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Předávání Boží moci.
Božím záměrem je, aby všichni lidé došli spásy a stali se Božími dětmi. Máme vítězit nad
silami nepřítele.
Ježíš řekl svým učedníkům
Skutky apoštolské 1:5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne
těchto několik dní."
Skutky apoštolské 1:8 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."
Pak Petr řekl lidem, kteří viděli učedníky pod vlivem Ducha svatého
Skutky apoštolské 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve
jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bůh."
K čemu potřebuješ sílu Ducha svatého? Ke svědectví evangelia o Ježíši Kristu, k ničení skutků
ďáblových, k vymítání démonů, k uzdravování nemocných, ke vzkříšení mrtvých.
Mnoho křesťanů se jen brání, když jsou napadeni ďáblem. Správný postup je předcházet
útokům od zlého, vyhledávat ďábla a ničit ho.
1 Janův 3:8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se
zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
Ježíš Kristus po pokušení na poušti se vrátil v moci a síle Ducha svatého, chodil po celé Galilei,
vyučoval v jejich synagogách a ničil ďáblovy skutky.
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.
24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené
rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.
Jeho služba neskončila odchodem do nebe. Naopak prohlásil:
Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím,
a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Křesťané - kristovci mají činit stejné skutky jako Ježíš Kristus. Kázat evangelium, křtít nově
obrácené ve vodě a vést lidi ke křtu v Duchu svatém, uzdravovat nemocné, vyhánět démony,
křísit mrtvé.
Skutkům Božím zabraňuje NEVĚRA, POCHYBNOSTI, STRACH.
Dalším problémem, proč se skutky nedějí je NEZNALOST A NEPOSLUŠNOST.
Jak můžeš získat Boží víru? Pán nás vyzývá abychom měli Boží víru. Takovou víru jakou má
Bůh. Marek 11:22 Mějte víru Boží.
Musíš si uvědomit, kdo vlastně jsi. Už nejsi jen pozemský neschopný člověk, ale když jsi uvěřil
v Ježíše Krista ses stal nebeským člověkem a Božím synem.
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Jan 1:12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z
Boha.
Po pozemských rodičích jsi získal pozemskou smrtelnou přirozenost, po nebeském Otci jsi
získal nebeskou přirozenost - nesmrtelnost. Jsi nazván Božím dítětem, jsme synové a dcery
nebeského Otce a jsme dědicové veškerého nebeského požehnání.
Byl jsi adoptován a přijat do královské rodiny nejvyššího Krále Králů a Pána Pánů - Ježíše
Krista. On je Král neomezený v moci a síle, má veškerou moc na nebi i na zemi.
Uvědom si, že máš stejná práva a povinnosti jako andělé a všichni spasení lidé v nebi a všichni
Duchem svatým naplnění věřící na zemi, každý podle svého postavení a podle míry víry.
S královským titulem je spojena i moc a autorita. Mnozí to nevědí.
Ježíš neřekl, že možná budete šlapat po hadech a štírech, ale že BUDETE ŠLAPAT PO
HADECH A ŠTÍRECH A PO VEŠKERÉ SÍLE NEPŘÍTELE.
Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
Komu dává Pán Ježíš Kristus tuto moc? Svým dětem! Svým synům a dcerám!
Jsi Jeho syn a dcera, nebo nejsi? Pokud ano, pak máš i od svého Krále královskou moc,
abys ničil skutky ďáblovy.
Pro ty, kteří přijali Ježíšovo jméno a uvěřili v Ježíše, už není na zemi taková síla a moc, kterou
by nemohli porazit. Duch svatý je nejsilnějším duchem v celém vesmíru. Před Bohem se
třesou padlí andělé, démoni i samotný satan. Tyto padlé bytosti se bojí i křesťanů naplněných
Duchem svatým.
Proto je řečeno:
Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám.
1 Petrův 5:9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
Naším úkolem není studovat, jak se který špinavý démon jmenuje a jakou má sílu. Naším
úkolem je ho vyhledat a zničit, zmařit jeho chystané skutky.
Jak se předává taková moc od Boha? Nejdříve ji předal Pán svým apoštolům, kdy na ně dechl.
Jan 20:21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."
22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
Je zajímavé, že hned po vzkříšení na určitou dobu jim předal Ducha svatého a pak jim řekl, že
mají počkat, až sestoupí na ně Duch svatý z nebes.
I z dřívějších příkladů vyplývá, že Ducha svatého může na určitou dobu dostat každý člověk,
aniž by byl pokřtěný v Duchu svatém. To se děje jednorázovým předáním.
Pak se jedná o stálou přítomnost Ducha svatého po křtu v Duchu svatém.
Takže se jedná o dva způsoby předání Ducha svatého.
1. Pro určitou službu, jen na určitou dobu. Tuto moc dostane člověk jednorázově např. když na
něj vloží ruce křesťan, který už Ducha svatého přijal. Položíš na někoho ruce a přijme Ducha
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svatého. Tato Boží moc se bude projevovat určitou dobu. Apoštol Pavel předal Boží moc na
šátky a lidé, kteří se těch šátků dotkli byli uzdraveni.
2. Trvalé předání Ducha svatého po křtu v Duchu svatém s projevem s mluvením v nových
jazycích.
Pán na začátku služby na zemi pověřil nejdříve svých 12 učedníků, pak 70 a předal jim moc Ducha svatého na určitou službu. Uzdravovali, vymítali démony. Ale bylo to dočasné. Kdyby
si chtěli tuto moc uchovat, pak by museli být stále s Ježíšem, aby jim znova dal nové pomazání
Ducha svatého. Ježíš jim vysvětlil, že jednou odejde z tohoto světa a oni pak dostanou trvale
Ducha svatého, který na ně sestoupí. To se pak stalo při prvním vylití Ducha svatého o
letnicích.
Po křtu v Duchu svatém máš tuto moc TRVALE. A máš stálý přísun Boží moci přímo z nebe.
Je to pořád stejný Duch svatý, ale v prvním případě čerpáš od osoby žijící na zemi, ve
druhém případě od osoby z nebe.
Mnozí křesťané zůstali u tohoto prvního způsobu a stále chodí pro nové pomazání k duchovním
osobám, které jsou pokřtěny v Duchu svatém. Stále by chtěli, aby na ně někdo s "pomazáním"
vkládal ruce a tak je držel při životě a v naplnění Duchem svatým, ale odmítají křest v Duchu
svatém.
(Olejová lampa bude hořet tak dlouho, dokud bude mít palivo.)
Když čerpáš od pomazaných lidí, budeš závislý na pomazaných lidech. Když se naučíš čerpat
od Pána, budeš závislý na Pánovi. Druhý způsob je pro ty, kteří se plně odevzdají Pánu Ježíši
Kristu, věří mu a poslouchají Ho.
Jakou hodnotu má Boží oheň na dárci a na darovaném? Stejnou. Oheň pálí stále stejně, protože
je to vlastnost ohně, pokud hoří. Máš stejného Ducha svatého, jakého měl Pán při pozemské
službě a jakého mají ostatní Duchem pokřtění věřící.
Ježíš Kristus je zdroj ohně - od něho se všechno zapaluje. Pak můžeme zapálit jeden druhého.
Nemůžeš nikoho zapálit, když nebudeš sám zapálený ohněm Ducha svatého.
Můžeš dát jen to, co jsi od Pána přijal a co máš.
Jan řekl - o Ježíši Kristu.
Matouš 3:11 Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Převezmi od Pána to, co ti zaslíbil - Ducha svatého a pracuj s těmi dary, které jsi od Pána přijal
a nečekej na to, až to za tebe učiní někdo jiný.
KJ

