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Duch svatý zjevuje Ježíše Krista     
 

     Náboženské předsudky, špatné zkušenosti, neúplné obrácení způsobují, že člověk nemá 

odvahu vydávat svědectví o Ježíši Kristu.  

Duch svatý přišel, aby oslavil a vyvýšil Ježíše Krista.  

Ďábel oklamal věřící a pořádně je vystrašil, že nemohou dělat skutky, jako dělal Pán Ježíš 

Kristus. 

 

Jan 16: 12  Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. 

13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit 

sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 

14  On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 

15  Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 

  

Ježíš Kristus na začátku své služby si vybral 12 učedníků a učil je všechno, co přijal od Otce. 

Učedníci nebyli jen pozorovateli a konzumenti požehnání, ale aktivně přisluhovali Ježíši, až 

nakonec vykonávali stejné skutky, jako činil Ježíš Kristus. 

 

Jakubův 2:14  Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? 

Může ho snad ta víra spasit? 

15  Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, 

16  a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali 

byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? 

17  Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 

 

20  Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? 

23  Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost´ a 

byl nazván `přítelem Božím´. 

24  Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! 

25  Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a 

propustila je jinou cestou? - 

26  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

 

Aby člověk mohl vykonávat duchovní práci, musí mít rozvinutý šestý smysl po znovuzrození. 

Šestým smyslem je vnímavost duchovního světa. Nepochybuje o tom, že Ježíš je Pán pánů a 

Král králů, ten Všemohoucí, který má veškerou moc nad nebem i zemí.  

Bůh není hluchý, že by neslyšel naše prosby.  

Skutky, které Bůh připravil, můžeš vykonávat jedině s vírou. 

Ty nezvěstuješ sám sebe, ale Ježíše Krista. 

 

Jeden velký omyl křesťanů je v tom, že si myslí, že Duch svatý je na zemi kvůli nim. 

Duch svatý je na zemi kvůli Ježíši Kristu. Duch svatý vyvyšuje a oslavuje Ježíše Krista, ne 

tebe, tvoje požehnání, ne tvoje pomazání a duchovní dary nebo tvoje úspěchy v duchovní 

službě. 

 

Kdo to nechápe, pak je stále ve stresu, jestli ho Bůh potvrdí nebo ne. Duch svatý potvrzuje tvoji 

službu jedině v případě, když vydáváš dobré a pravdivé svědectví o Ježíši Kristu.  

 

Někteří věřící si tak zbožštili Boží služebníky, kteří měli nějaké obdarování a vzhlížejí k nim 

jako ke "svaté relikvii".  A některým Božím služebníkům se to líbí, když je lidé obdivují a stále 
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jim přitakávají a chválí je, jak jsou dobří, požehnaní a jaké mají obdarování. Z toho mnohdy 

vzniká duchovní pýcha, která vede ke konci takového služebníka.  

Ty nejsi středem vesmíru. Středem vesmíru je Ježíš Kristus Nazaretský.  A všechno, co máš, 

není tvoje, ale patří to Pánu.  

 

Dlouhá léta se předkládala věřícím myšlenka, že jen pomazaní a vyvolení Boží služebníci 

mohou uzdravovat nemocné, vymítat démony a zjevovat pravdy evangelia o Ježíši Kristu. 

Tak se stalo, že mnohé obrácené, Duchem svatým naplněné věřící ani nenapadlo, že by to 

mohli dělat sami. Po staletí se udržuje starozákonní kněžský systém. Mnohé církve vymírají a 

ztrácejí mnoho členů. Žijí v setrvačnosti a v tradici, protože se vytratila z církve Boží moc.  

 

Věřící sami sebe obelhávají, že to není jejich úkol někomu vydávat svědectví o Ježíši Kristu 

nebo se modlit za nemocné se vzkládáním rukou, vymítat démony, křtít ve vodě a přivádět lidi 

ke křtu v Duchu svatém.  

 

Většinou je to proto, že nejsou úplně obráceni nebo neprošli znovuzrozením a nemají živý 

vztah s Ježíšem Kristem a s Duchem svatým.  

Každý se musí obrátit celým srdcem. S Bohem nelze žít "na hromádce", jak se to děje u lidí, 

kteří ani nevstoupí do manželství, protože se nechtějí zavazovat k odpovědnosti. 

 

Jóel 2:12  Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a 

nářku. 

13  Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a 

plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. 

14  Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní 

dary a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. 

 

Duch svatý pracuje s těmi, kteří poslouchají Jeho hlas a vykonávají skutky, které Bůh připravil.  

Duch svatý také odchází od věřících, když nepracují podle Boží vůle.  

Když máš nějaký dar a přestaneš ho používat, pak ten dar časem zanikne.  

 

I víra se vytrácí, když svojí víru nebuduješ modlitbou, čtením a slyšením Božího slova, 

vykonáváním skutků ve víře, tak jak řekl Jakub, že víra bez skutků je mrtvá. 

 

Falešná představa o křesťanském životě je lidem předkládána např. podobenstvím, že musíš 

nastoupit do Archy a pak se jen vezeš. U Noa to bylo jediné řešení pro záchranu, protože nebyl 

schopen veslovat v rozbouřených vodách a stejně by to bylo k ničemu. 

Církev je vykreslována jako záchranná loď a požaduje se od lidí, aby tam jen vstoupili a 

pravidelně chodili na bohoslužby. To ale člověka nezachrání.  

 

Společná shromáždění mají sloužit ke slávě Ježíše Krista, k povzbuzení věřících k ještě větší 

víře a větší smělosti ke skutkům, které žádá Bůh.  

Není to hlavně o nových zjeveních z Písma. Z které strany to chceš slyšet a jaký výklad se ti 

líbí? Někteří si myslí, že jejich hlavním úkolem je studovat Písmo, chodit na semináře a 

poslouchat nová proroctví o tom jak jsme důležití a dobří. 

 

Líbí se mi přístup učedníků z "Poslední reformace", kteří jeden den uvěří, ještě tentýž den jsou 

pokřtění ponořením ve vodě a v Duchu svatém a na druhý den vydávají svědectví o Ježíši 

Kristu a v Jeho jménu uzdravují nemocné na ulici. 

Na studium písma mají pak celý zbytek života. 
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Stávající trend je, že lidé se neobrátí úplně, ale studují pilně Písmo a učí se všechny ty správné 

postupy, jak žít správně a svatě.  

Ďábel jim říká, ještě nic neznáš, tak nemůžeš se modlit za nemocné a nemůžeš sloužit Pánu 

Ježíši. Jenže on ti zamlčí, že tvým učitelem je za pochodu Duch svatý, který ví všechno. 

     Když jsi mladý, řekne ti ďábel, že jsi ještě moc mladý abys mohl svědčit lidem o Ježíši.  

Když jsi ve středním věku tak ti řekne, že ještě nejsi dostatečně připraven svědčit, protože ještě 

všechno neznáš z Písma. No a když jsi v seniorském věku, tak ti řekne, že už je to pro tebe 

pozdě něco začínat a že to máš přenechat těm mladším.  

Takže utratíš svůj život čekáním na vhodnou příležitost, hloubáním, studiem, opatrnickým 

přístupem k "věci" protože evangelium je přece "Velká věc", až nakonec svého života musíš 

konstatovat, že jsi to celé "podělal a prospal".  

 

Svobodu i sílu k práci i ke svědectví ti dá Duch svatý, protože kde je Duch svatý, tam je i 

svoboda.    

Neber si příklad z těch věřících, kteří nic nedělají, ale vezmi si příklad z učedníků Ježíše Krista, 

kteří pracují podle Boží vůle bez ohledu na to, jestli jsou mladí nebo staří.  

Bůh žádá ovoce od těch, které zachránil. 

 

Jan křtitel prohlásil: 

Matouš 3:10  Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude 

vyťat a hozen do ohně. 

 

 Ježíš Kristus řekl:  

Jan 15:1  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 

2  Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 

nesla hojnější ovoce. 

5  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; 

neboť beze mne nemůžete činit nic. 

6  Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně 

a spálí. 

7  Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


