Kristus v meni

V srcu, iz prestola izvira Življenje, Jezus
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Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz,
ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim
v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je
vzljubil in daroval zame sam sebe. (Galačanom 2: 19, 20)

KRISTUSOVO ŽIVLJENJE V MENI JE:
-

Življenje oblasti in avtoritete
Življenje blagoslova
Življenje preskrbe
Življenje zmage
Življenje počitka
Življenje ljubezni in pripadnosti
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1. Jezusovo življenje je življenje oblasti

Božje kraljestvo je kraljestvo duha, ki ima oblast nad
vsem, kar je v duhu in nad vso materijo.
2. Korinčanom 4: 18 ….ne se oziramo na to, kar se vidi, ampak
na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se
ne vidi, je večno.

Janez 6: 63 Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih govoril, so Duh in življenje.
Psalm 103
19 GOSPOD je postavil svoj prestol v nebesih, njegovo
kraljestvo vlada nad vesoljstvom.
20 Slavite GOSPODA, njegovi angeli, vi, silni junaki, ki
izpolnjujete njegovo besedo
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s poslušanjem glasu njegove besede.
21 Slavite GOSPODA, vse njegove vojske, vi, njegovi
služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo.
Ps 83,19 In spoznali bodo, da si ti, tvoje ime je GOSPOD,
edini Najvišji nad vso zemljo.
Ps 97,9 zakaj ti, GOSPOD, si Najvišji nad vso zemljo, zelo
si vzvišen nad vsemi bogovi.
Dan 4,14 Po ukazu stražnikov je to povelje in po besedi
svetih ta odredba; naj živi spoznajo, da ima Najvišji
oblast nad človeškim kraljestvom; in komur hoče, ga
daje, pa tudi najnižjega izmed ljudi postavi nadenj.‹
Iz 9,5, 6 Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast
je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec,
Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.
Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem
prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in
utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke.
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.
Mt 10,1Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim
dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in
ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.
Mt 28,18 Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi
je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
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Lk 10,19 Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in
škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam
ne bo škodovalo.
Efežanom 1 … verujemo po dejavnosti njegove silne
moči, 20 ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od
mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, 21 nad
vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in
gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo
na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. 22 In vse je
položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot
glavo Cerkvi, 23 ki je njegovo telo, polnost njega, ki v
vsem vse izpolnjuje.
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2. Jezusovo življenje je življenje blagoslova

Galatom 3: 13, 14 Kristus pa nas je odkupil od
prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo.
Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu. To se
je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel v
Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli
obljubo Duha.
1. Mojzesova 14: 18-20 Salemski kralj Melkízedek pa je
prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Najvišjega Boga in
ga je blagoslovil, rekoč: »Blagoslovi naj te, Abram, Bog
Najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo! In slavljen bodi Bog
Najvišji, ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike!«
Efežanom 1: 3- 4 Slavljen Bog in Oče našega Gospoda
Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem
sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim
obličjem sveti in brezmadežni.
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5. Mojzesova 28: 1 - 14
GOSPOD, tvoj Bog, te bo postavil visoko nad vse narode
na zemlji.
In nadte bodo prišli vsi ti blagoslovi in te dosegli, če boš
poslušal glas GOSPODA, svojega Boga.
- Blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na
polju.
- Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje
zemlje, sad tvoje živine, prireja tvojega goveda in
prirastek tvoje drobnice.
- Blagoslovljena bosta tvoj koš in tvoje nečke.
- Blagoslovljen boš ob prihodu in blagoslovljen boš
ob odhodu.
- GOSPOD bo porazil pred teboj sovražnike, ki se
vzdigujejo zoper tebe: po eni poti bodo prišli
proti tebi, po sedmih pa bodo pobegnili pred
teboj.
- GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v
tvojih žitnicah in pri vsem, česar se lotijo tvoje
roke, in te bo blagoslovil v deželi, ki ti jo daje
GOSPOD, tvoj Bog.
- GOSPOD te bo postavil za sveto ljudstvo, kakor ti
je prisegel, če boš izpolnjeval zapovedi
GOSPODA, svojega Boga, in hodil po njegovih
poteh.
- In vsa ljudstva na zemlji bodo videla, da je nad
teboj razglašeno GOSPODOVO ime, in se te bodo
bala.
- GOSPOD te bo obsul z dobrotami: s sadom
tvojega telesa, s sadom tvoje živine in s sadom
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-

tvoje zemlje v deželi, za katero je GOSPOD
prisegel tvojim očetom, da ti jo bo dal. GOSPOD ti
bo odprl svojo bogato zakladnico, nebo; tako bo
dajal tvoji deželi dežja ob pravem času in
blagoslovil bo vse delo tvojih rok.
Mnogim narodom boš posojal, ti pa ne boš jemal
na pósodo.
GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep;
samo navzgor boš šel in nikoli navzdol, če boš
poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti
jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval in se ne
boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih
danes zapovedujem, ne na desno ne na levo, da
bi šel za drugimi bogovi in jim služil.
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3. Jezusovo življenje je življenje preskrbe
Matej 6: 25 - 34
»Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste
jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste
oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?
Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne
spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani.
Ali niste vi več vredni kot one?
Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje
življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite?
Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in
ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem
veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih.
Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in
jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas,
maloverni?
Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj
bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo
pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.
Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in
vse to vam bo navrženo.
Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase.
Psalm 37: 4 - 5
Razveseljuj se v GOSPODU, pa ti bo dal, kar želi tvoje
srce.
Izroči svojo pot GOSPODU, (zvali na GOSPODA svojo pot)
zaupaj vanj, in on bo storil.
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2. Korinčanom 9:8 - 11
Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako
da boste
- v vsem
- vedno imeli
- vsega dovolj (imeli vsakršno samozadostnost)
in
- boste imeli izobilje
- za vsako dobro delo,
kakor je pisano: Razsul je, dal je ubogim; njegova
pravičnost (usmiljenost) ostane na veke.
Tisti, ki sejalcu priskrbi seme in kruh za živež, bo
pomnožil vaše seme in povečal sadove vaše pravičnosti.
Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po
nas dajala Bogu zahvalo.

Filipljanom 4:19-20
Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v
veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.
Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov.
Amen.
Filipljanom 4: 6-7
Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje
želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In
Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in
vaše misli v Kristusu Jezusu.
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4. Življenje Kralja Jezusa je življenje zmage
1 Janez 5,4 »Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga
svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«
Rimljanom 8:37 »Toda v vseh teh preizkušnjah
zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.«
Rimljanom 5: 17 »Kajti če je smrt zaradi enega
prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo
obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v
življenju po enem, Jezusu Kristusu.«

Razodetje 6:2 In glej, prikazal se mi je bel konj, in tisti, ki
ga je jezdil, je imel lok. Jezdec je dobil venec in odšel kot
zmagovalec in da bi zmagal.
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5. Jezusovo življenje je življenje počitka

Matej 11 28 - 30 Jezus: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase
moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu
ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj
jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Psalm 23: 1 – 3
GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me
vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
POČITEK je v Božji volji, v OBLJUBLJENI DEŽELI
To je dežela blagoslova, kjer zakon greha in smrti ne
velja.
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6. Jezusovo življenje je življenje ljubezni
Jn 17,26 Jezus: … »In razodel sem jim tvoje ime
(Očetovo) in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s
katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
Rim 5,8 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da
je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Rim 5,5 Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen
izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.
Janez 15,9 Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas
ljubil. Ostanite v moji ljubezni!
Rimljanom 8: 35, 39
Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni?
… ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar
nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu
Jezusu, našem Gospodu.
I Janez 4: 17 Ljubezen med nami je postala popolna v
tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe, kajti kakor
biva On (Jezus Kristus), tako bivamo tudi mi na tem
svetu.
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7. Jezusovo življenje je življenje pripadnosti,
zvestobe
Ozeja 2: 21 - 24
S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v
pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju.
S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš GOSPODA.
Tisti dan bom uslišal, govori GOSPOD,
uslišal bom nebo,
in to bo uslišalo zemljo.
Zemlja bo uslišala žito, vino in olje,
in te reči bodo uslišale Jezreéla.
Matej 3: 17
In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje.«
Izaija 43: 1-3
Zdaj pa tako govori GOSPOD,
tvoj stvarnik, o Jakob,
tvoj upodabljavec, o Izrael:
Nikar se ne boj, saj sem te odkupil,
poklical sem te po imenu: moj si!
Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj,
ko čez reke, te ne poplavijo,
ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš
in plamen te ne bo ožgal.
Saj sem jaz, GOSPOD, tvoj Bog,
Sveti Izraelov, tvoj rešitelj.
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Izaija 49: 15, 16

Mar pozabi žena svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega telesa?
A tudi če bi one pozabile,
jaz te ne pozabim.
Glej, na obe dlani sem te napisal,
tvoje obzidje je vedno pred menoj.
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