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Stále se radujte.
1 Tesalonickým 5:16 Stále se radujte,
17 v modlitbách neustávejte.
18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19 Plamen Ducha nezhášejte,
20 prorockými dary nepohrdejte.
21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
22 zlého se chraňte v každé podobě.
23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a
poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Svět je pod vládou boha tohoto světa – satana, který nechce pustit lidi na svobodu. Když je
člověk nespokojený a nemá naplněné potřeby a touhy, pak je skleslý a upadá do malomyslnosti,
depresí a melancholie. Ve světě je velká deprese, smutek a nuda. Je mnoho smutných a
nespokojených lidí kolem nás.
Tato nespokojenost má svůj původ, že člověk nemá naplněné duchovní potřeby a mnohdy ani
neví proč je takový. Duch člověka potřebuje kontakt se svým stvořitelem, tak jako narozené
dítě potřebuje kontakt s matkou a otcem. Když ho nemá, pak se jeho vývoj na duševní a citové
úrovni oslabí. Z těchto nedostatků duchovního a duševního naplnění vzniká pesimismus, pocit
méněcennosti a opuštěnosti.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že po pádu člověka do hříchu, všichni se vzdálili od Boží slávy.
Římanům 3:23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Tato skutečnost znamená, že aniž to lidé tuší, tak jsou odseknuti od nadpřirozené moci a síly
všemohoucího Boha, který dává všemu život a naplňuje všemi potřebami.
Boží záměr byl, aby lidé žili v Boží přítomnosti, v jeho slávě s neustálým doplňováním
duchovních, duševních i fyzických sil. Hřích oddělil lidi od zdroje Boží energie – od jeho síly.
V Bohu není jen síla a moc, ale také a to hlavně láska, radost, moudrost. V ovoci Ducha
svatého můžeme vidět, jaké vlastnosti Bůh má. Když je člověk oddělen od zdroje, pak žije jen
z vlastních sil, které jsou omezené a vyčerpatelné. Nedochází k žádné obměně a člověk ztrácí
věkem svoji životní energii a vitalitu. Nastává období, kdy zestárne a cítí, že místo, aby si teď
užíval života - stáří, nemoci a slabosti ho spíše omezují.
Tak tomu nemělo být. Bůh zamýšlel pro člověka obnovu. Člověk měl od Boha přijímat
obnovující sílu. Měl žít věčně. Slabost, nemoci a smrt vstoupila do světa až po hříchu Adama.
Křesťané mají velkou naději, že mohou žít z víry, která je znovu přivádí ke zdrojům Boží síly a
moci. Křesťanská shromáždění mají mimo jiné za úkol zprostředkovat Boží přítomnost tak, aby
se každý věřící mohl obnovovat a naplňovat Duchem svatým.
Izajáš 40:28 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin
země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
29 Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
30 Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.
31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez
únavy, jdou bez umdlení.
Bůh tady jasně stanovil duchovní pravidla pro načerpání nových sil. Není to jen v jídle a pití,
ale hlavně ve víře v Boha a v Boží přítomnosti na společných shromážděních, kde se mohou
věřící lidé posilovat a obnovovat.
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Náboženská shromáždění jsou jak benzínové stanice bez paliva. Přijdeš tam suchý a suchý
odejdeš. Nechoď do míst, kde neproudí Boží síla a moc z nebe. Taková shromáždění, která
mají jen slovo bez Boží moci, jsou vyčerpávající a nudná.
Bůh naopak dává zemdlenému a unavenému sílu, když vstoupí do Boží přítomnosti.
Efezským 6:10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Je spousta mladých lidí, kteří věří v sama sebe a protože mají ve svém těle dostatek fyzických
sil, považují každé podřizování se Bohu a Jeho Duchu za omezení. Většina vzdorovitých a
vzpurných lidí nechce a ani nemůže přijmout Ducha svatého – jedinou existující Boží moc na
zemi. Chtějí mít všechno pod kontrolou. Přitom právě podřízenost Pánu je v tom, že chci, aby
On měl vše pod kontrolou. Ti kdo se vzbouří proti Bohu a jeho Duchu, začnou jim vadit
projevy Ducha svatého, nerozumí jim a nikdy do pomazání Ducha svatého nevstoupí. Mnoho
vzpurných křesťanů, kteří si myslí, že si mohou dělat to, co sami chtějí, nikdy nezakusí moc
Ducha svatého a jeho dary.
Jestli chceš získat od Pána sílu, pak se musíš naučit pokořovat a podřizovat Ježíši Kristu a
Duchu svatému.
Poslechni, co říká prorok Izajáš, pro koho přišel Ježíš Kristus.
Izajáš 61:1 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu,
abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit
zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
2 vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící,
3 pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo
truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba
Hospodinova" k jeho oslavě.
Tady je zjeveno poslání Ježíše Krista.
1. Byl pomazaný Duchem Božím, aby nesl radostnou zvěst pokorným.
Pokora je jediný způsob, jak můžeš předstoupit před stvořitele. Pokud chceš před Boha
předstoupit se svým výkonem, Bůh tě nepřijme, ani s tvými vynikajícími úspěchy tě Bůh
nepřijme. Kaina Bůh nepřijal, Ábela ano. Abel přinesl lepší oběť, byl pokorného ducha,
nepřišel před Boha se svým výkonem a schopnostmi. Rovněž o Mojžíšovi je řečeno, že byl
pokorného ducha.
Numeri 4.Moj. 12:3 Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.
Proč si Bůh vybírá pokorné lidi? Protože s nimi jde něco dělat. S pyšnými egoisty nejde dělat
nic. Ani spolupracovat, ani napomínat, protože se hned urážejí.
Bůh si vyhledává pokorné a věrné lidi. David poslouchal, co Bůh chce a proto napsal.
Žalmy 101:5 Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho
nestrpím.
6 Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten
bude v mých službách.
Pokora a poslušnost není zbabělost a svévole. Pokora není to, že si nechám od nevěřících
nakálet na hlavu. Naopak David říká, že bude každé ráno umlčovat bezbožníky a vymýtí
z Božího města všechny pachatele ničemnosti. Žalm 101, 8.
Pokora je bázeň před Bohem, váží si více Božího díla než lidského, více Božích věcí než
lidských. Proto je napsáno, že kdo miluje tento svět, láska Otcova v něm není. 1.Jan2.15.
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Ježíš nepřišel pro samolibé, pyšné a egoistické lidi, ale pro pokorné, poslušné, schopné se
nechat přesvědčit pro dobro. Nepoučitelný a pyšný duch se nechce pokořit před všemohoucím
Bohem, a pokud ve své pýše setrvá až do konce svého života, skončí v hořícím jezeře.
2. Ježíš přišel pro to, aby obvázal rány zkroušených srdcem. Nejen srdce, ale i tělo. Pán
uzdravuje i dnes. Neskončila Jeho služba uzdravování a osvobozování. Protože přišel osvobodit
vězně – ďáblovy otroky. Kdo žije ve hříchu, je stále ďáblův otrok.
3. Ježíš přišel dát olej veselí, místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Každý,
kdo věří má naději a má se radovat. Když víš, co jsi získal, pak se raduješ. (Sportovci se umí
radovat ze svého vítězství. Tvrdě pracovali a dodržovali životosprávu, aby získali medaili a
uznání za svoji námahu.) Apoštol Pavel hovoří, že to je pomíjející sláva.
1 Korintským 9:24 Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen
jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
25 Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec,
my však pro věnec nepomíjitelný.
26 Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna.
27 Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.
Jakubův 1:12 Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín
života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Vážíme si těch, kteří něco v životě dobrého dosáhli, o co více se máme radovat s těmi, kteří
jdou vytrvale do Božího království. Dostaneš mnohem více než pomíjející odměnu, dostaneš
věčný život v Božím ráji. Nebuď proto smutný z toho, že v tomto světě tě za tvoji zbožnost a
poctivost nikdo neohodnotí a nedají ti medaili. Bůh tě ohodnotí před celým duchovním světem,
před svými anděly a před všemi svatými. Každý dostane odměnu za to, co vykonal.
1 Korintským 3:11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je
Ježíš Kristus.
12 Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy,
slámy 13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší,
jaké je dílo každého člověka.
14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.
15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
Máš důvod k radosti, protože Bůh se na tebe už nehněvá, ale slitovává a odpouští ti všechny
nepravosti. Závod se musí běžet až do konce. Kdo v polovině cesty odpadne, nedostane nic.
Proto je důležitá vytrvalost a věrnost. Křesťanství je na dlouhou trať. Ne na deset kilometrů, ani
na sto kilometrů, ale na celý pozemský život.
Získej nebeskou cenu – věčný život v Božím království.
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