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Víra uvolňuje Boží moc.
1 Korintským 2:2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to
Krista ukřižovaného.
3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;
4 má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se
Duchem a mocí,
5 aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
Ježíšova služba byla doprovázená divy a zázraky, aby lidé uvěřili, že je všemohoucí Bůh a aby
na základě této víry se zachránili z věčné smrti. Víra je základ pro spasení a bez víry se člověk
nemůže líbit Bohu.
Židům 11:6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že
Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Pravá víra je doprovázená Boží mocí a nadpřirozenými skutky. Žijeme obklopeni nevírou,
nevěrou, pochybnostmi. Každý den musíš bojovat za svoji víru a musíš se naučit překonávat
nevěru a pochybnosti. Lidé rychle ztrácejí víru, když se jim neděje to, co by si přáli.
Apoštol Pavel jasně stanovil rozdíl mezi pravou vírou a lidskou teologií.
Lidé touží po skutečné praktické službě. Nestačí mít jen znalosti o všem, jak by to mělo
vypadat, jak to funguje. R. Bonnke začínal s malými zkušenostmi a na začátku jeho služby
nebyly zjevné nadpřirozené zázraky. Přesto se nevzdával a pokračoval dál. Během obětavé a
věrné služby mu Bůh stále přidával více pomazání a jeho víra rostla.
Víra má svůj začátek, průběh - růst a naplnění.
Nikdo nemůže vykonat skutky Boží pokud Bůh nebude s ním.
O Ježíši bylo řečeno:
Skutky apoštolské 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh
byl s ním.
Nejprve přišel Ježíš Kristus, aby lidem přiblížil Boží království přicházející v moci. Otec dal
Ježíši do hmotného světa nadpřirozenou moc činit divy a zázraky a Ježíš ji okamžitě začal
uplatňovat proti zlému a pomáhal lidem, kteří byli v moci ďáblově. Kdyby Pán nekonal tyto
skutky, nikdo by mu nevěřil, že je z nebe. I tak mnozí zpochybňovali jeho Božství.
Tím to ale neskončilo. Pán odešel do nebe po vzkříšení a chtěl, aby se v této nadpřirozené
službě pokračovalo. Proto si povolal prvních 12 apoštolů a předal jim od Otce to, co sám
dostal.
Nemůžeš dělat žádné skutky, pokud nebudeš vyučen.
Jan 6:44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho
vzkřísím v poslední den.
45 Je psáno v prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha´. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil
se u něho, přichází ke mně.
To, že tu jsme je důsledek toho, že nás k sobě přitáhl Otec. Protože Pán řekl, že nikdo nemůže
přijít k Ježíši, dokud ho k němu nepřitáhne samotný Otec. Otec má v plánu přivést k Ježíši
Kristu všechny pokorné lidi, kteří milují pravdu. Protože je napsáno, že pokorným dává milost,
pyšným se protiví.
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Dalším požadavkem učednictví je dělat to, co dělal mistr. Ježíš Kristus dostal pomazání moc
Ducha svatého od Otce a my dostáváme Ducha svatého od Ježíše. Pán to předává dál těm, kteří
v Něj uvěří.
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.
Pravé evangelium je doprovázeno moci Boží. Problém dnešního křesťanství je v tom, že není
učednictví podle Božího slova. Lidé chodí k velmi pomazaným lidem a přijmou uzdravení,
osvobození, naplnění Duchem svatým, ale sami nejsou vyučeni, aby to samé činili i oni.
Takže jsou velká shromáždění např. s Benny Hinnem, nebo jinými požehnanými služebníky,
kde Duch svatý mocně působí. Lidé přijmou určitou službu, ale nepokračují sami v této práci.
Myslí si, že na to nemají povolání. Většina křesťanů "nedoroste" do služby např. Kathryn
Kuhlmanové, nebo Reinharda Bonnkeho, ale mohou činit ve svém místě službu podle míry
víry,kterou jim dal Pán.
Efezským 4:4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
I jediná hřivna má cenu před Pánem. Proto ji nezakopej, ale pracuj s tou vírou, kterou máš.
Lepší je dělat aspoň to málo co máš, než nedělat vůbec nic.
Můžeš se modlit - tak se modli.
Jaký je znak lidí, kteří chodí v Duchu svatém.
Za Ježíšem chodily zástupy a chtěli být uzdraveni, osvobozeni, a poslouchali jeho učení,
protože učil jako ten,kdo má moc.
Marek 1:21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.
22 I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:
24 "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží."
25 Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"
26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
27 Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým
duchům přikáže, a poslechnou ho."
Rozdíl mezi zákoníky a Ježíšem byl ten, že z Ježíše stále vycházela Boží moc, která lidem
pomáhala a osvobozovala od ďábla.
Pravá přítomnost Ducha svatého působí radost, zázraky, přitahuje lidi, neodpuzuje lidi.
Když byli učedníci poprvé naplněni Duchem svatým tak lidé, kteří je slyšeli byli zasaženi v
srdci Božím slovem a obraceli ve víře k Ježíši Kristu.
Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste
ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme
dělat, bratří?"
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.
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39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43 Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
45 Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
46 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s
radostí a s upřímným srdcem.
47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které
povolával ke spáse.
Duch svatý v lidech se projevuje tak, že přitahuje další lidi k sobě.
- lidé slyšeli Boží slovo a byli zasaženi v srdci. Byli usvědčeni ne lidskými řečmi, ale
samotným Bohem. Rozdíl o proti dnešním církvím. Na mnohých místech se káže Boží slovo,
ale lidé se neobracejí, nečiní pokání, nepřijímají Ducha svatého.
- lidé, kteří jsou zasaženi samotným Duchem svatým se ptají. Co máme dělat, abychom se
zachránili,abychom se uzdravili. Vnímají Boží přítomnost. Každý člověk je citlivý na Ducha
svatého. Když se někde skutečně objeví Boží přítomnost, pak věřící i nevěřící jsou zasaženi
obrovskou láskou, milostí, radostí. Jediný kdo to nesnáší je ďábel a démoni a také lidé, ve
kterých jsou démoni. Také lidé pod vlivem nečistých duchů nesnášejí kázané slovo v Duchu
svatém. Ostatní lidé vnímají, že přichází něco dobrého od Boha a ptají se co to je?
- kde je skutečně přítomen Duch svatý lidé vytrvale poslouchají Boží slovo. Lidé vytrvale
poslouchali učení apoštolů, protože v tomto slově byl život a projevoval se okamžitě. Když
Ježíš kázal v Kafarnaum živé Boží slovo, tak démon to nebyl schopen vydržet a okamžitě se
ozval. Co je ti do nás Ježíši? Ježíš ho okamžitě umlčel a vyhnal z toho člověka. Takové
prostředí přítomnosti Ducha svatého potřebujeme i dnes.
- lidé se v takovém prostředí, kde je Boží přítomnost, nestydí modlit. Byli pospolu a modlili se.
Kde není Duch svatý tam je těžká duchovní atmosféra a křesťané se stydí za svoji víru a nemají
ani sílu se modlit.
To může být také znakem přítomnosti démonů, kteří brání lidem se svobodně projevovat. Kde
je totiž Duch svatý - Duch Pána Ježíše Krista - tam je svoboda.
Svobodu na setkání věřících nevytvoří dobré pohoštění, ani známé prostředí, ale Boží
přítomnost. O tu se nejvíce bojuje na každém setkání. satan stále posílá na různá shromáždění
démony, kteří vytvářejí nedůvěru - doslova duchovní deku, jako by bylo všechno svázané a
kontrolované.
- lidé naplnění Duchem svatým nejenže působí pokoj, ale přinášejí povzbuzení a radost. V té
době se všichni dělili o své potřeby s radostným srdcem chválili Boha a výsledkem bylo,
že byli všemu lidu milí.
Charakter Kristův přitahuje pokorné a věrné lidi. Mnoho křesťanů nežije pod vládou Ducha
svatého a té milosti, kterou má Pán. Pokud se nezmění jejich charakter a nejsou proměněni do
Boží podoby, jsou lidem odporní. Dělají všechno jen jako a napodobují svatost, napodobují
radost, napodobují slušnost, ale vždycky je odhalí jejich chování mimo společnost, kde nejsou
na očích - v soukromí.
I když máš pravdu tak spravedlnost neukřičíš, ani neprosadíš hněvem, hlukem.
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Jakubův 1:20 vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
Nejde zkopírovat něčí službu, protože každý z nás je originál a má originální poslání na této
zemi.
Kdo má schopnost učit - ať učí, každý podle svého obdarování.
Římanům 12:6 Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má
dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
7 Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.
8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v
čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Každý má nějaké obdarování od Pána a tím co máš můžeš lidem posloužit a přitom můžeš být
naplněn Duchem svatým a růst ve víře.
Tvoje víra a pomazání musí růst, aby přerostla veškerou démonskou moc a satanský odpor.
Sportovec, který chce zvednout těžší činku, musí začít více trénovat až do svých možností.
Křesťan, který jen konzumuje požehnání a netrénuje zakrní a uschne.
Návod je biblický - po obrácení a činění pokání - vědomě nehřešit,
vést střídmý a bohabojný život v pokoře před Bohem, v modlitbě. A také v půstu, když je to
potřeba. To poslední je nejtěžší překážka - sebezapření, které je potřebné pro udržení Boží
moci.
Přesto to nesmíš vzdávat a pracovat s tím co máš. Boží moc se uvolňuje při duchovní práci. Při
každé práci se Boží moc neuvolňuje.
KJ.

