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Slovo víry

A to je to slovo víry, které kážeme.
Římanům 10:8

Vonět
jako

Bůh

Iveta Kuklová

2 Korintským 2:14 Avšak díky Bohu, který nám vždycky dává vítězství v Kristu
a na každém místě skrze nás zjevuje vůni svého poznání.
Nedávno jsem meditovala tento verš a uvědomila jsem si, jak moc toužím vonět
jako Bůh.
Přemýšlela jsem nad tím, jak to udělat, abychom voněli po Bohu.
Když se podíváme na kuřáky, ti jsou cítit po cigaretách díky tomu, že jsou závislí
na cigaretách. Když si vypěstujeme správnou závislost na Bohu, budeme Jím
vonět. Jak vlastně Bůh voní?
Věřím tomu, že Bůh voní vítězstvím, pokojem, radostí, láskou – prostě vším tím,
kým On je. Jestliže chceme vonět Bohem, potřebujeme jako Bůh přemýšlet.
Věřím, že ta vůně má, co společného s naší myslí.
Přísloví 23: 7 Tak jak člověk o sobě přemýšlí ve svém srdci, takový je.
Jestliže chceme, abychom voněli přirozeně, potřebujeme se pravidelně mýt,
oblékat si čisté oblečení. Stejně tak je to s naší myslí.
Líbí se mi vyznání od Joyce Meyer:
„Nedovoluji ďáblu používat mé srdce jako odpadní jámu tím, že bych
přemýšlel(a) negativní myšlenky, které mi nabízí.“
Stejně jako doma musíme pravidelně vynášet odpadky, potřebujeme vynášet
odpadky i ve své mysli. A jak?
Abychom měli neustále čistou mysl potřebujeme si ji neustále obnovovat Božím
Slovem, ale zároveň potřebujeme dovolit Duchu Svatému, aby nám naši mysl
propláchl tak, jak je to napsáno v následujícím verši:
Efezským 5:18 Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte
naplňováni Duchem.
Když budeme trávit čas s Bohem, bude to na nás vidět a lidé ucítí vůni Kristovu
a poznají, že s námi je Bůh.
Skutky 4:13 Když tedy viděli Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to
neučení a prostí lidé, divili se a poznali na nich, že byli s Ježíšem.
Je to naše rozhodnutí, jestli budeme vonět Bohem nebo světem.

Je nějaká

naděje?

Ano, je a je blíže, než se zdá. V době, v jaké se právě nacházíme, může mnoho
lidí upadat do beznaděje. Neví, co přijde za měsíc a popravdě netuší, co se
objeví zítra.
My jako věřící máme k dispozici něco, co ostatní nemají – máme víru.
Tam, kde není naděje vidět něco v přirozeném světě, máme možnost věřit.
Bible říká:
Židům 11:1
Víra je podstata věcí, v nichž doufáme a důkaz toho co nevidíme.
Víra je základem pro naši naději. Ve chvílích, kdy se svět otřásá, můžeme stát
na tom co řekl Bůh. Můžeme vložit svou důvěru v Jeho slovo a spolehnout se na
Jeho věrnost.
Židům 10:23
Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal
zaslíbení, je věrný.
Když upřeme svůj zrak do Božího Slova, když dáme prostor Bohu, aby k nám
mluvil, tak se náš pohled na okolnosti změní a naděje se objeví.
Chci dnes každého povzbudit, abyste dali větší prostor Bohu a Jeho slovu.
Jedině tam je naše naděje, tam je naše jistota, tam je náš pokoj.
Pokud dovolíme okolnostem, aby ovládaly naše myšlení, pak je jasné, že pod
tlakem negativních zpráv člověk naději ztrácí. Podobně je to s Bohem,
s množstvím Jeho slova, s povzbuzením a s ujištěním se naděje objeví. Volba
je na nás.
Jakmile se objeví negativní vize, je zapotřebí hledět tam, kde je naděje, kde je
řešení, kde je povzbuzení. Dalším krokem je pak tuto naději šířit mezi ostatní,
protože všichni naději potřebují.
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Velikost

Ezechiel 38:23
Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů.
Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.

Každý člověk, se občas chlubí nějakou svou velikostí. Někdo se stal mocným
nad jinými, další má mnoho pozemků a peněz. Kdokoliv může najít něco v čem
je větší než ostatní, v čem je převyšuje a čím se může pyšnit.

Člověk takto začíná jednat již v dětství. Některé dítě má víc autíček, jiné jezdí
s rodiči na dovolenou do zahraničí a dalšímu se splní vše, o co si řekne.

Pokud necháme jednat v našem životě pýchu, bude následovat pád. Pokud
učíme dítě od malička, aby se nepovyšoval nad ostatní, ale třeba se rozumně
o něco podělil, požehnání přijde v pravý čas.

Mnohá velikost je i v maličkostech, které přinášejí radost a požehnání druhým.
Třeba pravidelně přispíváte na nějakou misii, nebo vypomáháte v hospici.
Velikost může být i slovo, včas pronesené, nebo rada a třeba i pohlazení.

Boží velikost je známa jako nekonečná, Boží zaopatření se dotýká každého
a Hospodin dokáže dát i víc, než by bylo potřeba.

Deuteronomium 5:24
A řekli jste: „Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost;
slyšeli jsme Jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může
mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu.“

Vítězslav Čermák – Atana

Bůh chce, abychom vyrostli 3 – Jak poznávat svého Otce?
Abychom mohli duchovně růst, potřebujeme znát našeho nebeského Otce.
Ve Starém zákoně boha neznali jako Otce. Ježíš přišel ukázat Boha jako
milujícího Otce.
Jan 8:44
Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku
a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého
vlastního, neboť je lhář a otec lži.
Otcem nevěřících je ďábel.
My můžeme neustále poznávat svého Otce víc a víc a máme po tom toužit. Ale
jak Ho víc poznáme?
Smith Wigglesworth řekl: „Nemohu Bohu rozumět skrze pocity. Rozumím Bohu
Otci skrze to, co o Něm říká Boží slovo. On je všechno, co Boží slovo říká, že
je.“

Seznamte se s Otcem prostřednictvím Slova.
V Božím slově najdeme zjevení o Jeho lásce, Jeho přirozenosti, o tom jak se
o nás láskyplně stará, o tom, jak moc nás miluje.
Matouš 6:26
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš
nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
To, co Ježíš učil učedníky, bylo pro ně úplně nové. Mnozí byli vyučeni bát se
Boha spravedlnosti a vyhýbat se Mu.
Matouš 6:30-31
Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do
pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti.
Neříkejte: `Co budeme jíst? ´ nebo `Co budeme pít? ´ anebo `Co si oblečeme?´
Když toto někdo říká, tak to říká bez víry. Když člověk zná svého milujícího Otce,
je pro něj snadné Mu důvěřovat.
Matouš 6:32-33
Všechny tyto věci totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to
všechno potřebujete. Ale hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost
a toto vše vám bude přidáno.
To vše vám bude přidáno – to dokazuje, že Otec se stará o své vlastní.
Matouš 6:34 Nemějte tedy starost o zítřek, neboť zítřek se bude starat o své věci.
Den má dost svého trápení.
Nedělej si starosti, On je tvůj Otec a postará se o tebe.
Jan 14:21-23
„Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě
miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“
Judas (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, jak to, že chceš zjevit sám sebe nám,
a ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat
mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj
příbytek.“

1.Zachovávat má přikázání. Jaká jsou Ježíšova přikázání?

Jan 13:34-35
Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval
vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.
Římanům 13:10
Láska nepůsobí bližnímu nic zlého; plností Zákona je tedy láska.
Láska – to vše shrnuje. Jestliže budeme zachovávat Ježíšovo přikázání,
naplníme zbytek všech přikázání.
2.Bude milován mým Otcem.
Jestliže chodíte v lásce, chodíte v Božím království, protože Bůh je láska.
Protože je láska, je pro Boha přirozené, aby se o nás staral a chránil nás.
Matouš 7:11
Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš
Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo ho prosí?
Čím více … – jste rodiče? Chcete, aby vaše děti byly nemocné, chudé,
poražené? Ne! Rodiče se obětují, protože milují svoje děti.
Máme stejný vztah s Otcem, jako měl Ježíš, když chodil po zemi.
Jan 17:23
Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě
poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
Otec nás miluje jako miloval Ježíše! A tak se nemusím bát čelit životním
problémům. Protože On je se mnou, stejně jako byl s Mistrem.
Jan 16:32
Hle, přichází hodina, a již přišla, kdy se rozprchnete každý ke svému a mě
necháte samotného. Ale nejsem sám, protože Otec je se mnou.
Jan 16:27
Sám Otec vás totiž má rád, protože jste měli rádi mě a uvěřili jste, že jsem vyšel
od Boha.

Sám Bůh Otec tě zná, miluje tě a touží po tom ti žehnat.
Volně upraveno podle knihy Kennetha E. Hagina „Growing up, spiritualy“
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Jedinou
hodinu

Jako pastor se setkávám s lidmi, kteří upřímně touží žít tak, aby se jejich život
líbil Bohu. Touží žít svaté životy. Pravdou je, že většina lidí klopýtne. Díky Bohu
za Ježíšovu krev, která nás očistila od každého hříchu a udržuje nás čistými. Je
skvělé vědět, že Ježíš zaplatil za všechny naše hříchy. Minulé, přítomné i ty
budoucí. Nicméně, všichni se chceme těch klopýtnutí zbavit. Což je důkazem
toho, že v nás přebývá Duch Svatý a vede nás do svatosti.
Jak ale odolat, jak být imunní vůči pokušení?

1. Být plný Božího Slova
2. Modlit se za sebe
3. Modlit se
První bod je všem zřejmý, čím silnější budeme ve Slově, tím snazší bude odolat.
Proč uvádím 2x modlitbu? Důvod je prostý. Ježíš nás nabádal, abychom se
modlili za Boží vedení, abychom se nechali vést Bohem. Když jej poslechneme,
vyhneme se mnoha pokušením, která nachystal ten zlý. Máme se modlit za
sebe, abychom nevešli do pokušení. Abychom směřovali tam, kam chce Bůh.
Matouš 6:13.
Pak zde uvádím modlitbu jako takovou. Bůh nás pravidelně vyzývá, abychom se
modlili. Důvod je zřejmý. Je to proto, aby se děla Jeho vůle. Abychom skrze naše
modlitby proměňovali okolnosti a umožňovali Bohu jednat. Je zde však ještě
jeden aspekt modlitby. Když trávíte čas na modlitbě, tedy v Boží přítomnosti, tak
vás to promění. Pokaždé, když jste s Bohem, tak se vás dotýká a odcházíte z
modlitby plní naděje, pokoje a silnější. Silnější. O tom zde mluvím – jak být
silnějším.
V Písmu je zajímavé místo: Matouš 26:40-41 Nemohli jste se mnou bdít ani
hodinu? Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný,
ale tělo je slabé.
Ježíš zde věděl, co se bude dít během několika následujících hodin a chtěl, aby
to jeho učedníci zvládli. Duch Svatý mě upozornil na toto místo a řekl mi: „Co si
myslíš, že se stane, když se budeš modlit jednu hodinu?“
Odpověď je v tomto článku. Jediná hodina modlitby, kdy je člověk v Boží
přítomnosti, nás dostane na místo, kde budeme schopni odolat pokušení. Pokud
se navíc vyzbrojíme Božím Slovem, pak se z nás stanou ozbrojení a neudolatelní
jedinci, kteří odolají každému pokušení.
Což mě přivádí k jinému místu z Bible: Efezským 6:16 Vezměte štít víry, jímž
budete moci uhasit VŠECHNY ohnivé šípy toho zlého.
Jediná hodina má v sobě moc změnit tvůj život.
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Objednávky na e-mailu: hovatom@seznam.cz nebo na tel. 725 083 000

