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V Kristu jsi nové stvoření.
Rozdíl mezi starým člověkem a novým člověkem je v proměně charakteru. Po obrácení se
začínáme učit činit dobro.
Bible hovoří o dvou lidech. Člověk žijící ve hříchu a smrti s hříšnou přirozeností a člověk žijící
v milosti s odpuštěnými hříchy.
Římanům 6:6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané
hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
Člověk se starou zlou přirozeností nevejde do Božího království. Lidé nemohou být dobří,
pokud nepřijmou dobrého Spasitele Ježíše Krista. Lidé se snaží vždy vypadal lépe než ve
skutečnosti jsou . Svoji zdivočelou a hříšnou povahu maskují tzv. "slušným chováním".
Člověk se zkaženou přirozeností se nezmění tím, že vystuduje vysokou školu, nebo projde
náročným výcvikem sebeovládání. To zlo, které je v každém z nás musí jít ven. I když vlka
nastrojíš jako beránka, dáš mu paruku bílé vlny, změníš jeho vizáž, stejně zůstane zase vlkem.
Proměna člověka musí nastat v duchu a duši.
2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Nové stvoření je proměna ze starého hříšného člověka do nebeského člověka. Od té doby, kdy
jsi uvěřil, nechal ses pokřtít ve vodě a přijal jsi křest v Duchu svatém, jsi nové stvoření - jsi
nebeský člověk podobný andělům.
Pán řekl lidem, kteří budou vzkříšeni, že budou podobni nebeským andělům.
Lukáš 20:34 Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají.
35 Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani
nevdávají.
36 Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou
účastni vzkříšení.
37 A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina
`Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´.
38 On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi."
Po znovuzrození máš stejného ducha jako má Bůh. Pán do nás vložil svého ducha, Duchem
svatým jsme naplněni a Duchem svatým budeme i vzkříšeni. Máš stejnou duchovní kvalitu jako
andělé. Jsi sice podřízen hmotným zákonům tohoto světa, ale tvůj duch už má nebeskou
přirozenost.
Proč tedy lidé po uvěření zase hřeší? Tělo a i duše má paměť na starý způsob života a tady je
největší překážka. Tělesná přirozenost ti zůstane i po uvěření a znovuzrození.
Koloským 3:5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu
a hrabivost, která je modloslužbou.
6 Pro takové věci přichází Boží hněv.
7 I vy jste dříve tak žili.
Tělesný člověk tíhne k tomu co je tělesné, duchovní člověk k tomu co je duchovní.
Nejsme už stejní lidé jako ostatní lidé v tomto světě. Máme stejné potřeby, stejná omezení,
podléháme stejným zákonům, ale máme novu přirozenost - nesmrtelný život, nepodléháme už
smrti. Smrt už nad námi nemá moc. Přešli jsme ze smrti do života a ducha smrti při svém
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odchodu z tohoto světa neuvidíš. Umírá jen tělo, ale duch a duše jde k Pánu. Jsme Boží děti.
Naše království je nebeské. Mnoho křesťanů má problém přijmout tento fakt. Stále se ponižují
a říkají, že nejsou hodni přijmout od Pána duchovní dary, že nejsou schopni být Ježíšovými
svědky, že ještě všechno neznají. Chtějí být nejdříve dokonalí a pak budou sloužit Pánu. Pokud
nezačneš sloužit Bohu teď, pak nebudeš sloužit Bohu i když budeš znát celou Bibli nazpaměť.
Pokud takto smýšlíš, je v tobě hodně náboženství. Dokonalý a svatý je jen Bůh. Ty můžeš jen k
tomuto stavu svatosti růst.
V některých církvích se stále učí a modlí o nové a čerstvé "pomazání" Duchem svatým.
A stále se učí, že hlavní cíl je dosáhnout svatosti. Slyšel jsem takové kázání. Že na shromáždění
se zabýváme tím, aby ses stal dokonale svatým.
To tě uvede do hluboké deprese a náboženství, protože zjistíš, že dokonalý nejsi a dokonale
svatý také ne.
Proč bychom měli stále usilovat o nové čerstvé pomazání ? Je to biblické učení? Není.
Bible neučí, že nějaké pomazání Ducha svatého je staré a zašlé a že potřebuješ nové čerstvé
pomazání, čerstvého ducha.
Duch svatý je stejný na počátku stvoření vesmíru, jako teď a bude stejný i v budoucnu. Není
Starý Duch svatý a nový Duch svatý.
Co takhle zkusit používat to staré dobré pomazání Ducha svatého, kterého už máš teď?
Není žádný jiný lepší Duch svatý než ten, kterého jsi dostal při svém křtu v Duchu svatém.
Nemodli se o tzv. "nové" pomazání Ducha svatého. Nedostaneš žádné nové, když
nespolupracuješ s Duchem svatým s tím, co už máš.
Když nevykonáváš Boží vůli, pak Duch svatý nemůže přes tebe pracovat. Když vykonáváš
Boží vůli, Bůh doplňuje tvoji sílu a posilňuje tvého ducha k větší smělosti a větší moci.
Apoštolové byli pod tlakem veřejnosti, byli vyslýcháni před židovskou radou kvůli zázrakům,
které Bůh skrze ně činil. Petr s Janem při cestě do chrámu uzdravili ochrnutého člověka od
narození (byl 40 let chromý).
Sk. 3:4-19. Lidé viděli zřejmý zázrak. Uzdravení těla nestačí ke spáse. Lidé musí slyšet
evangelium zprávu o životě v Ježíši Kristu a o smrti pro ty, kdo Ježíše nepřijmou.
Kvůli zázraku byli apoštolové vyslýcháni. Lidem tohoto světa se nelíbí, že někdo může být
uzdraven přímo Ježíšem Kristem. Usvědčuje je to z nevěry a vzpoury proti Bohu. satanu se to
také nelíbí, protože každý zázrak dosvědčuje Boží nadvládu nad ďáblem, démony i nemocemi.
Proto ten zlý chce každý zázrak zamlčet a zpochybnit.
Jeruzalémští starší - představitelé židů, znalci zákona, velekněz Annás, Kaifáš, Jan a Alexandr
a ostatní z velekněžského rodu vyslýchali apoštoly.
Sk. 4:7 dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: "Jakou mocí a v jakém jménu jste to
učinili?"
8 Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší,
9 když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte
se, kdo ho uzdravil,
10 vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského,
kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk
před vámi zdráv.
Tragické na náboženství je to, že zázraky od Pána nepřijímá a dokonce zabraňuje lidem, aby
mluvili o Ježíši Kristu, jako o Bohu, který i dnes zázraky činí. Chtěli by Ježíše bez moci, aby
měli nad lidmi kontrolu.
16 "Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v
Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít.
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17 Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí
zvěstovat."
19 Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom
poslouchali vás, a ne jeho.
Necháš se zastrašit náboženskými řečmi? Apoštolové se museli rozhodnout, koho budou
poslouchat. Zda lidi, aby měli klid a nebo Ježíše Krista. Oni se rozhodli pro Ježíše a pak se
modlili, aby Pán jim dal odvahu a smělost a aby dál činil své zázraky.
Skutky apoštolské 4:29 Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s
odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
30 a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého
služebníka Ježíše."
31 Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni
Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
Modlili se za odvahu a smělost a za to, aby Pán dál činil znamení a zázraky. Pak přišla
odpověď - byli posilněni a naplněni Duchem svatým.
Lidé se modlí jinak. Chtějí, aby dostali pomazání, Boží moc a nové naplnění Duchem svatým a
když to dostanou, nic nedělají.
Modli se za odvahu a smělost. Pracuj na svém "odnáboženštění" na "deaktivaci náboženství".
To neznamená, že nebudeš používat slova jako svatý, požehnaný, ale budeš je používat ve
správnou dobu na správném místě.
V nás je spousta předsudků a náboženského učení. V mnohých křesťanech je stále aktivní
náboženství. Myslí si, že hlavním úkolem křesťana je chození na křesťanské programy a účast
na různých náboženských aktivitách.
Bůh tě naplní Duchem svatým, kdykoliv o to požádáš. Ale pokud bys byl naplněný Duchem
svatým k prasknutí a nevydáš žádné svědectví o Ježíši Kristu, nevykonáš žádný skutek víry,
pak jsi jak plně nabitá baterie, která jen leží a samovolně se vybíjí, když se nepoužívá.
I ta nejlépe nabitá baterie se samovolně po čase vybije. Lidé se v církvi stále jen "nabíjejí", ale
svoji sílu nevydávají dál potřebným.
Učedníci po naplnění Duchem svatým s odvahou mluvili Boží slovo.
Za co se modlili, to dostali. Modlili se za odvahu ke svědectví.
Jak máš tedy svědčit a komu?
Ďáblovi se podařilo některé křesťany oklamat v tom, že musí myslet na "velké věci" na velké
evangelizace, na velké sbory. Přitom Filip byl poslán Duchem svatým jen k jednomu člověku etiopskému dvořanu.
Skutky apoštolské 8:26 Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z
Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je opuštěná.
27 Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů
kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma
28 a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.
29 Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!"
30 Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se:
"Rozumíš tomu, co čteš?"
31 On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby
nastoupil a sedl si vedle něho.
32 A to místo v Písmu, které četl, bylo: "Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek
němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa.
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33 Ve svém ponížení byl zbaven soudu a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť jeho život je vzat ze
země."
34 Komorník (dvořan) tedy řekl Filipovi: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o
někom jiném?"
35 Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto místem Písma mu začal kázat Ježíše.
36 A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: "Pohleď, voda. Co mi brání,
abych byl pokřtěn?"
37 Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." A on odpověděl: "Věřím, že
Ježíš Kristus je Boží Syn!"
38 Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho.
39 Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel
tedy svou cestou a radoval se.
40 Filip pak byl nalezen v Azotu. Procházel všechna města a kázal jim evangelium, až přišel
do Cesareje.
Filip mu řekl celé evangelium o Ježíši Kristu a dvořan uvěřil. Pak ho Filip pokřtil ve vodě,
která tam byla. Nečekal, až se všecko naučí a úplně se stane dokonalým.
Ježíš také mluvil se Samařskou ženou u studny a nevadilo mu, že nemluví k velkému
zástupu.
Záchrana lidí začíná u každého jednotlivce. Setřes tuto náboženskou představu ze sebe, že
musíš být účasten velkých shromáždění a velkých evangelizací.
Pán chce, abychom byli přirození a bavili se o Něm s lidmi tak, jak se bavíme mezi sebou.
Další naše náboženská představa a zvyk je v tom, že když se začneme bavit o duchovních
věcech začneme se chovat naprosto nepřirozeně. Zvážníme, začneme být "důstojnější",
vybíráme jen "kulatá" slova, používáme náboženský slovník. Buď požehnaný, svatý,
musíš projít znovuzrozením atd.
Když se bavíš se svým bratrem mimo církev také neřekneš, že sis koupil požehnané nářadí, že
jsi s požehnáním ryl zahradu a sekal trávu. Proč používáš tento slovník, když mluvíš o Pánu
Ježíši Kristu? Když mluvíš "přesvatá" slova, pak si posluchač myslí, že ty jsi něco lepšího než
on, že ty ho chceš moralizovat a dostat do nějaké sekty. Ještě horší je to se zevnějškem.
Najednou musíš mít kravatu a oblek, abys vypadal svatěji. Kněží si obléknou podivné oděvy a
lidé je mají za přesvaté a nedostižný vzor.
Přirozenost chybí křesťanům, protože žijí v hlubokém náboženství a z náboženství se
nevymanili.
V náboženství se chováme nepřirozeně, chceme být lepší než jsme, hrajeme mnohdy velké
náboženské divadlo. Před Bohem budeme stát bez příkras, takoví, jací opravdu jsme.
Modli se za Boží přirozenost.
Matouš 18:2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do
království nebeského.
4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
Děti jsou bezelstné, na nic si nehrají, jsou přirozené. Pán to spojuje s pokorou. Když je člověk
poslušný a pokorný Bohu, pak si nechce na nic hrát.
Když se Bůh zjevoval svým lidem, neřekl jim předtím, běžte se převléct do svátečních šatů,
abych s vámi mohl mluvit. U Mojžíše řekl, když se přiblížil k hořícímu keři, aby si zul obuv.
Skutky apoštolské 7:32 `Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.´
Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout.
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33 Hospodin mu řekl: `Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá.
Tato zkušenost o sundání obuvi je ještě u Jozua, když mluvil s velitelem nebeského vojska.
Zuj si opánky, neboť místo, na které stojíš je půda svatá."
To byl starý zákon. Některá místa na zemi jsou v Boží pozornosti až do dnes - jako je
Jeruzalém. Ale ani toto místo není jediným místem k uctívání Boha.
Když žena mluvila s Ježíšem tak mu řekla:
Jan 4:20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být
Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"
21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře
ani v Jeruzalémě.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v
Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
Svaté místo je tam, kde je přítomen Duch svatý. Buď v Boží přítomnosti slušně oblečen, ale
žádný předpis Pán nedal jaké oblečení máš mít. Jen to, abychom nebyli navzájem vyzývaví, ale
střídmí. Nepřijdeš do Boží přítomnosti s dekoltem od prsou až na zadek, nebo v plavkách.
Co nepohoršuje ostatní, to si můžeš obléci. Měj úctu k ostatním lidem.
Přirozenost je vlastnost svobodných lidí. V Kristu jsi nové stvoření a podle toho se chovej,
abys nikomu nedal příležitost k pomluvám a pohrdání.
KJ

