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Překážky Božího požehnání.
Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ke své podobě, aby lidé žili v lásce, pokoji a radosti s Ním
i mezi sebou. Po hříchu lidé byli oklamáni a ztratili plnost požehnání. Místo požehnání byla
země prokletá a lidé žijí do té doby v prokletí, dokud se z kletby nevymaní vírou v Ježíše
Krista. Pro starého člověk stále platí, že žije pod vládou hříchu a smrti a nemůže se sám od sebe
napravit, ani změnit. Všichni jsou pod mocí hříchu.
Římanům 3:10 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Člověk, který chce od Boha požehnání, musí se rozhodnout hledat smíření s Bohem, který dává
požehnání těm, kteří ho milují. Přestaň filosofovat o životě a hledej pravdu o Kristu.
Koloským 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním,
založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je
odložením celého nevykoupeného těla.
12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou
mocí vzkřísil z mrtvých.
13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu
spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil
na kříž.
15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Bůh zaslibuje, že když se mu vydáme a uvěříme v Něj, dá nám znovu plnost svého požehnání.
Filipským 4:19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v
Kristu Ježíši.
20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.
Plnost znamená mít obráceného ducha – znovuzrozeného, naplněného Duchem svatým, mít
očištěnou duši, mít čisté svědomí, mít odpuštěny hříchy, mít zdraví ve svém těle i duši a mít
dostatek i nadbytek ve finanční oblasti. To je plný život tady na zemi, ale plnost od Boha je
ještě mnohem víc.
Jakého máš Boha? Laskavého, milujícího, spravedlivého, nebo je to nějaký drak, který tě jen
trápí? Lidé nechápou, jaký je pravý Bůh. Ježíš přišel na zemi ne proto, aby lidi zahubil, ale aby
je zachránil.
Lukáš 9:56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit."
Lukáš 19:10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
Dokud se zvěstuje evangelium, je stále čas milosti a odpuštění hříchů.
Proč mnozí křesťané nedosahují Božího požehnání, přesto, že jim to Bůh zaslíbil ?
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Hlavní překážkou je neúplné obrácení a neúplné vydání se Ježíši Kristu.
Ježíš Kristus trpěl na kříži celý. Nebyla ukřižována jen jedna ruka, nebo noha. Trpěl v těle a
byl trápen i v duši, když ho všichni opustili, i Nebeský Otec se od něj vzdálil. Andělé od něj
odstoupili a smrt mohla vykonat oddělení ducha a duše od těla. Pro hříchy, které nesl za nás,
umíral opuštěný.
Bůh ho ale nenechal v podsvětí, ale vynesl Ho na nejvyšší trůn a dal mu veškerou moc na nebi i
na zemi. Od této chvíle všichni lidé mohou čerpat z Boží milosti.
Proto, jestli chceš Boží milost a požehnání, musíš přijít k Ježíši Kristu a odevzdat mu svůj
život, aby ho naplnil svým Duchem – nejdříve přijde Kristův duch a potom žádej o Ducha
svatého.
Máme milovat Boha
Marek 12:30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své
síly!´
31 Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě
není."
Toto je začátek tvého požehnání – milovat Boha a milovat své bližní. Bůh nesnáší polovičatost
a vlažnost. Ve zjevení je výrok – nesnesu tě. Kéž bys byl studený nebo horký!
Polovičatí a nedůslední křesťané nemohou získat nebeské dary.
Co znamená milovat z celého srdce,
- modlit se se zapálením a s vírou
- mít zapáleného ducha, ne vlažného, ne depresívního, smutného, ne pochybovačného
- děkovat za všechno, co máš i za to, co ti Bůh zaslíbil, i když to ještě nemáš
- stále se radovat v Boží přítomnosti, vyhledávat Boží přítomnost a toužit po přítomnosti
Ducha svatého ve shromáždění
- ke každému shromáždění přistupovat tak, jako by to bylo první a poslední shromáždění.
S nasazením s vírou. Nikdy nevíš, jestli ještě někdy se do Boží přítomnosti na zemi
dostaneš. Máme zkušenost s lidmi, kteří přišli do shromáždění, obrátili se a během
krátké doby odešli k Pánu.
Ďábel mnoho křesťanů oklamal a tvrdí jim, že nemusí usilovat o naplnění Duchem svatým, že
nemusí se modlit v nových jazycích, nebo chválit v jazycích. On dobře ví, že v této modlitbě a
chvále je Boží moc, která ho poráží.
Dále ďábel zpochybňuje víru a říká některým křesťanům, že to nemají s tou vírou tak přehánět,
dále že nemusí stále děkovat Bohu, pak že se mají přizpůsobit tomuto světu, aby nevypadali
bláznivě před lidmi, aby nevěřili všemu, co je napsáno v Bibli.
Další překážkou je nevděčnost. Křesťané si ve svých modlitbách ve skutečnosti pořád na něco
stěžují. Kolik času trávíš stěžováním si na zlé okolnosti, na zlé podmínky, na své sousedy, na
nedostatek peněz atd? A kolik času trávíš chválením a děkováním Bohu za život, který ti dal, za
nebeské království, které ti připravil, za veškeré dobro, které má pro tebe?
Ve chválách a uctívání se projevuje tvůj duch.
Deset malomocných, když křičeli na Ježíše, aby je uzdravil, byli Ježíšem očištěni, ale jen jeden
se vrátil a vzdal Bohu díky za své uzdravení. Ostatní si šli po svých cestách. (Luk.17.15),
Vděčnost otevírá brány a nebeské pokladnice. Bůh vděčné lidi žehná.
Jakubův 4:4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?
Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil´?
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6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost.´
Třetí překážka je, že křesťané jsou oklamáni, že nemusí se naplňovat Duchem svatým.
Efezským 6:18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
Jak se můžeš modlit v Duchu svatém, když jsi ho ještě nepřijal? Ježíš řekl před nanebevzetím
učedníkům, že není jejich věcí znát lhůtu obnovení Izraele,
Skutky apoštolské 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Toto je prostředek pro svědectví lidem o Ježíši Kristu - Boží moc ve věřícím. Církve musí být
plné Ducha svatého, modlitby a uctívání. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak i víra bez skutků je
mrtvá, tak je i církev bez Ducha svatého mrtvá.
Proto Ježíš Kristus směroval své následovníky k tomu, aby přijali Ducha svatého. Bez něj
nemůže křesťan nic konat.
Jan 7:37 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke
mně a pije!
38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán,
neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
Bez Božího ducha nelze ani Boha chválit v Duchu a v pravdě, modlitby jsou tělesné. Bez
Ducha svatého člověk neporozumí Božímu slovu, nechápe výklad Božího slova. Písmo
vysvětluje Duch svatý.
Novodobá služba není služba litery, ale Ducha.
2 Korintským 3:4 Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista.
5 Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše
způsobilost je od Boha,
6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na
Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
7 Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s
oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou
zář 8 oč slavnější bude služba Ducha!
Ježíš Kristus je vzkříšen a je v nebi. Na zemi slouží Duch svatý a zjevuje Ježíše Krista lidem.
Proto je povinností všech křesťanů usilovat o přijetí Ducha svatého. Také apoštolové vyzývali,
aby věřící křesťané usilovali o vyšší dary, aby mohli sloužit v církvi. Duch dává život.
Všechno povstalo z Božího ducha. Proto se satan snaží tuto pravdu zakrýt a ponechává lidi
v nevědomosti o Duchu svatém. Duch svatý je pro každého křesťana, ne jen pro nějakou
privilegovanou třídu. Ti, kteří to stále odmítají, mají na srdci duchovní závoj, který jim
nedovoluje vidět do duchovního světa.
2 Korintským 3:15 A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.
16 Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´.
17 Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
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18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho
obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.
Bůh si přeje, abychom žili jako Boží děti v radosti, lásce, v pokoji na této zemi. To je Boží
přání, ale proti nám stojí nepřátelé v duchovní oblasti, kteří nám chtějí náš život znepříjemnit.
Proto je psáno, že nebojujeme proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám v povětří,
proti nadzemským duchům zla.
Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Bez Ducha svatého se nedá vybojovat žádný duchovní boj, nemůžeš vydat žádné pravé
proroctví. Lidé mnohdy předkládají své nápady a sny jako Boží proroctví a nechápou, že
zjevení přichází jedině skrze Ducha svatého a přes lidi obdařené Duchem.
Po vzkříšení Ježíše Krista máme přijmout stejné vlastnosti, jaké má Ježíš Kristus, tyto
vlastnosti jsou popsány v Bibli jako ovoce Ducha svatého. Naše proměna má pokračovat od
nevěry k víře, z malého pomazání v Duchu svatém k velkému, které uvolní Boží moc
k nadpřirozeným skutkům.
Toto se dá realizovat jedině v obráceném, znovuzrozeném křesťanovi, který se nebrání této
proměně a obnovuje se v Duchu svatém.
Naše stará povaha nemůže sloužit Bohu.
Proces proměny trvá dlouho, než se vyplaví staré zvyky a návyky. Nevzdávej se, protože Pán
bude stále s tebou.
KJ

