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Boží slovo proniká až do morku kostí a uzdravuje.
Lidé hledají univerzální lék na své nemoci a nechápou, že Bůh už takový lék lidem poskytuje.
Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13 Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima
toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
Ježíš řekl ďáblovi, který ho pokoušel na poušti:
Matouš 4:3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů
jsou chleby."
4 On však odpověděl: "Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst.´"
Duch je ten, který obživuje. Jídlo je jen pro tělo. Boží slovo je jídlem pro ducha, duši i tělo.
Duch svatý pracuje na základě vysloveného Božího slova. Slovo a Duch jsou neoddělitelné při
Boží práci. Věřící udělali chybu, když oddělují Boží slovo od Ducha svatého.
Slovo bez Ducha Božího je mrtvá litera, která zabíjí. Duch dává život na základě prohlášení
Božího slova. Boží slovo není jen nějaké teoretické vyjádření, ale má stvořitelskou moc, když
je neseno Duchem svatým ke svému cíli. Vyslovené Boží slovo ničí skutky ďáblovy.
Bůh stvořil světy svým Slovem. Vyřkl Slovo a Duch svatý ho uskutečnil.
Bůh nemluví planá slova, ani zbytečná slova. Veškeré Jeho slovo je doprovázené mocí Ducha
svatého. Člověk mluví kolikrát hloupá slova, nerozumná slova, jen tak - prázdná slova, ale také
zatracující slova a proklínající slova.
Bible učí, že podle svých slova bude člověk buď zachráněn, nebo odsouzen.
Matouš 12:34 Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká,
to ústa mluví.
35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší
zlé.
36 Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den
soudu.
37 Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
Lidé mnohdy hodně mluví a přitom nemyslí svá slova vážně. Kdyby měl Bůh brát vážně každé
lidské slovo, pak mnoho lidí by bylo okamžitě za svá slova potrestána. Představ si, co lidé
mluví.
"Já se z toho zblázním", "Radši ať umřu, když nemůžu si už nic užít" atd.
Kolik bláznů a mrtvých bychom měli, jen po vyslovení takových slov, kdyby Bůh lidi okamžitě
bral za slovo.
Nám jde o Boží slovo v moci.
Když lidé vyslovují biblické slovo bez Ducha svatého, pak je to mrtvé slovo, které nic
nevykoná. Když Bůh vyslovuje Slovo, pak vykoná k čemu bylo posláno.
Izajáš 55:10 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje
zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.
11 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou,
nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."
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Stejně tak působí vyslovené Boží slovo lidmi, kteří jsou pokřtěni v Duchu svatém a chodí s
Pánem.
Náš duch je schopen přijmout Boží slovo, které má moc spasit naši duši.
Problém je v uchování Slova v duchu člověka.
Slovo od Boha musí projít přes naše uši, mysl a sestoupit do ducha člověka, aby v něm
vyvolalo víru. Tady se satan velmi snaží, aby seslané Boží slovo ukradl z mysli i srdce člověka
dříve než zakoření v duchu člověka.
Matouš 13:3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.
4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.
19 Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo
zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.
20 U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí
přijímá;
21 ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo,
hned odpadá.
V těchto podobenstvích mluví Pán o lidech, kteří si nechali ukrást Boží slovo, které by je
mohlo zachránit.
Ďábel využívá neznalosti lidí a okrádá je o věčný život i o uzdravení, které jim chce Pán Ježíš
dát. Mnozí slyší pravdivé Boží slovo a dokonce mu i věří, ale přichází ďábel, aby ho okamžitě
ze srdce vyrval. Na jednom shromáždění můžeš dostat pravé Boží slovo a na druhém ti ho
mohou ze srdce vyrvat falešným slovem. Proto nejde poslouchat lidi bez Ducha svatého,
protože jejich slovo zabíjí tvoji víru a udusí zaseté slovo.
Další problém je, že mnoho lidí nepustí Boží slovo ani do svého srdce a zůstane jen v jejich
mysli na krátkou dobu. Mnozí intelektuálové mají problém, protože posuzují Boží slovo na
základě svého vzdělání a materiální výchovy. Proto nepřipustí, aby toto Boží slovo přijali jako
pravdivé a nedovolí, aby se usadilo v jejich srdci. Považují ho za bláznovství.
Ty, jako věřící člověk se musíš rozhodnout pro to, aby Boží slovo přišlo do tvého srdce a
usadilo se tam. Pak nastává období růstu víry, kdy Slovo je posilováno Duchem svatým a
skutky, které vykonáváš. Musíš pustit Boží slovo do všech částí svého těla, zvláště tam, kde je
nějaký problém v těle. Kde se dostane Boží slovo v moci, tam vykoná k čemu bylo posláno.
Boží slovo musí projít tvojí duší, duchem i tělem, pak se budou dít zázraky.
Nenechávej Slovo jen ve svých myšlenkách. V mysli člověka nevzniká víra, ale v duchu
člověka, v jeho nitru. Psychičtí a tělesní lidé nejsou schopni vpustit do svého srdce Slovo, které
by je uzdravilo.
Přísloví 4:20 Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho.
21 Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.
22 Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.
Boží slovo je životem i lékem pro naše tělo. Když přijímáš Boží slovo a věříš mu, pak pracuje
pro tvůj prospěch, i když nic necítíš. Jedna naše sestra poslouchala ve shromáždění Boží slovo
a když přišla domů zjistila, že kostní výrůstek na palci během shromáždění zmizel. Všimla si
toho až doma, když si myla ruce. Předtím trpěla artrózou 4 stupně. Přitom nikdo na ni
nevkládal ruce, nikdo se za ni nemodlil za uzdravení. Jen uctívala Pána při chválách a
poslouchala a přijímala Boží slovo do svého srdce. Boží slovo pracuje ve tvůj prospěch ať už
bdíš, nebo spíš, pokud mu věříš a dovolíš mu, aby ve tvém srdci zůstalo. Vykoná, k čemu bylo
Pánem posláno.
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Jsou základní dva způsoby uzdravení.
První je dotek pomazané osoby, ze které vychází Boží moc a uzdravuje, podobně jako u ženy
která se dotkla Pána Ježíše - jeho šatů a byla uzdravena. Z Ježíše stále vycházela nadpřirozená
moc Ducha svatého.
Lukáš 8:43 A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.
44 Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo.
45 Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním:
"Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!"
46 Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla."
47 Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi
lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena.
48 On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."
a druhý způsob, kdy Ježíš řekne slovo v moci Ducha svatého.
Matouš 8:14 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
15 Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
16 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a
všechny nemocné uzdravil,
17 aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On slabosti naše na sebe vzal a
nemoci nesl.´
Oba způsoby nám Pán poskytuje k práci. Ve druhém případě vyhnal nečisté duchy svým
slovem - přikázal jim, aby odešli a nemoci také vyhnal z jejich těl svým slovem.
Když jsi naplněn Duchem svatým, pak máš ve víře používat Boží slovo k ničení skutků
ďáblových. Když nevyslovíš Boží slovo ve víře, nic se nestane. Duch svatý reaguje jen na
slovo vyslovené ve víře. V Božím slově je duchovní moc, která prochází celým tělem, duší i
duchem.
Proto je napsáno, že Boží slovo je mečem Ducha svatého.
Efezským 6:17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
Jak používáš tento "meč"? Je to Boží zbraň proti zlému, proti nemocem, proti démonům.
Pokud se slovem nejde současně Duch svatý, pak se démoni jen smějí a nevyjdou z člověka.
Jakmile věřící člověk splní Boží podmínku a naplní se Duchem svatým, pak má oprávnění
vyslovovat Boží slovo ve jménu Ježíše Krista proti zlému a proti nemocem, chorobám, také
proti pokřiveným kostem, aby např. něco dorostlo, co chybí atd.
Ďábel okradl lidi o věčný život, ale také o zdraví. Lidé se nechávají zbytečně trápit.
Ježíš pomáhal všem, kteří byli v moci ďáblově.
Skutky apoštolské 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh
byl s ním.
Všimněte si základních pravd. Bůh obdařil Ježíše Duchem svatým a mocí.
Toto je první předpoklad pro úspěšný duchovní život a pro ničení skutků ďáblových. Musíš být
obdařen Duchem svatým. To se děje při křtu v Duchu svatém. Druhá část je spojena s Duchem
svatým "A MOCÍ" Duch svatý není nikdy bez moci. Jen naše nevěra, polověra, nedověra, hřích
a nečistota způsobuje, že Duch svatý nemůže přes nás působit v moci. Potřebujeme se pokořit,
zapřít sami sebe a nést každého dne svůj kříž. To vyžaduje posílit vnitřního člověka a umrtvit
tělesnost člověka. Potřeba pravidelné modlitby a půstu. Pravidelné.
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Pak je potřeba vyjít a pomáhat těm, kteří jsou v moci ďáblově a Bůh bude s tebou.
Ježíš řekl, že bude s tebou, že si u tebe učiní příbytek.
Kdyby Ježíš zůstal jen na jednom místě, pak by se dovědělo jen pár lidí o Jeho nadpřirozené
moci. Na zemi je spoustu míst, kde žádní Boží lidé nebyli. Možná slyšeli o Bohu, o Ježíši
Kristu, ale nesetkali se s pomazanými učedníky Ježíše Krista. Osobní kontakt nenahradí žádná
kniha.
Pamatuj, že kdekoliv přijdeš a vyslovíš Boží slovo ve víře a v pomazání Ducha svatého, pak
působí jako zbraň.
2 Korintským 10:3 Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4 Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme
lidské výmysly
5 a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl,
aby byla poslušna Krista,
6 a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná.
Zbraně jsou k tomu, aby porazili nepřítele. Ďábel už nemá moc nad
pravými učedníky Ježíše Krista. Ježíš získal veškerou moc na nebi i na zemi, i nad samotným
satanem, padlými anděly i démony.
Slovo Boží působí jako střela, která ničí veškeré zlo. Vypálí zlo.
Ať je ve tvých ústech slovo víry, které zažene zlého. Slovo jako zbraň vykoná obsah toho, k
čemu bylo vysláno. Je to inteligentní zbraň. Zasáhne přesně svůj cíl. Vždyť ty ani nevíš, kde se
pohybují duchovní mocnosti zla, ale Boží slovo nesené Duchem svatým najde svůj cíl.
Je jako řízená střela. Ďábel se před námi schovává, ale Duch svatý ho vždycky najde a udeří
Božím slovem a zničí ho. Duchovní svět není vidět a ďábel působí skrytě, aby mohl lidem
škodit. Když neznáš nepřítele a nevíš co ti hrozí, pak jsi snadnou kořistí toho zlého. Ježíš
vyhledával toho zlého a ničil jeho skutky.
1 Janův 3:8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto
se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
Ne tebe má pronásledovat satan, ale ty máš pronásledovat jeho. Věřící lidé většinou uhýbají
ďáblovým střelám a pokud něco chytnou, pak prosí Boha za své vysvobození. Měli by změnit
strategii. Mají více útočit proti zlému, než se jen bránit. Když budou útočit Božími zbraněmi,
pak ďábel uteče.
V Izraeli je jedno místo, kde Palestinci stříleli zápalné střely z Golanských výšin na jejich
úrodné pole v době žní. Nějakou dobu to Izraelci snášeli a pak se naštvali a Palestince z
Golanských výšin vyhnali a od té doby mají pokoj.
Musíš použít stejnou strategii. Nenech se ostřelovat ďáblem, ale ostřeluj ty jeho, Božím slovem
v moci Ducha svatého.
KJ

