„Duchovní Kryptonit – 1. část – Nevěsta“
kázání: KS Praha – region Střed, 29.9. 2019 - Jana Nováková
Buďme účastníky Božího povolání v našich životech
Máme zaslíbení činit velké věci.
Boží pravda:
1.Jan 4,16 A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska,
a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
- Jan tu říká, jaký je ON, takoví jsme my v něm
Je to zaslíbení, které nás uschopňuje podílet se na jeho Božské podstatě.
PODSTATA – je vlastnost, schopnost, povaha……
Co je to – co nás oslabuje?
- Co nám brání jít kupředu…. dělat věci do kterých nás Bůh povolává.
- Chybí nám moc k tomu, abychom byli tím, kým máme být.
- Víme, že v Bohu máme zaslíbení činit velké věci, ale mnohokrát nevíme,
jaké to jsou.
Smlouva:
– manželská smlouva mezi Bohem a církví jako jeho nevěsty.
Ef 5,31-32 Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou jedno
tělo. - Toto tajemství je velké, vztahuje se však i na Krista a na církev.
A tak od počátku Bůh ilustruje na vztahu muže a ženy, jaká by měla být církev,
jaký je vztah církve a Krista.
Tato smlouva se týká každého jednotlivce – jsme ve vztahu s Bohem.
Podívejme se na situaci:
Když si děvče oblékne bílé šaty a jde k oltáři, dá sbohem všem svým starým
přátelům a láskám. Jde k oltáři k tomu jedinému, který na ní čeká. Je očištěna od
věcí, které do nového života, společného života v manželství nepatří.
Jakub 4,4-5; 8

4

Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
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písmo praví: ... žárlivě touží Duch, který v nás přebývá?
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Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte ruce, …očistěte srdce
lidé dvojí mysli.
Tady Jakub říká: Očistěte se, neboť vaše loajalita je rozdělena mezi Bohem
a světem. Tím, že se zaplétáte se světem, tím si děláte z Boha nepřítele.
Buďme připravení, neboť nevíme, kdy nastane TEN DEN a ženich přijde.
Co nás oslabuje:
Řím 1,29-31 Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností,
chamtivostí, špatností, plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou
donašeči, pomlouvači, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci,
neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní, a nemilosrdní.
Východisko:
2.Petr 1,4-7 Tím nám byla dána vzácná a velká zaslíbení, abyste se skrze ně stali
účastníky božské přirozenosti…. ctnost, poznání, sebeovládání, vytrvalost,
zbožnost, náklonnost.
Když si Ježíš přijde pro svou nevěstu, očekává, že nevěsta tu bude jen pro něho,
čistá, bez hříchu, bez starých věcí, které opustila pro svého milého.
Buďme připraveni na svatbu Beránka!

