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Kdo má, tomu bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co
má
Lukáš 8:18 Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu
bude odňato i to, co myslí, že má."
Ježíš Kristus přišel z nebe, aby zachránil ty, kteří jsou pokorného srdce, ty, kteří hledají pravdu.
Pán nezachrání žádného obojakého člověka, který se neumí rozhodnout na čí stranu se má
postavit. Také nebude zachraňovat lidi, kteří se spokojí s příživnictvím ve společnosti. Boží
království je otevřené všem, kteří pracují a namáhají se, kteří překonávají překážky a bojují
proti zlu. Nebudou zachráněni lidé s falešným srdcem, lidé pyšní.
Přísloví 17: 19 Má rád přestoupení, kdo má rád hádky, kdo si zvyšuje vchod, říká si o zkázu.
20 Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla.
Bůh hledá lidi upřímné a milující pravdu. Pracovité a odvážné. Zbabělci a obojetní lidé do
Božího království nevstoupí. Musíš si uvědomit, že představuješ po svém uvěření v Ježíše
Krista občana nebeského království, který má co dát lidem kolem sebe.
Ježíš přišel z nebes a kdyby jen mluvil o dobrém Božím království, pak by ho lidé považovali
jen za snílka, který to myslí dobře, ale není schopen pro prosazení dobra nic udělat. Tak nějak
se chovají někteří věřící, kteří sice věří v Ježíše Krista, ale stále čekají, že někdo za ně provede
duchovní práci a někdo za ně bude svědčit o Ježíši Kristu.
Ježíš dokazoval existenci duchovního světa a existenci Božího království v moci, ne jen řečmi.
Matouš 7:28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
Ježíš nepřišel na svět jako nějaký filosof, ale jako Král, který přišel k lidem s nabídkou. Kdo
uvěří, a přijme podmínky Božího království, může se do Jeho království dostat. Existenci
Božího království dokazoval nadpřirozenými skutky, divy a zázraky.
Dal tak každému příklad, aby, kdo uvěří v Ježíše Krista, představil lidem království Boží v
moci. Mnozí lidé by chtěli nějaký druh socialismu, který by jim zabezpečil pohodlný život
pomocí nějakých dávek, dotací a příspěvků. Je to podvod na lidstvo, protože nelze trvale žít z
dávek a dotací, aniž by byly tyto dávky podloženy skutečnými hodnotami. To se ukázalo v této
době. Když se začala snižovat výroba v různých oblastech, pak začaly růst ceny
nedostatkového zboží. Lidé mají peníze, které nejsou kryty zlatem ani hmotnými prostředky.
Dříve jsme slyšeli ideologii, že naše peníze jsou kryté prací. Tento falešný socialismus a
humanismus podporuje satan, který chce uvést lidstvo do krachu a vzpoury proti Bohu. Když
lidé ztrácejí hodnoty a začnou mít nedostatek, pak se začnou bouřit a vytvářet různé revoluce.
Hledají viníka a tím viníkem bývá často označen ten člověk, který něco má, který si něco
naspořil nebo zdědil nějaký majetek. Pak ho chtějí "znárodnit". Ježíš přišel ze svého království,
kde nikdo netrpí nouzí. Jemu patří veškeré zlato i stříbro, veškerý duchovní i hmotný majetek.
Ageus 2:6 "Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí,
mořem i souší.
7 Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou,
praví Hospodin zástupů.
8 Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů.
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V podobenství o hřivnách je zjeveno, jakou odměnu dostane každý člověk při konečném soudu.
Ti, kteří pracovali a přinášeli užitek, budou odměněni a pozváni do Božího království. Ti, kteří
své talenty zakopali a nepracovali, budou vyvrženi ven do propasti.
Nejde jen o fyzickou práci, ale o celkový způsob života. Každý bude ohodnocen podle skutků,
které vykonal.
Galatským 6:2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
3 Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4 Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe
a nebude se porovnávat s druhými.
5 Každý bude odpovídat sám za sebe.
6 Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
7 Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8 Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10 A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Nemáme klamat sami sebe a omlouvat svoji nečinnost a říkat, že nic nemáme. Není to
pravda. Můžeš pracovat s tím talentem a s tím obdarováním, které už máš.
Máme posoudit jestli naše jednání, chování i práce bude ohodnocena při posledním soudu.
Každý bude odpovídat sám za sebe. Nikdo se nebude moci vymlouvat na politický systém nebo
na špatné životní podmínky. Všude a kdykoliv může člověk konat dobro.
Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo pro Ducha,
sklidí život věčný.
Co půjde s tebou do nebeského království? Pouze skutky, které byly vykonány v lásce a mají
před Bohem hodnotu. Domy, auta, majetek zůstane na zemi. Ale pokud jsi svůj dům i majetek
používal k budování Božího království, pak se tento pozemský majetek promítne jako dobrý
skutek do nebeského království. I hmotnými prostředky můžeš sloužit Bohu.
Jak se k nám chová Pán Ježíš? Dává nám vše podle své milosti i podle našich potřeb.
Deuteronomium 28:1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě
dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny
pronárody země.
2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a
přírůstek tvého bravu.
5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi.
Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš
ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
9 Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého
Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.
11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé
role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.
12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a
požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš
muset půjčovat.
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13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li
poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.
Skutečné Boží požehnání není chudoba a nedostatek. Ďábel by tě chtěl okrást o Boží požehnání
a Boží přízeň.
Není oblast ve tvém životě, kterou by Bůh nebyl schopen požehnat. Rodinu, děti, práci,
majetek, zemi, ve které žiješ. To všechno můžeš mít, když budeš věrný až do konce.
Nečekej na další vylití Ducha svatého. Už se stalo o letnicích a přítomnost Ducha svatého je
na zemi. Poslední vylití bude pouze na Izrael podle zaslíbení.
Ageus 2:2 "Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi,
synu Jósadakovu, a pozůstatku lidu:
3 Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte
nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic?
4 Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu
Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť
jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,
5 podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed
vás. Nebojte se!
Ageus 2:9 Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na
tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů."
Toto zaslíbení je pro Izrael. První Hospodinův dům byl zničen. Ke konci časů bude postaven
nový dům v Jeruzalémě. Pak bude probuzení v moci Ducha svatého i v Izraeli, aby i oni přijali
Pána Ježíše.
Římanům 11:25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli
o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný
počet pohanů.
26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od
Jákoba bezbožnost;
27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.´
Musí vejít plný počet pohanů a pak přijde spása i pro celý Izrael. Proto je nebiblické a mylné se
domnívat, že ještě nějaké další vylití Ducha svatého bude na pohany. To už se stalo a děje se to.
Křesťané nepochopili, že nemají vyhlížet další nové probuzení, ale že se mají stát probuzenými
lidmi, aby naplnili Boží záměr a byla dokončena evangelizace národů.
Římanům 11:28 Pokud jde o evangelium, stali se (Židé) Božími nepřáteli, ale vám to přineslo
prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
30 Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
31 tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.
Pavel vysvětlil římským věřícím, že evangelium Ježíše Krista bylo pro Izrael dočasně skryto,
pro jejich neposlušnost. Oni stále nechápou, že Ježíš Kristus je ten jediný vykupitel a Spasitel
světa, jak pohanů, tak Židů. Zatím zůstává toto tajemství Izraeli skryto a duchovně to nemohou
pochopit. Mají zavřené duchovní oči i srdce. Bůh se ale nad nimi smiluje pro zaslíbení, které
dal Abrahamovi, takže pochopí a Duch svatý je přivede k Pánu. Teď Duch svatý pracuje mezi
pohany. Během staletí byla velká probuzení mezi pohanskými národy s divy a zázraky. Žádné
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další nové vylití Ducha na pohany už nebude. Duch svatý je stále na zemi a každý, kdo uvěří,
může zažít jeho přítomnost, naplnění i jeho nesmírnou moc.
Pavel vyučoval pohany víře. Odešel od Izraelců, kteří mu vzdorovali a obrátil se k pohanům a ti
evangelium přijali a přijali i Ducha svatého.
Tato doba se pomalu uzavírá. Torben Sondergaard dostal zjevení od Pána, že toto období je
poslední období, kdy lidé mohou znovu zakusit moc evangelia v moci Ducha svatého. Nazval
to "poslední reformací". Někteří věřící ho zpochybňují a chytají za slovíčka a nechápou pravý
význam. Jde o to, aby se věřící obnovili ve víře a vrátili k základům víry s Božími skutky v
moci Ducha svatého. Ti, kteří to přijmou, ty bude Duch svatý podporovat.
Duch svatý je na zemi jen z jediného důvodu - aby zjevil lidem Spasitele Ježíše Krista a přitom
potvrzuje tato svědectví zázraky, divy, uzdraveními nemocných a vymítáním démonů z lidí.
Ďáblovi se stále daří klamat věřící, že mají čekat na nějaké další probuzení. Tak jako jsou
oklamáni Židé, že mají čekat na nějakého jiného mesiáše, než je Ježíš Kristus, tak někteří věřící
stále jen čekají na nové vylití Ducha svatého a nové probuzení.
Neznáme počty lidí, kteří se mají ještě obrátit z pohanských národů. To ví jenom Bůh. Ale
když se tento počet naplní, pak Bůh odejme Ducha svatého z pohanských národů a přenese Ho
na Izrael. Tam potom bude větší sláva, než byla na počátku při prvním domě, který vybudoval
Šalomoun.
Po odejmutí Ducha svatého z pohanských národů, nastane vláda antikristova, která povede k
válce proti probuzenému Izraeli. Ďábel vždycky útočí tam, kde je Boží přítomnost. Chce
zabránit spasení lidí. Proto v dnešních pohanských národech není pronásledování proti
náboženství, ale jen proti probuzeným církvím a probuzeným věřícím.
Bezduchá náboženství satan nemusí pronásledovat, ta se zničí sama. Naopak taková
náboženství satan podporuje. Svůj tlak a nenávist bude stupňovat proti věřícím, kteří chodí v
Duchu svatém, kteří svědčí o Ježíši Kristu, křtí nově obrácené ve vodě a vedou je ke křtu v
Duchu svatém, vymítají démony, uzdravují nemocné.
Můžeš být buď bezmocným čekajícím člověkem nebo plný víry, síly a moci Ducha svatého,
který ničí skutky ďáblovy. Kdyby evangelium nepřišlo v moci, nikdo by se neobrátil.
Aby pohané mohli uvěřit, museli vidět Boží moc.
Římanům 15:18 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne,
slovem i skutkem,
19 v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý
okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.
Evangelium přišlo v moci Ducha svatého, aby pohané uvěřili.
1 Tesalonickým 1:4 Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným,
5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v
přesvědčivé plnosti.
Jediné správné evangelium je v moci Ducha svatého. Pokud nemůže být evangelium
zjeveno lidem v moci Ducha svatého, pak ti, kteří takové evangelium zvěstují, jsou falešní
apoštolové a falešní proroci, nejsou před Bohem v pořádku a Bůh je nepotvrzuje svými skutky.
Žádná církev, ani náboženské hnutí, ani žádné sbory víry, či křesťanská společenství,
náboženské organizace, nejsou majiteli Ducha svatého. Duch svatý se pohybuje svrchovaně jak
sám chce. Jde tam, kde ho lidé neodmítají, ale vítají, chtějí ho a podřizují se mu.
Není to jen o znalostech bible, ani o zkušenostech, ani o tradicích. Duch svatý je Duch pravdy,
který podpoří každého, kdo se zastává pravdy, kdo nezapírá Ježíše Krista, ať je mladý nebo
starý. Duch svatý není omezen nějakou náboženskou strukturou. Když dostane příležitost a
skupina věřících nebo i jednotlivců touží po Jeho přítomnosti, pak vstoupí svrchovaně kdekoliv

5
a kdykoliv, kde Ho lidé neodmítají. Jediné, co mu brání vejít mezi věřící, je jejich tvrdé a
neobrácené srdce, jejich odmítání pokořit se před Pánem Ježíšem Kristem, nechuť činit pokání.
Jestli chceš zažívat nadpřirozenou Boží moc, pak si udělej pořádek ve svém životě, obrať se,
obnov se ve víře v Ježíše Krista a nech se vést Duchem svatým každý den.
Pak bude platit pro tebe toto zaslíbení:
Matouš 13:12 "Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato
i to, co má."
Karel Jureček

