nimi nebo v tom klamném dojmu, že Bůh nejedná, nebo že Bůh 

něco nedělá … Když tam napíšou někde (slyším nebo čtu taková ta prohlášení) „Pojďme tam, do té 

služby, Bůh začal zase něco dělat“ … jako kdyby někdy přestal …       

Já nás všechny chci dnes povzbudit, chci nás znovu všechny rozdmýchat, abychom si byli vědomi toho, 

že Ježíš skrze svého Ducha v našich srdcích je s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku                              

a chci nás povzbudit, abychom kráčeli ve svých dnech s vědomím Jeho přítomnosti… Samozřejmě nám 

to zabrání dělat špatné věci v našich životech, když budeme kráčet ve vědomí Jeho přítomnosti, ale            

o to teď nejde…  

Chtěl jsem vám promítnout takový obrázek, úžasnou fotku, jak malý lvíček stojí proti něčemu, a za 

ním stojí ten VELIKÝ lev … My jsme ty děti Boží a za námi a s námi je ten LEV ( z kmene Judy) …určitě 

bychom se taky mohli podívat na ten příběh těch šlépějí ( STOPY) … Bůh tam nesl toho člověka na 

svých ramenou… 

Ale pro mě osobně v této věci Boží Slovo je pro mne dostatečné … Jestliže mi Ježíš říká, že je se mnou 

až do posledních dnů, až do konce tohoto věku, tak je se mnou. Protože jestli někoho můžu 

vzít za jeho slovo, tak je to Bůh… Toto slovo si zasluhuje plnou pozornost… 

Tak jak Thomas četl z Izajáše i jak během chval Jeho láska k nám zaznívala … my jako věřící - naše 

zodpovědnost je Jeho přítomnost v našem životě … chci nás dnes povzbudit - Ježíš JE S NÁMI.  

Ti dva učedníci – to byli Ježíšovi učedníci, kteří s ním kráčeli už jakou dobu… ti, co si šli ten den tou 

cestou do Emaus … a Ježíš se k nim přidal a tam se říká, že jejich oči byly drženy, a i když jim otvíral 

Boží Slovo, Ježíš jim ho vysvětloval, oni to nepochopili…  

Luk 24:32 Řekli si : “Což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a vykládal nám Písma?“  

“Což v nás srdce nehořelo…?“  To jejich srdce v nich hořelo, jejich duch skákal nahoru a dolů, Duch 

Boží, který byl v nich, jak Ježíš vdechl Přijměte Ducha Svatého, už byli znovuzrozeni, už byli zapečetěni, 



už byli zachráněni, ten duch v nich poskakoval nohoru a dolů, ale, ALE jejich plnost, plnost těch 

událostí, plnost toho, co se dělo v Jeruzalémě, ta plnost toho, čím se zahltili, přehlušila ten oheň srdce. 

TO, CO SE DĚLO kolem PŘEHLUŠILO TEN OHEŇ SRDCE. 

Bratři a sestry, vy, kteří jste uvěřili v Ježíše Krista. Právě teď ve vás vaše srdce hoří, právě teď ve vás 

Duch Boží poskakuje nahoru a dolů, vaše srdce hoří. Proč? Protože Ježíš je s VÁMI! Právě teď ve vás 

vaše srdce hoří, protože Ježíš je s vámi… Vnímáte tu Jeho přítomnost? Vnímáte ten oheň?  Vnímáte 

to, že je s vámi? Víte o tom? Anebo ten oheň hoří, ale je na něm naskládána spousta událostí, spousta 

věcí…  

Neříkám, že nemáme být opatrní v tomto období, já neříkám, že nemáme dělat ty věci, které jsou 

správné … 3R … já jenom říkám, že Ježíš je s námi. Říkám, že Ježíš je s námi a že nás chce vítězně 

provést tímto období… A že toto období, které je tady, přišlo, a taky odejde. Ale Ježíš ve vašem srdci 

zůstává do kdy? Furt! Minimálně do konce tohoto věku je tady psáno :- ) Víme, že v nebi to bude 

pokračovat … Ježíš zůstává…  Volby přijdou a odejdou … To období, které přišlo, odejde, ty potíže, 

které jsou tady přišly a odejdou…moje zdravotní obtíže, přišly a odejdou…musí, amen?!        

S Bohem jdou věci od slávy ke slávě…ale Ježíšova přítomnost zůstává…  

A jediným problémem, skutečně jedinou komplikací, jedinou věcí, která to kazí je to, jestli jsme si 

vědomi Jeho přítomnosti… V Lukáši je psáno, že v těch dvou učednících hořelo jejich srdce, jejich srdce 

hořela, jak jim otvíral písma a jak jim všechno říkal, ale oni Ho nepoznali… 

Všimněte si toho … někteří lidé říkají, že Pán to tak chtěl, protože tam se říká Jejich oči byly drženy, 

aby Ho nepoznali, a tak Ho nepoznali… ano, jejich oči byly drženy, ale co v nich hořelo? Hořely jejich 

oči? Ne. Hořelo jejich srdce.  

Jak poznáte, že Ježíš je s Vámi. Svýma očima? Stojí tady teď Ježíš vedle mě? Stojí! Vidíte Ho? Nevidíte. 

 Ale On je se mnou po všechny dny až do skonání tohoto věku.  

On je s tebou po všechny dny až do skonání tohoto věku.  

Takže církvi, bratři a sestry, Ježíš je s námi až do skonání tohoto věku…Buďme my s Ním. Dejme 

Ježíši víc prostoru, dejme Ježíši větší prioritu než všem těm událostem, které se dějí kolem nás. 

Ať Mu dáme prostor a prioritu ve službě, kterou mu konáme, ať Mu dáme prostor a prioritu v osobním 

čase, který s Ním máme… ale dejme Mu to. Tu větší prioritu, ten větší prostor v tom, co se děje 

v našich životech. 

Proč? Protože je to velmi jednoduché – kterého psa krmíte, ten bude žít. Kterého psa krmíte, ten 

bude žít…Tím neříkám, že Ježíš je pes, to v žádném případě… . ale je to o tom, že naše srdce v nás hoří.  
 
Mé srdce ve mně hoří, protože Ježíš je se mnou. Mé srdce ve mně hoří ráno, když otevírám Písmo, 

protože Ježíš je se mnou a chce se mnou mluvit. Mé srdce ve mně hoří, když přes den rozjímám o 

věcech, které On říká. Mé srdce ve mně hoří i v ten moment, kdy si pustím ty zprávy, ale …teď je otázka 

– jestli já si toho budu vědom, anebo jestli náhodou nezaskládám Ježíše pod ostatní věci… 

Je jedna taková hláška z filmu Forest Gump…  poručík se ptal Foresta – Už jsi našel Ježíše? Forest na 

to: „Já jsem nevěděl, že Ho mám hledat…“   A tak začíná většina evangelizačních rozhovorů – Už jsi 

našel Ježíše?   



Ale my jako věřící my nemusíme hledat, On je s námi.  

My nemusíme hledat, On je v našem srdci.  

My  nemusíme hledat, On nás neopustí, On se nás nevzdá a nikdy se nás nezřekne, On je s námi…  

My jenom potřebujeme být s Ním a dát mu tu prioritu a dát Mu ten prostor 

 

Ježíš může chodit po zbytek vašeho života s vámi jako ten tichý, nenápadný společník, o kterém nevíte 

a bude to jenom proto, že Ho nepustíte ke slovu, bude to jenom proto, že mu nedáte prostor, bude 

to jenom proto, že nebudete s Ním. 

Anebo může vést váš život – může sedět na „místě řídiče“ a může ho směrovat…a je to pořád tentýž 

Ježíš … 

Někteří lidé říkají – Já bych chtěl být jako tam ten služebník a tam ten … No jo, ale ti „oni“ dali Ježíši to 

místo řidiče. 

A stejný Ježíš, který je s nimi a dělá velké a slavné věci je s vámi.  

Stejný Duch Svatý, který zmocňuje je, zmocňuje i vás. Možná ne ke stejnému „typu“ věcí jako je, 

možná k jinému, ale ke stejně slavnému. 

Ta jediná dnešní myšlenka je – Ježíš říká Já jsem s Tebou, až do skonání tohoto věku – Já jsem s tebou, 

JÁ JSEM S TEBOU po všechny dny až do skonání toho světa… On vás neopustí, On se vás nezřekne, On 

vás miluje, On je s vámi, On je se mnou, buďme tedy s Ním… 

Dejme Mu ten prostor, tu prioritu … nedovolme těm událostem - a těch 

událostí bude víc …jedna odchází, druhá je na cestě, ďábel toho má hodně 

nachystaného pro lidstvo, a církev… O to víc potřebujeme přilnout k Ježíši, 

tím víc si potřebujeme být vědomi Jeho přítomnosti.  

 

Ježíš nepřichází a neodchází, On zůstává… Amen. 

 

A povzbuzení na konci skrze Jiřinku : 

 … TEN, KTERÝ JE V NÁS, JE VĚTŠÍ NEŽ TEN, KTERÝ JE VE SVĚTĚ. 

                                         1.list Janův 4:4b 
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