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Bůh v bouři
					William Pepper
Úvod:

Sám Ježíš se nemodlí v Ev. Jana  17, 15 a 18 za to abychom byli vzati ze světa, ale modlí se o naši ochranu před Satanem. Kristus tedy posílá své učedlníky do bouří dvou kategorií. Posílá je do bouře na moři, ale také do bouře lidských problémů. Stejně tak bouře způsobené zlými lidmi, Mt 8:23 – 27, Mk  6: 45 – 52,     Mt 26: 36 – 56.

Naše víra a naděje musí být hluboce a osobně zakořeněna v našem milosrdném a všemohoucím Bohu Otci, který má vládu nad národy, lidmi a událostmi.

Naše víra může být těžce zkoušena například:

Nemocí						Válkami
Rodinnou krizí					Povodněmi
Tragédií						Politickým útlakem
Finanční potřebou				Terorismem
Zradou						Pandemiemi


Boží slovo nám líčí tyto události jak doslovně, tak i symbolicky. V Žalmu 29 máme vykreslen obraz dlouhotrvající a prudké bouře. Bible nám říká, proč bouře přicházejí, a co máme tehdy dělat. 
PROČ by měly přicházet bouře do života jednotlivce anebo národa?

Kvůli:
Spáchaným hříchům, Ef 4:25 – 31.
Hříchům z důvodu zanedbání Žid 2:3, Mat 23:23,

Pro růst naši víry – viz Abraham, Řím 4:17, 1Petr 1:6 – 7.
Jeho víra byla založena na charakteru a vlastnostech Božích
Jeho víra šla dál než veškeré přirozené chápání.
Jeho víra očekávala, že Bůh naplní SVÁ zaslíbení.
Jeho víra nedovolila, aby nemožné anulovalo Boží slovo.
Jeho víra ho držela před selháním a váhavostí.
Jeho víra ho udržovala v období mezi zaslíbením a naplněním zaslíbení.
Jeho víra byla zakotvena v Boží bezúhonnosti a na jeho schopnosti splnit vše co zaslíbil.
Pro Boží slávu!
Lazar, J 11:4.
Slepý muž, J 9:1-13.
Skrze utrpení, 1P 4:12, 13 a 19.
Věřící můžou být pronásledováni a vyháněni a takto můžou další slyšet evangelium Sk 8:1-8.

Pro to, abychom se víc podobali Kristu, J 15: 1-17.
Otřesy, které může bouře způsobit, pokud to dovolíme, nás můžou osvobodit od sobectví anebo hříšné soupeřivosti.
29 Žalm nám ukazuje, co Bůh říká a jaká má být naše reakce.
Bůh v tomto žalmu osmnáctkrát deklaruje význam svého jména, 	„ON, KTERÝ JE“
	Ano, Bůh, který je… 
Posílá bouře, verš 6.
Vyzbrojuje nás pro čas bouře – JAK? Skrze naši chválu a uctívání, jak je ukázáno v 1. a 2. verši.
Mluví skrze bouři,  4. a 5. verš.
Přichází s bouří,  3. verš.
Vládne i skrze bouři, verš 10. Má pořád vše zcela pod kontrolou!
Dává nám pokoj a sílu,  verš 11.


Závěr:

§	Životní bouře naplňují JEHO vůli, Žalm 148:8. Když na nás dorážejí životní bouře, dává nám to příležitost růst v poznání JEHO a v milosti. Také pak roste naše víra. Chvála Pánu! Naše víra je založena na tom KÝM Bůh je a na Jeho věrnosti k nám. Dt 32:4.




