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Římanům 3:4
Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale `každý člověk lhář´.

Nezáleží na tom, kolika lidem se dočasně daří, ačkoli se kloní na stranu Satana a žijí
jeho lži v zářivých barvách.
Bůh mluví jen pravdu!
Nezáleží na tom, kolik důkazů nepřítel před nás předkládá ve snaze ukázat, že Bůh
není dokonalý, jak tvrdí.
Bůh je dobrý!
Nezáleží na tom, jak často nepřítel obviňuje Boha, že nesplnil své sliby.
Bůh dodrží, co slíbí!
Nezáleží na tom, že má vlastní selhání se hromadí jako hora svědectví, zdánlivě
dokazující, že Ježíš porušil svůj slib, že se mnou bude stále.
Bůh nemůže lhát a nelže!
Příliš často a příliš snadno prodáváme Boha pod cenou. Vzdáváme se Ho i Jeho slibů.
Chováme se jako Izraelci, kteří se zřekli Boha, jenž je mocně zachránil z egyptského
otroctví. Díky Bohu, že On je pravdivý, přestože každý člověk je lhář. Rosťte
v poznání Jeho a pravdy Jeho slibů, a porostete v Něm a On ve vás.
Dnešek je dnem, kterým se oddělíte od minulosti. V Genesis 2:24 řekl Bůh člověku,
že musí opustit rodinu svého původu, aby mohl plnit svou roli v rodině nové.
Podobně i my máme být jako apoštol Pavel, který „zapomínaje na to, co je za mnou,
jsem upřen k tomu, co je přede mnou“.
Selhání v naší minulosti nemusí předurčovat selhání v naší budoucnosti. Jedna věc je
poučit se z vlastní minulosti, abychom ji neopakovali. Jiná věc je zaměřit se na svou
minulost do té míry, že přesvědčíme sami sebe, že ji jistě budeme opakovat.
Namísto toho jsme zváni, abychom se zaměřili na toho, který je Bohem nad celou
historií. On není jen Bohem, kterého nakonec celá historie vezme na vědomí. On je
také Bohem nad celou historií právě teď. To zahrnuje historii, kterou On chce
vytvořit dnes z vašeho života. Jeho přáním a plánem je učinit ho životem rostoucí
důvěry a oddanosti.
Pokud jste přesvědčeni, že Bůh už prostě nedokáže takovou věc s vaším životem
udělat, potom zkrátka uznejte, že jste lháři, a Jeho nechejte být pravdivým. Neboť
Bůh je pravda a přišel, aby vás osvobodil vskutku i ve skutku. Vězte, že každý, kdo
tvrdí opak, je lhář, i kdyby tím lhářem jste byli vy sami.
Nechejte Boha nazývat vás svým svatým dítětem a nechejte Ho působit, že tak
budete i jednat. On je Bohem, který „povolává věci, které nejsou, jako by byly“.

