„Žijeme v poslední době – 3. část – mírnost a smířlivost“
kázání: KS Praha – region Střed, 22.9. 2019 - Petr Kácha
2. Timoteovi 3,1-5

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví,
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou
nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí,
lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se
straň.
- NESMIŘITELNÍ další možnost překladu: nespolehlivý, nedodržující smlouvy
- souvisí to s domýšlivostí, pýchou, lhostejností k dobrému, nevázaností, hrubostí
Co říkají Písma o mírnosti a smířlivosti:
Ježíš:
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. (Bible 21)
Mat 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a
pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. (Bible 21)
Mat 21:5 "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na
oslu, na oslíku, osličím hříbátku." (Bible 21)
Mat 5:5

ap. Pavel:
1.Kor 4:21 Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem lásky
a mírnosti? (Bible 21)
2. Kor 10:1 Já Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám....... (Bible 21)
Gal 5:22-23 Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, ……… mírnost a zdrženlivost.

Tomu se žádný zákon nevyrovná. (Bible 21)
Kol 3:12

Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným
soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. (Bible 21)

1. Tim 6:11 Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost,
zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. (Bible 21)

Mírnost a smířlivost je:
a) ovoce Ducha svatého
b) postoj srdce a naše rozhodnutí (která následuje naše jednání)

Příklady mírnosti, ochoty se dát přesvědčit:
- Abraham a jeho smlouvání s Bohem ohledně Sodomy 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - Bůh
se nenechal ovládnou hněvem, ale byl smířlivý!
- první sněm v Jeruzalémě – starší sboru v Jeruzalémě se nechali přesvědčit
Božím jednáním s pohany a ZMĚNILI své původní požadavky a úmysly
Dnešní doba:
Svět (který ve zlém leží):
Situace v dnešním světě je znamením poslední doby = nesmířlivost a neochota
ke smíru, neochota se nechat přesvědčit, potřeba se vymezit, potřeba být
radikální.
Církev (jako nevěsta Kristova):
Má být známa svou mírností a smířlivostí, a ne kopírovat situaci ve světě.
Filip. 4:5

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Platí to o nás? O tobě a o mně?
Jak 3:17

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého
ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Často více než o výsledek jde o způsob! Jak mluvíme s ostatními. Někdy můžeme
prohrát v názorovém střetu, ale získat naše protivníky.
(Stejný princip: 1. Pe 3:1-2 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se
někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým
jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží.)
V poslední době má být jasně patrný rozdíl mezi světem a mezi církví. Mezi
královstvím tmy a královstvím světla. A to se týká i každého z nás!
Vyznání:
Odříkám se veškeré nesmířlivosti, tvrdosti a neochoty změnit svůj názor.
Rozhoduji se, že budu znám pro svoji mírnost a smířlivost v tomto temném
světě. Budu naplňovat Boží vůli v mém životě i tím, že v duchovním boji budu
jako lev a ve vztahu k ostatním lidem jako beránek, jako Kristus. Amen

