
Jméno Ježíš Kristus je plná moc 

Skutky 3:16 

Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. 

Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. 

Skutky 4:10 

Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý 

ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. 

Skutky 4:30 

Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí 

divy a zázraky!“ 

Co je to plná moc? 

Zastoupení ve věcech zmocnitele. 

Lukáš 10:17-20 
Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve 
tvém jménu!“ 18 Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. 19 Hle, uděluji 
vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám 
neublíží. 20 Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména 
jsou zapsána v nebesích.“ 

Tito lidé zastupovali Ježíše. V Jeho jménu připravovali cestu pro něj. I my máme poslání. 

Marek 16:14-20 
Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, 
protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. 

15 Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a 
pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet 
tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových 
jazycích, 18 budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou 
vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“ 

Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. 20 Oni vyšli 
a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. 

To je naše poslání. Každá mise požaduje zmocnění/poslání.  

V mém jménu… 

Je to jeho jméno a víra v něj, které on potvrzuje svými znameními. My sami žádná znamení 
neděláme. 

 



Jan 14:12-14 
12 Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat 
ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. 13 O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby 
byl Otec oslaven v Synu. 14 Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ 

Ježíš nás vyzývá, abychom v jeho jménu dělali skutky, které on bude dělat skrze nás, a tím 
oslaví Otce. 

Pán pracoval s nimi a potvrzoval svoje slovo. I dnes. 

Jan 15:16 
Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby 
zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 

Jan 16:23-24 
V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v 
mém jménu, to vám dá. 24 Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a 
vaše radost bude dokonalá.  

Matouš 18:20 

Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Jan 14:26 
Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a 
připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 

Jan 5:40-42 
A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově 
jménu, propustili je. 41 A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání 
pro jeho jméno. 42 Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat 
Ježíše za Mesiáše. 

Skutky 9:26-27 
Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. 
Nevěřili totiž, že je učedník. 27 Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl 
jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově 
jménu.  

 

Skutky 16:16-18 
16 Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha 
a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. 17 Začala za Pavlem a za 
námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu 
spásy!“ 18 Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu 
duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč. 



1.Korintským 6:11 
11 A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána 
Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 

Efeským 5:20 
Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

Koloským 3:17 
Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte 
skrze něj Bohu Otci. 

2. Tesalonickým 3:6 
Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému 
bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neopouštějte společná shromáždění 

Skutky 2:44, 46-47 
Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. 45 Prodávali pozemky a majetky a 
rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. 46 Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech 
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. 47 Chválili Boha a všem lidem byli 
příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. 

Apoštolové a noví věřící se scházeli v chrámu (církev) a v domech (domácí skupina). 

Proč je nezbytné se scházet? 
 
Žalm 122:1  
Raduji se, když slýchávám: „Pojďme do domu Hospodinova!“ 

Matouš 21:12-16 
Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly 
směnárníků i sedačky prodavačů holubic 13 se slovy: „Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván 
domem modlitby,‘ ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů‘!“ 14 V chrámě ho obklopili slepí a 
chromí a on je uzdravil. 15 Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, 
jak v chrámě křičí: „Hosana, Synu Davidův!“ rozhořčili se. 16 „Slyšíš, co říkají?“ ptali se ho. 
„Ovšem,“ odvětil Ježíš. „Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil 
chválu‘?“ 

Marek 11:15-17 
Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i 
kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic 16 a nikomu nedovoloval 
ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. 17 Potom je vyučoval: „Není snad psáno, že ‚Můj 
dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě 
lupičů‘!“ [c] 

Lukáš 19:47-48 
Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali 
způsob, jak ho zničit. 48 Nevěděli ale, jak to provést, protože všechen lid mu visel na rtech. 

Jan 2:14-17 
V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. 15 Tehdy si z 
provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze 
a zpřevracel stoly 16 a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého 
Otce tržiště!“ 17 (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě 
pohltí.“)  

 

Matouš 18:19-20 
Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, 
stane se jim to od mého nebeského Otce. 20 Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém 
jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mark+11&version=B21#fcs-B21-24722c


Apoštolové odkoukali od Ježíše jeho lásku k Božímu domu, jeho touhu být v domě svého 
Otce a řídili se jeho příkladem. Věřící by měli mít stejnou touhu po Božím domě. Jsme jeho 
děti a každé dítě v rodině by si mělo užívat možnost být ve svém domě, ve své rodině.  

V Božím domě se máme starat jeden o druhého. 

Materiální potřeby ale nesmí být důvod, proč se scházíme. Musíme mít na zřeteli Boha a 
jeho království. 

Skutky 4:23-24,31 
Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. 24 Když to 
bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: „Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, 
co je v nich.  
Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem 
svatým a začali směle mluvit Boží slovo. 

Ve společném setkávání nacházeli apoštolové a učedníci útěchu. Jejich víra se posilovala, 
když je ostatní podpořili v modlitbě. 

Věřící hledají místo, kde se budou bavit a kde se nebude mluvit o hříchu. Říkají, že církev má 
být zábavná a atraktivní pro svět, abychom získali lidi pro Krista. To není pravda. Jenom 
pravda Božího slova může proměnit duši a naplnit ji pokojem a radostí. 

Boží dům je domem chvály, uctívání, modlitby, slova, uzdravení, znamení a divů. Musíme mít 
ve vážnosti a bázni jeho přítomnost, protože Bůh ve svém domě může i přísně trestat. 

Skutky 5:1-11 
 Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; 2 část 
utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám 
apoštolů. 3 Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? 
Proč jsi ukryl část peněz za to pole? 4 Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi 
ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal 
jsi lidem, ale Bohu!“ 5 Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo 
to slyšeli, padla veliká bázeň. 6 Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. 7 Asi 
po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. 8 Petr jí řekl: „Pověz mi, 
prodali jste to pole za tolik peněz?“ „Ano, za tolik,“ odpověděla. 9 „To jste se domluvili, že 
budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží 
kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“ 10 Ihned se mu skácela mrtvá k 
nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího 
muže. 11 Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. 

Římanům 16:17 
Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které 
jste poznali. Vyhýbejte se jim! 

Když se scházíme, měli bychom se vyvarovat pomluvám, klevetám, oklamání, stížnostem na 
vedení atd. 



Dnešní věřící nemají čas – práce, rodina a další věci dusí lásku k Božímu domu. Potřeby jsou 
sice skutečné, ale neměly by být důvodem pro to, že nechodíme do církve. Online je skvělá 
věc, ale opět to nemůže nahradit scházení se věřících. 

Židům 10:25 
a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se 
napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. 
HEBREW 10 vs 25 

Viděli jste někdy fotbalistu, který nikdy nebyl na tréninku? Může se dívat na video, ale pokud 
nikdy nevstoupí na trávník, nestane se dobrým fotbalistou. 

Co třeba chirurg, který nikdy neoperoval, jen se učil na internetu? 

Pokud chceme být s Pánem celou věčnost, ale nechce se nám chodit do církve, budeme asi 
na věčnosti velmi překvapení.  
 

Žalm 24:7 
Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: 
Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, 
abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. 
 
 


