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Duch svatý pracuje, když mu to dovolíš.
Bůh jedná svrchovaně v celých dějinách lidstva. Hledá lidi, kteří s Ním budou spolupracovat.
1 Korintským 3:7 a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává
vzrůst.
8 Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9 Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý
na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.
Malachiáš 3:14 Říkáte: »Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi
stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně?
15 Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností,
pokoušejí Boha, a přece uniknou.«"
16 Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A
byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli
jeho jméno.
17 "Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím,
budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží."
18 Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím,
kdo mu sloužit nechce.
Služba Bohu je službou pod vedením Ducha svatého. Kdo chce Bohu sloužit, musí mu sloužit
pod pomazáním Ducha svatého. Jiná služba není. Je-li služba založena jen na liteře, pak
samotná litera bez Ducha zabíjí, protože zjevuje jen požadavky, nařízení, příkazy a zákazy.
Když chce někdo žít zbožně bez Ducha svatého, dostává se do velkých problémů se samotným
Bohem, protože kdo chce žít z vlastních sil, nemůže se líbit Bohu. Boží duch je ta síla, která
oživuje mrtvého ducha člověka.
Římanům 8:8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
9 Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo
nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
Je mnoho lidí, kteří si myslí, že když dosáhnou vysokého vzdělání, dostanou tu nejlepší
výchovu a budou se chovat "kulturně", pak budou lepšími lidmi než ostatní. Lepším člověkem
se nestaneš jen vzděláním, vyšší životní úrovní a bohatstvím.
Božím člověkem se staneš, když se podřídíš Duchu svatému. Nejednáš podle své vůle, ale
hledáš Boží vůli.
Po křtu Ježíše ve vodě, vedl Duch svatý Pána Ježíše na poušť, kde ho ďábel pokoušel. Pak se
Pán vrátil v moci a síle Ducha svatého.
Síla Ducha svatého se aktivizuje ve chvíli, když jsi v konfrontaci s nepřítelem.
Náš vztah je v různých úrovních s Duchem svatým. Proto nemají všichni věřící stejné skutky.
Někdo má víru na uzdravení rýmy, jiný na uzdravení malomocenství a nebo rakoviny. A
někteří nemají víru na nic. Když máš jen víru, ale nebuduješ duchovní sílu a moc Ducha
svatého, pak tvoje víra bude bez skutků a o takové víře je psáno, že je mrtvá.
Kde můžeš získat duchovní sílu a moc?
PŘI PRÁCI. Pokud budeš líný a nebude se ti chtít pracovat ani ve fyzické oblasti, nepočítej s
tím, že Bůh tě bude používat pro práci v duchovní oblasti.
Musíš mít rád svoji práci. Mnoho lidí přemýšlí o tom, jak získat peníze a prostředky bez práce,
aby si mohli jen užívat života. Takoví lidé se do Božího království nedostanou.
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Nevymlouvej se na svoji chorobu a nemoc, že nemůžeš pracovat. Pokud jsi uvěřil v Ježíše
Krista, pak se modli, aby tě ze všech problémů a nemocí vysvobodil, abys mohl pracovat na
přirozené úrovni a pak i na duchovní úrovni. Navíc je mnoho hendikepovaných lidí, kteří také
pracují. Vezmi si od nich příklad.
Musíš věřit Božímu slovu, i když jsi na "poušti" v období, kdy ještě nevidíš výsledky svých
modliteb a své práce. Mnoho lidí se modlí, ale nedostávají žádnou odpověď.
Proč mnozí křesťané nedostávají od Boha odpověď a proč nejsou vyslyšeni?
1. Protože žijí i po obrácení ve svých hříších a myslí si, že je Bůh vyslyší.
Izajáš 59:2 Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy
zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.
Nemůžeš žít v kompromisu, uhýbat z boží cesty na širokou cestu a pak se divit, že nic od Boha
nedostaneš. Existuje dokonalá Boží vůle a tolerovaná Boží vůle.
V době Mojžíšově, Bůh toleroval mnohoženství a pro tvrdost srdce dovolil Mojžíšovi, aby
mohli lidé té doby napsat rozlukový lístek a rozvést se. V nové smlouvě je to nepřijatelné. Bůh
netoleruje rozvod, mimo případ smilstva.
Matouš 5:31 Také bylo řečeno: `Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!´
32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí
ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.
Lukáš 16:18 Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s
tou, kterou muž pustil, cizoloží.
Toto jsou vážné hříchy, pro které se lidé nemohou vrátit k Bohu. Duch smilstva je drží v
poutech a nedovolí jim vejít do Božího království.
Mnoho lidí uvěří v Boha jen proto, že od Boha něco žádají (např. uzdravení), ne proto, že si
zamilovali spravedlnost a pravdu a nikdy nečinili opravdové pokání ze svých hříchů.
2. Protože se nemodlí, neprosí, žijí vlažným životem.
V tomto případě to platí pro křesťany, kteří jsou úplně pasivní, čekají na Boží vůli a nic
nedělají. Pasivita a vlažnost tě také nepustí do Božího království.
Zjevení Janovo 3:15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený
anebo horký!
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Pán říká, že nesnese žádného křesťana, který bude líny, když bude vlažný.
Mnoho lidí si zvyklo žít ve vlažnosti. Trochu víry, trochu světa, trochu z Božího života, trochu
z těla. Duch svatý v takovém případě nemůže nic skrze takového člověk vykonat.
Duch svatý je v takovém člověku jako v tlakovém hrnci. Stále se takový člověk naplňuje
Duchem svatým - tlak v něm stoupá, ale nemůže vyjít ven. Neučiní žádný skutek víry.
Jak poznáš plnou láhev od prázdné láhve? Když otevřeš ventil, pak z plné láhve vychází tlak
plynu, z prázdné láhve nevychází nic.
Nikdo si nekoupí např. propan - butanovou láhev prázdnou, ale plnou. A když si ji koupí, pak ji
připojí ke sporáku a zapálí tento plyn, aby mu oheň dodával potřebné teplo.
Nemůžeš si dovolit být prázdnou nádobou a také plnou nádobou, kterou nepoužíváš k práci.
Duch svatý v tobě není jen pro ozdobu. Že máš jazyky, že máš schopnost rozpoznávat dobré od
zlého. Že už znáš celou bibli skoro nazpaměť ti nic neprospěje, pokud nebudeš přinášet ovoce.
Když tyto schopnosti nepoužiješ v tomto světě, pak je ti veškerá síla k ničemu.
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Pokud si křesťané nevybudují živou víru, aktivní víru, pak Bůh s nimi nemůže nic dělat.
3. Modlí se a prosí, ale špatně. Jde jim jen o jejich vášně.
Jakubův 4:2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout.
Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.
3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.
4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Dalším problémem, proč lidé nebudou vyslyšeni a budou odsouzeni je ten, že chtějí použít Boží
sílu ke své oslavě, ke svému vyvýšení, stále si chtějí udržovat přátelství se zvráceným a
prokletým světem, pak se stanou nepřáteli Božími. Takovým křesťanům Bůh řekne, že jsou
činitele nepravosti. Bůh vyžaduje dobré ovoce.
Matouš 7:19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20 A tak je poznáte po jejich ovoci.
21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.
22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve
tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´
23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte
nepravosti.´
Činitelem nepravostí se může křesťan stát, když nedává slávu Bohu, ale chce být vyvýšený v
tomto světě za službu, kterou koná. Nečiní Boží vůli, ale sleduje svůj sobecký zájem a jedná
podle své vůle a tak, jak to jemu vyhovuje.
Musíme nést dobré ovoce, abychom od Boha dostali odměnu.
Pak je tu ještě situace, kdy člověk nežije ve hříchu, modlí se správně, nejde mu o jeho
vyvýšení, slouží Bohu a nepřichází od Boha zatím odpověď. Co máš dělat?
Matouš 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10 Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu?
11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v
nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i
Proroci.
13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho
je těch, kdo tudy vcházejí.
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Když jsi splnil podmínky pro dobrý duchovní život a žiješ podle Boží vůle, pak se máš
doptávat a hledat Pána, hledat odpovědi na své otázky. Někdy musíš jít do modlitby s půstem,
abys dostal odpověď.
V zaslíbení je řečeno, že:
- kdo prosí DOSTÁVÁ
- kdo hledá NALÉZÁ
- kdo tluče TOMU BUDE OTEVŘENO.
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Toto slovo jasně potvrzuje, že Ježíš vždycky splní, to co slíbil. Bůh není lhář. Výsledkem tvé
trpělivosti bude vysvobození, uzdravení, naplnění Duchem svatým. Nemůžeš nikdy s Ježíše
Kristem prohrát. Dočasně můžeš pro svoji malou víru, nebo pro neznalost zažívat nějaké
neúspěchy, ale nemůžeš prohrát celou bitvu, když vytrváš až do konce. Někteří křesťané si
stěžují, že nedostávají od Boha hned odpověď a nechápou, proč musí tak dlouho čekat.
Uvědom si, že Bůh na tebe čekal 10, 20, 50 let i více a tys Ho během té doby vytrvale odmítal a
nepřímo jsi mu říkal: "Já tě nepotřebuji, klidně se bez tebe obejdu, vystačím si se svými
vlastními schopnostmi a silami". A teď se divíš, že tě Bůh nechá projít "pouští", aby si ověřil,
jestli to s ním myslíš opravdu vážně.
Když se rozhodneš pracovat pro Ježíše Krista, pak se rozhoduješ pro spolupráci s Králem a
Pánem celého světa. Co by za to někteří lidé dali, kdyby se mohli stát ministry v nějaké vládě,
nebo spolupracovníky prezidenta. Ty máš daleko větší a vznešenější poslání než být nějakým
ministrem bezbožných vůdců tohoto světa. Jsi velvyslancem Božího království na této zemi, jsi
Božím dítětem, dědicem nebeského království. Tvůj zaměstnavatel a zároveň i Otec je samotný
všemohoucí Bůh. Můžeš na zemi získat v tomto světě lepší pozici? Boží sláva je nesrovnatelná
s jakoukoli pozemskou slávou. K tomu ale potřebuješ víru založenou na Duchu svatém, který tě
přesvědčil o tom, že to, co je zaslíbeno pro tebe, je stoprocentní pravda.
Pokud takovou víru nemáš, nemůžeš se ani ze svého křesťanského života radovat a všechno ti
připadá těžké, vzdálené, jen samé odříkání a zapírání. Bez této víry je křesťanství únavné,
otravné a nezajímavé. Je jako sůl, která ztratila slanost a světlo, které už nesvítí. Ani pro tebe,
ani pro druhé lidi nepřináší žádný užitek. Nezařaď se do skupiny odpadlých věřících, kteří si
jen na všechno ztěžují a nemají v sobě žádný život a žádnou Boží sílu. Pro svoji pasivitu a
vlažnost ztratili počáteční nadšení z víry a teď jsou na tom hůř než nevěřící, protože ti si aspoň
umí užívat bezbožného života.
Když se rozhodneš Pánu sloužit, pak uvidíš rozdíl mezi tím, kdo Bohu slouží a kdo mu sloužit
nechce. Když jednáš podle Boží vůle a chodíš ve víře, pak tě Bůh nikdy neopustí a vyslyší tvé
prosby.
Izajáš 58:7 Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou
bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
8 Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
9 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!«
Ještě dříve než zavoláš o pomoc, Bůh ví co potřebuješ a bude rychle jednat. Pán nikdy nepřijde
pozdě. Možná si myslíš, že už čekáš hodně dlouho na své vysvobození, ale uvědom si, jak
dlouho musel čekat Bůh na tebe, až se obrátíš?
Žij tak, abys nemusel stále činit pokání ze svých hříchů a nemusel ses stále vracet z široké cesty
na úzkou cestu, která vede do Božího království.
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