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Nové stvoření.
Lidem po hříchu byl odepřen návrat do ráje. Pak přišel zákon a Bůh dal podmínky, jak mohou
lidé znovu získat věčný život. Jenže úplné dodržení zákona nebyli lidé schopni dodržet.
4.Moj. 13:1 Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z
toho neubereš.
Člověk po hříchu se stal nepoužitelným pro Boží království. Jeho stará přirozenost nebyla
schopná dodržovat Boží zákony a příkazy.
4.Moj.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.
Pro Izraelce to znamenalo přísně dodržovat předpisy a celý zákon.
Bůh viděl, že jen velmi málo lidí je schopno chodit po jeho cestách s celým srdcem.
Problém byl, že lidé po hříchu nebyli schopni poznat Boha. Bůh se skryl před nimi
do duchovního světa. Už neměli přímý kontakt tak, jak tomu bylo v ráji u Adama a Evy.
Proto přišel Ježíš Kristus a přinesl zjevení ve své osobě.
Přišel jako důkaz o existenci Boha. Činil divy a zázraky, které předtím nikdo nečinil.
V Ježíši Kristu přišlo nové zjevení pro lidi.
O tom, že existuje Bůh se lidé mohou přesvědčit, když zkoumají stvoření.
Římanům 1:20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa
vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení
je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Lidé zázraky přírody neberou jako důkaz Boží existence. Duchovně je Bůh stále zakrytý, i když
poznávají, že mnohé stvořené věci mají vysokou inteligenci, která není schopna se sama od
sebe vytvořit.
Protože není viditelný důkaz Boha, pak lidé říkají, že Bůh neexistuje.
Co teda mají lidé, kteří jsou od malička vychovávání, že je Bůh? Mají jen informaci o Bohu od
svých rodičů, od svých učitelů, kněží a pastorů. Ale to ještě neznamená, že znají Boha, že mají
poznání Boha.
Náboženské systémy zabraňují poznání Boha, protože vedou lidi jen k dodržování morálních a
společenských pravidel, které lidé stejně nedodržují.
Bůh přesto i ve staré smlouvě pravidelně navštěvoval lidi, dával důkazy o tom, že existuje a i
když to lidé viděli stejně nevěřili.
Pokud se nedostane zjevení přímo do tvého ducha do tvého srdce, nikdy nepoznáš Boha.
Bůh dal nový způsob jak poznat Boha a to je víra.
Když Ježíš vysvětloval, že musí učedníci pít jeho krev a jíst jeho tělo, mnoho učedníků od něj
odešlo.
Pak se zeptal i apoštolů, jestli chtějí také odejít.
Jan 6:67 Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?"
68 Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží."
Ježíš totiž předtím řekl, že nikdo nemůže k němu přijít, pokud mu to nebude dáno od Otce.
A také to, že co dává život je Duch a tělo samo nic neznamená.
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Víra je tedy klíč k poznání Boha, ne jen o jeho existenci, to se můžeš přesvědčit, když budeš
zkoumat přírodu, ale skutečné poznání – to znamená, že je do tvého srdce a ducha přímo
vložena duchovní podstata Boží – duch Kristův a pak Duch svatý.
Tehdy jako by ses probudil ze snu a začneš si uvědomovat Boží existenci tak, jak bys ho viděl.
Jednou přišel za Ježíšem Nikodém člen židovské rady a učitel zákona.
Jan 3:2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od
Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit
království Boží."
4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit
do těla své matky a podruhé se narodit."
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže
vejít do království Božího.
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s
každým, kdo se narodil z Ducha."
9 Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"
10 Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
11 Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli,
ale vy naše svědectví nepřijímáte.
12 Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o
nebeských?
Když přijmeš vírou slyšené slovo, pak Kristův duch vstoupí do tvého ducha a provede nové
narození tvého ducha.
Aby se to stalo, musíš uvěřit slovu, které říká Pán Ježíš a jeho učedníci.
Kdo se nenarodí znovu, nemůže vejít do Božího království.
Tedy nejdříve musí být víra a pak přijde poznání Boha. Marně se snažíš poznat Boha z knížek a
z příběhů o Bohu, ani kdyby anděl s nebe sestoupil a viděl bys ho, stejně by tě to nepřivedlo
k poznání Boha.
Toto je nový duchovní zákon. Ani znalosti, ani empirické poznávání světa tě nepřivedou
k poznání Boha. Lidé dělají vykopávky, nacházejí důkazy o dřívějších dobách, Bible
dosvědčuje pravdivost dějin a přesto nemohou poznat Boha.
I kdybys studoval Bibli denně a znal ji nazpaměť a neuvěříš Slovu, pak stejně nepoznáš Boha.
Židé čtou starý zákon denně a přesto nemají poznání Boha.
Když projdeš obrácením a znovuzrozením, pak začne proces poznávání Boha.
Nejdříve musíš uvěřit, že jediný Ježíš Kristus tě může očistit od hříchu. Pak všechno staré
musíš ze svého srdce vyhodit a nemíchat to s novým poznáním.
Pokud jsi se zabýval nějakým duchovnem, vyvoláváním duchů, čtení duchovních knih
východních náboženství, rejky, jógy, budhismus, hinduismus, nebo dalších duchovních knih
jako je korán a ještě jsi nebyl znovuzrozený - pak se ve tvém srdci nahromadilo obrovské
smetiště lživých informací. Toto všechno musíš ze svého srdce vyhodit jako smetí a jed.
Zříc se toho.
Mnozí okultisté nemohou poznat Boha proto, že si chtějí ponechat poznání duchovního světa
z okultních knih a praktik. První křesťané všechny okultní knihy po uvěření v Ježíše Krista
spálili. To platí i pro dnešní křesťany. Znalosti získané od padlých andělů, démonů a satana
jsou protibožské, lživé a nepravdivé.
Když chceš zůstat v tomto hříchu, nikdy nepoznáš Boha a nevstoupíš do Božího království.
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Člověk, který nemá poznání Boha, nerozumí práci Ducha svatého a bouří se proti ní a je mu
protivná. Nemůže to uchopit, nevidí v tom žádný systém, nedokáže předvídat, co bude, bojí se
toho. Lidé, kteří nemají poznání Boha by chtěli duchovní věci poznat rozumem a chtěli by
duchovní život kontrolovat rozumem. To se jim nikdy nepodaří, a když budou v prostředí
Ducha svatého tak dříve nebo později odejdou, protož jim to bude připadat nepochopitelné a
nepřijatelné pro jejich kritickou mysl.
2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Po znovuzrození už nejsi ten starý slabý člověk. Pokud opravu patříš Ježíši Kristu a přijímáš
Ducha svatého, pak už nejsi zlým člověkem. Jsi proměňován do Boží podoby k obrazu
Božímu.
Apoštol Pavel po svém obrácení, kdy se mu zjevil Pán Ježíš Kristu na cestě do Damašku
úplně přehodnotil svůj dosavadní život a všechno, co do té doby poznal, pokládá za smetí /kral.
překlad/
Filipským 3:8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého
Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic(smetí),
9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona,
ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře,
Kdo nevěří, nemůže být spasen. Spasení přichází skrze víru v Ježíše Krista.
Apoštol Pavel dále vyučuje, že jediné evangelium a jediné zjevení o Bohu je založena na
Duchu svatém. Duch svatý zjevuje Ježíše Krista, když uvěříš.
2 Korintským 3:3 Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a
napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na
živých deskách lidských srdcí.
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.
Ti, kteří jsou pokorného ducha a uvěří v Ježíše Krista, dostanou dar Ducha svatého.
Každý kdo chce následovat Ježíše Krista, se musí obrátit i z náboženství a náboženských
systémů. Křesťanství není náboženství. Křesťanství představuje opravdová víra, která se
projevuje skutky víry, mocí a silou v Duchu svatém.
Neboj se satana, démonů, ani podlých andělů.
Pro znovuzrozené křesťany platí:
1 Janův 5:18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se
ho ani nedotkne.
Bůh nedopustí, pokud jsi v Boží službě, aby se ti stalo něco zlého. Satan je lhář, zloděj a vrah a
zkouší tě napadat. Musíš vést důsledný duchovní boj.
Vítězství je na tvé straně a uvědom si, že nebojuješ proti lidem, ale proti mocnostem zla,
démonům, padlým andělům i samotnému satanu.
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1 Janův 4:4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten,
který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
Ježíš je nejvyšší duchovní autoritou v celém duchovním i hmotném světě, protože mu byla
dána veškerá moc na nebi i na zemi.
KJ.

