OBRÁCENÍ, UZDRAVENÍ, MAREK ORKO VÁCHA
Kdysi jeden kazatel začal své kázání slovy: “Bratři a sestry, vnímáte mě
a jste naladěni? Něco vám povím. Jste děti Boží a Ježíš je váš Pán. Jste ovečky
a on je váš Pastýř!“
Dříve než začnu tuto promluvu, dovolte mi, abych se pomodlil za osvícení
Duchem Svatým pro nás přítomné s prosbou za naše vnitřní osvobození
a uzdravení.
Toto je, bratře a sestro, tvůj den pro zázrak, den, kdy se modlíme za boží
požehnání, dar zdraví a vnitřní osvobození. Náš nebeský Otec je stále na trůně
a vládne nade vším a dává svým dětem to nejlepší, své požehnání a svou milost.
Za to ho chválíme a vzdáváme mu díky. Takže naše modlitba zní:
„Pane Ježíši, tvá milost je stále nová, každé ráno se obnovuje a má nový
začátek. Veliká je tvoje milost, Pane, a veliká je tvoje věrnost, která nikdy
nekončí, každé ráno je nová. Veliká je tvoje přítomnost, Nebeský Otče, mocně
nás držíš ve svém náručí a chceš nás uzdravit na duši i na těle. Dej, ať se nás
Ježíš dotkne, ať přijde a dotkne se každého z nás!“
Potom, jak o tom zpívá jedna píseň, „odejdou stíny a mé srdce už nebude
cítit samotu, vždyť Ježíš je ve mně, protože my dva jsme přátelé. Už nejsem
sám, on je tu a dohlíží na mne, jsem šťastný a říkám: Už to vím, vím to od Boha
z nebe, že on na mě dohlíží a stará se o mě, proto jsem vnitřně svobodný a
šťastný.“Tolik říká tato píseň.
A také si vyprošujme: „Pane Ježíši, daruj nám sílu Ducha Svatého. Ať
padne na nás Boží pomazání. Ať sestoupí na nás moc tvého Svatého Ducha.“
Pomazání Boží je milost Ducha Svatého. I my jsme byli pomazáni při
biřmování svatým olejem – křižmem, když jsme přijali 7 darů Ducha Svatého
v této svátosti.
„A když začíná toto kázání, Pane Ježíši, prosíme, abys nám daroval mocné
slovo. Daruj nám všem nové pomazání Duchem Svatým, explozi nového vylití
Ducha Svatého.“
Bratři a sestry, přichází nový nástup Ducha Božího a začnou se stávat
velké, neobyčejné věci při novém nástupu moci Ducha, když se k němu
obrátíme celým srdcem. Bůh chce změnit náš život i atmosféru ve světě, v církvi
a v naší zemi a chce proměnit lidská srdce. „Drahý Ježíši, dej, ať lidé slyší v této
dnešní době Boží slovo, tvé mocné slovo a dej, aby to slovo přineslo velkou
slávu tvému Jménu.“ Dnes je ten den pro zázrak, bratře a sestro, dnes je tvůj
den pro zázrak tvého obrácení, uzdravení a pro vítězství Boží lásky ve tvém
srdci. Otevři se uzdravující a zachraňující moci Boží.
Bratři a sestry, nikdy už nejsme sami. Ježíš nám slíbil: „Já tě nikdy
neopustím, stále budu s tebou.“ On je věrný. Náš Bůh je veliký Bůh. Dnes se
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uvolní velká míra Božího požehnání a moci na každého z nás. A bude na nás
proudit. To, co dělá Ježíš, dělá dobře. On osvobozuje zajaté a v jeho rukách je
uzdravení pro mě i pro tebe. Ježíšovy ruce jsou uzdravující ruce, on uzdravuje
Boží mocí. A v každé mši svaté při proměňování zažíváme moc Krve Ježíšovy,
která volá k nebi víc, než krev Ábelova. Ježíšova Krev se za nás přimlouvá dnem
i nocí u Božího trůnu. A největší je síla Ježíšova kříže – z něho vychází moc
vzkříšení pro každého z nás. Je to jediná skutečná moc nad světem.
Proto se modlíme: „Ježíši, dej, ať dnes zažijeme dotek Boží lásky a moci tvého
kříže. Pane, stále nás hledáš. Každý den to vidíme a jsme v úžasu, jak se o nás
staráš. Co je člověk, že na něho pamatuješ? My hřešíme a padáme a ty stále
zůstáváš věrný. Děkujeme ti za tvou Krev, která nás očišťuje. Pane, jsi plný
slitování a my si to nezasloužíme. Přesto ti děkujeme za tvé odpuštění. Často
jsme tě zradili, ale ty jsi nás nikdy nezradil. Tvá vzácná milost přichází
a děkujeme ti za ni. Přichází, aby v nás zapálila Oheň Ducha, aby nemocní byli
uzdraveni a spoutaní hříchem osvobozeni. Denně jsi s námi tolik trpělivý,
neustále nás sleduješ a staráš se o nás. A když se k tobě otočíme zády, ty přijdeš
a znovu nás hledáš. Za to ti děkujeme.“Ještě se vraťme ke slovům Pána Ježíše,
který říká v evangeliu: "Co dává život je duch, tělo nic neznamená. Slova, která
jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život." – A když se ptal svých učedníků: "I vy
chcete ode mne odejít?" Tak Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu
půjdeme, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten
Svatý Boží." – I my, bratři a sestry, máme znovu uvěřit v Ježíše, jako ve svého
Spasitele, Pomocníka, Dobrého pastýře a Božského lékaře, který uzdravuje naše
duše i těla. Skloňme se před ním, uznejme ho za svého Vládce a Pána svého
života a z lásky k němu se obraťme od svých hříchů a mrtvých model k Bohu
živému a pravému. Protože, jak píše jeden náš spisovatel, jsme jako křesťané a
svědci Kristova učení "...posláni do státu šílenců, do státu divných lidí v divných
časech. Každý druhý, koho potkávám v metru," říká autor, "má podle průzkumu
v oblibě současného prezidenta, každý sedmý volí komunisty, nejčtenějším
deníkem je Blesk, nejoblíbenějším filmem Babovřesky, mnoho občanů věří
konspiračním teoriím a ruským serverům, a v tomto státě je mi dáno žít.
Sedmdesát procent občanů nejde k volbám, nebo jak kdy. Ve spotřebě piva
jsme my všichni občané České republiky první na světě. Většina občanů
nechápe, co je katolická církev, a nenávidí ji. V tomto státě máme být světlem
světa. Tito všichni spoluobčané a voliči komunistů jsou též obrazy Boží, jako i
my jsme obrazy Boží, a za ně za všechny máme odpovědnost." (M. O. Vácha)
Modlíme se za ně a doufáme v jejich obrácení. K tomu nám i jim pomáhej Bůh.
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