VLAŢNOSŤ KRESŤANA
ČO HOVORÍ BOŽIE SLOVO O VLAŽNÝCH KRESŤANOCH?
Sme radostní alebo zachmúrení kresťania bez chuti? Darí sa nám bojovať s hriechmi alebo sa nič nedeje a už 10-20 rokov sme
rovnakí?. To, že sa nič nedeje dlhé roky, to je vlažnosť. Nie sme pokrytci? Farizeji?
„Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani
studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ Zjv 3,15-16
"Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu
sladkú aj horkú. Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu." Jak 3,1012
TELO ţiada PROTI DUCHU a duch proti telu
Sme vlažní lebo veci tohto sveta sa nám zdajú byť atraktívnejšie ako kresťanstvo. Duch Svätý dáva silu a odhaľuje krásu

nášho Boha.
„Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom
si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.“ Gal 5,16-18
„Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím
to, čo nenávidím.“ Rim 7,14-23
Podobenstvo o DOME
Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje
slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň,
na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi,
ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko." Lk 6,46-49
Toto je adresované vlažným kresťanom a pokrytcom, ktorí stavajú svoju vieru na slabých základoch:
„ Z domu zostalo veľké rumovisko..!!!“ Lk 6,49
Nesmieme slúţiť DVOM PÁNOM
„Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým
bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Mt 6, 24
"Kto nie je so mnou je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje." Mt 12,30
Buď budeš chcieť slúžiť a milovať Boha úplne alebo ak je to tvoja snaha len polovičatá, vlažná; v skutočnosti mu neslúžiš a slúžiš
sebe a svojim modlám....).
POCHYBOVANIE vedie k vlaţnosti
Ak je v nás „rozpoltenosť“, „pochybovanie“, tak sme sa vlastne neotvorili Bohu, aby mohol konať a vo svojej vlažnosti nezakúsime
zmenu.
„Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek
nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ (Jak 1, 6-8)
Ľudia POPIERAJÚ MOC Boha, sú veriaci len NAVONOK
„Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať.“ 2 Tim 3,5
Mnohí sa v kostoloch v nedeľu tvária pobožne alebo si myslia, že len účasť na svätej omši alebo bohoslužbách je tou pobožnosťou,
akú chce Boh, ale počas týždňa to pre túto ich neveru nemá efekt na ich život. Neprijali silu pobožnosti.
ČO S TÝM? AKO ODÍDE VLAŢNOSŤ A PRÍDE NADŠENIE A HORLIVOSŤ?

Urob krok viery
„Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám..“ Jak 4, 7-10
Staň sa vám podľa vašej VIERY alebo NEVIERY?
Boh môže konať a zaujať ťa v tvojom živote, nakoľko si mu uveril?
„Tu sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili." Mt 9,29
„Veď ja CHCEM ţiť to, čo odo mňa Boh chce, ALE NEMÁM SÍL“...
„Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj“ 1. „chceli“ , „aj“ 2. „činili nad svoju dobrú vôľu.“ - Flp 2,13
My môžeme mať dobrú vôľu, ale bez modlitby, bez Boha samotného sa žiadna zmena s nami neudeje.
Boh dáva silu, aby si nielen chcel, ale aby sa tvoj život aj naozaj a viditeľne menil. Nezostaňme len pri chcení.
ZAKÚS MOC BOŢIU!
„Lebo Božie kráľovstvo nie je v reči, ale v moci.“ 1 Kor 4,20
Slovo, ktoré v kostoloch počúvame má moc meniť životy. Ak sa takáto zmena neudeje, nie je to chyba Božieho Slova, ale toho, že my
tomu slovu nedôverujeme. Nie sú to prázdne slová, ale slová, ktoré majú moc zmeniť náš život. Ak sme tak ešte neurobili, odteraz,
keď vezmeme Písmo do rúk, nezapochybujme o slovách v ňom.
Ako príde DUCHOVNÉ OSVIEŢENIE? Ako odíde vlaţnosť?
„Preto 1.kajajte sa a obráťte sa, aby 2. nám boli zahladené hriechy 3. a prišli vám časy duchovného osvieženia 4.od Pána.“ - Sk
3,19-20 – tu je návod ako na to. Celé to môže „spískať“ len Boh, my sa mu máme otvoriť, vyznať svoje hriechy a to obrátenie nám prinesie
časy duchovného osvieženia. Život s Bohom nie je nuda, pýtaj si dnes túto sviežosť v tvojej viere.
Potrebuješ ŢIVÚ VODU, ktorá tečie a neprestáva
Tvoju vlažnú chuť kresťana nahradí živá voda, ktorou je dotyk Ducha Svätého:
„Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do
večného života." - Jn 4,14
"Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To
povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“ Jn 7,37-39
Mocne ZOSILNIEŤ SKRZE DUCHA na vnútornom človeku
Potrebuješ Ducha Svätého, aby si bol silný bojovať proti hriechom a bol pevnejší vo svojej viere:„...nech vám dá podľa bohatstva
svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek...“ - Ef 3, 16
Ak si vlaţný, nedokáţeš byť SOĽOU ZEME?
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.“Mt 5,13-16
Nemôžeme ohlasovať „evanjelium“, radostnú zvesť, keď náš duchovný život nie je radostní, keď „nemáme chuť“, ktorou je Kristus.
Buďme kresťanmi , ktorým chutí byť kresťanmi, ktorým chutí Kristus a ktorí chutia tomuto svetu.
Dokáţme, ţe sme svätí - naša vlaţnosť nechutí Bohu ani ľuďom okolo nás"Lebo ja, Pán, som váš Boh! Preto dokážte, že ste svätí,
a buďte svätí, lebo ja som svätý." Lv 11,44
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