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Slovo víry

Bůh v našem národě mocně jedná a účelem
tohoto časopisu je, aby křesťané byli
povzbuzeni ať jsou kdekoli.
Přinášíme slova
a potěšení!

plná

víry,

povzbuzení

Přinášíme čerstvý vítr!
Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla
a měnila český národ.
Jsme zde proto, aby byl český národ spasený!
Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je
víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování
a zmrtvýchvstání!
Jen smělí věřící, kteří jsou plní Slova předají
zvěst Evangelia tomuto národu.
Je to víra jednající skrze lásku, která přináší
radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví.

Novou cestou
pastor Vítězslav Kukla
Židům 10:19-20 Majíce tedy, bratří,
plnou svobodu k vjíti do svatyně
skrze krev Ježíšovu, tou cestou
novou a živou, kterouž nám způsobil
skrze oponu, to jest tělo své…

Nejen čerstvě znovuzrozený člověk může vstoupit do nových věcí
s naším úžasným a živým Bohem. Boží slovo říká, že můžeme
a máme vcházet živou, novou cestou. Náš Bůh je živý, a přestože
je stále stejný, má na každý den nové věci. Jeho charakter se
nemění a zároveň se touží nově a čerstvě dotýkat každého
věřícího.
Žalm 98:1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil
podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
Povzbuzuji tě, abys vstoupil na novou úroveň svého vztahu
s Bohem. Někdy člověk zabředne do stereotypu a dělá vše již
automaticky. Je možné být na modlitbě novým způsobem, zažít
Boha jako nikdy předtím. Je možné Boha chválit jinak a dostat se
na místo uctívání, kde jsi ještě nebyl. Udělej si extra čas, kdy se
budeš modlit, chválit nebo číst Bibli s tím, že budeš očekávat
čerstvý proud. Nečekej, až to přijde samo, ale začni ty s aktivním
očekáváním.
Jsou zde „nevyjeté koleje“, které čekají na tebe.

Lukáš 19:17 I řekl jemu: To dobře, služebníče dobrý. Že jsi nad málem

byl věrný, mějž moc nad desíti městy.

Do každého z nás Bůh vložil různé dary. Každý jsme obdarovaný něčím
jiným. Je na nás, abychom tyto dary a schopnosti odhalili a začali je
rozvíjet. A jak na to?
Dar od Boha můžeme nalézt zase jen
u Boha, v Jeho přítomnosti. Bůh pro
každého z nás naplánoval skvělé věci.
Boží plán je dobrý
a dokonalý. Je ušitý
přímo na míru pro
každého.

Najdi v sobě potenciál, který Bůh
do tebe vložil
a začni jej rozvíjet.
Pracuj na daru
v sobě, buď pilný
a ve správný čas
jej uvidíš využitý
na maximum.

Možná ti Bůh dal velkou vizi a zatím se nenaplnila. Začni tam, kde jsi
a nepřeskakuj deset schodů najednou. Jestliže chodíš do církve, zeptej se
svého pastora, s čím bys mohl pomoci. Možná začneš s rovnáním židlí nebo
tlumením zvonků, ale tam neskončíš. To budeš dělat pouze určitou dobu
a když budeš věrný uvidíš, jak tě Bůh ve správný čas povýší.
Užívej si každé práce, kterou děláš pro Pána a těš se z toho, že každý den
jsi blíž k naplnění vize, kterou ti Bůh dal do srdce.

Všichni chceme slyšet od Boha – dobře, služebníku dobrý.
Dělej všechno s vědomím toho, že to děláš pro Boha a uslyšíš to.

Moc nové písně
Lenka Bicanová
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Už se vám stalo, že jste někde zaslechli píseň a při
pokusu ji zopakovat jste se zadrhli na prvních tónech? V
mysli vám zněla její melodie, ale ústa se do ní
nedokázala trefit? Slova vás možná chytla za srdce,
ale později se vám vybavila maximálně půlka refrénu?
Bylo to proto, že to pro vás byla nová píseň. Museli
jste ji slyšet znovu a znovu, než jste si ji zapamatovali.
Chvíli to trvalo, než z vašich úst přestala znít falešně.
Nakonec jste ji ale mohli zazpívat kdykoliv a kdekoliv,
aniž by vás to stálo jakékoliv úsilí. A jestli se vám už na
začátku líbila, teď se stala vaší radostí, začala
ovlivňovat to, co si myslíte a jak se cítíte.
Věděli jste, že Bůh nám dává takovou novou píseň?
Žalm 40:4 říká: „A dal mi novou píseň do úst, píseň
chvály našemu Bohu.“ David měl v tu chvíli za sebou
velmi těžkou situaci. Ve verši 3a říká: „A vytáhl mne
z cisterny hlučící i z bláta bahnivého…“ Bůh ho
z této situace vysvobodil a vložil mu potom do úst
novou píseň. Nebyla to píseň o smradlavé cisterně, tísni
a zoufalství. Dostal píseň chvály a důvěry Hospodinu.
I my potřebujeme nové písně pro situace, v nichž jsme
prožili negativní zkušenosti. Bůh posílá nová slova tam,
kde jsme poznali porážku, bolest, strach a zoufalství.
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Dává nám novou píseň, protože nechce, abychom
opakovali slova té staré. Stará píseň je píseň
poražených a k té se On nepřidá. Skrze Ducha
Svatého nám pomůže každým možným způsobem,
abychom se k ní nepřidali ani my. Možná nám chvíli
potrvá, než se naučíme její slova, možná jí budeme
zkoušet stokrát, než se nám do ní nebudou plést slova
té staré. Ale nakonec se ji naučíme. Nakonec to bude
naše píseň, náš postoj, naše pravda. Halelujah!
Je ještě něco na tom, když zpíváme novou píseň. Žalm
149:1 říká: „Zpívejte Hospodinu píseň novou... Proč
máme zpívat novou píseň? Verš 8–9 říká: „k svazování králů jejich řetězy a šlechticů jejich pouty
železnými, k nakládání s nimi podle práva
zapsaného, ke slávě všechněm svatým jeho.
Halelujah.“ Na rozdíl od Starého zákona nebojujeme
proti krvi a tělu. Čelíme ale v životě okolnostem, které
potřebujeme porazit. Musíme s nimi naložit podle
„práva zapsaného“, to jest Božího slova.
Věřím, že s novým rokem dá Bůh nové písně každému,
kdo je od Něj bude očekávat. Písně síly a uzdravení
slabým a nemocným, písně odvahy bojácným, písně
radosti zkroušeným, písně naděje odrazeným. Naplní
nás svou písní, aby porazil naše nepřátele a svázal je
jejich vlastními řetězy. Na nás bude, ji zpívat. Amen

Možná jsi se již setkal s lidmi, kteří byli pobouřeni tvou vírou v Boha.
Byli pobouřeni tím, že se nestydíš za své křesťanství a kážeš Krista
druhým. Taková reakce by tě neměla překvapit. Pokud přinášíš zvěst
o živém Bohu, Jeho milosrdenství a lásce, tak zároveň ukazuješ lidem,
že není s jejich životem něco v pořádku, jak si mysleli. A to bolí.
Nechtějí změnu. Nechtějí uznat, že chybovali a už vůbec, že jsou vinni
a potřebují odpuštění. Takové jednání není novinkou i apoštol Pavel
měl stejné okolnosti.
Skutky 17:6 A nalezše jich, táhli Jázona a některé bratří k starším
města křičíce: „Tito, kteříž všechen svět bouří, ti sem také přišli...”
Pokud žiješ s Bohem a došel jsi až do bodu, že kážeš evangelium, tak
víra ve tvém srdci již nese ovoce.
Zamysli se nad tím, co mi jednou řekl Pán :
„Víra, která roste a nese ovoce potřebuje prostor, potřebuje svobodu.
Musí být agresivní, aby rostla dál a nesla více ovoce. Mění vše
a obzvláště to, co ji brání - mění půdu do které byla zaseta, mění své
okolí a zabírá prostor.“
Tato víra změnila tebe a stále mění a také přináší změnu do tvého
okolí. Proto pokud se lidé bouří, je na čase přidat.
Více modliteb a také více aplikací víry. Kaž slovo směle a svobodně.
Žij křesťanství s radostí a vědomím, že Bůh je na tvé straně. Víra mění,
chce to jen čas.

pastor
Vítězslav Kukla

Možná si říkáš: „Škoda, že je Ježíš v nebi.“ Ale já ti říkám, že Bůh to vymyslel
úplně dokonale.
Dovedeš si představit, jaké by to bylo, kdyby Ježíš měl utěšit každého, kdo by
to potřeboval? A Duch Svatý tohle zvládá. Je ten nejlepší Utěšitel jakého
znám. Je s tebou stále. A nejen to, že je s tebou, ale On je dokonce v tobě. On
zná tvoji situaci, On ví, co prožíváš a On také ví, co tě potěší, povzbudí a
rozveselí.
Dovol Duchu Svatému, aby se stal tvým nejlepším přítelem a bude zároveň
tvým nejlepším Utěšitelem. Dovedeš si představit kolik korun ušetříš tím, že
nebudeš muset obvolávat všechny své známé, aby tě utěšili?
Víš proč je Duch Svatý nejlepší Utěšitel? Vždycky ti totiž připomene Boží slovo,
které tě potěší a povzbudí, dá ti víru a naději pro tvoji budoucnost.
Důvěřuj Duchu Svatému a prohlubuj s Ním vztah. Mluv s Ním a cokoliv děláš,
dělej s Ním. On je vždy připraven tě potěšit, povzbudit a utěšit.

Židům 6:12 Tak abyste nebyli líní, ale následovníci těch, kteříž
skrze víru a snášelivost (trpělivost, vytrvalost) obdrželi dědictví
zaslíbené.
Všichni známe místa jako: „vše je možné věřícímu“, „modlitba
zmůže mnoho“, „v tom všem skvěle vítězíme“, ale jen málo
věřících věnuje pozornost tématu trpělivosti nebo vytrvalosti.
A právě tyto vlastnosti nás někdy dělí od projeveného zázraku,
od zodpovězené modlitby.
V Židům 6:12 se píše, že máme být
pilní a skrze víru a trpělivost obdržet
zaslíbení. Věřící nemají problém začít
věřit za určitou věc, jsou plní Slova
o víře a skutečně věří, avšak někdy,
spíše často, potřebují přidat také
trpělivost a vytrvalost. Tím mám na
mysli, že neustoupí, ale vytrvale dál
věří. Vytrvalost je zapotřebí právě ve
chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje.
Vytrvalost je síla, která nás žene dál,
je to hnací síla.
A teď trpělivost. Být trpělivý neznamená nic nedělat, ale být
plný pokoje a očekávat změnu. Možná se ptáš, jak je možné být
trpělivý. Odpověď je prostá, jelikož vím, že se to stane, tak
mohu počkat a během toho času si užívám pohody a jistoty,
kterou mi dává víra. A právě tyto dvě vlastnosti nás staví do
role pilných, kteří obdrží své zaslíbení.

13.-16. února 2008 Konference víry a ohně
Triumfální centrum víry - Fakulta tělesné
výchovy a sportu - José Martího 31 - Praha
Začátky shromáždění:
Středa 18:00
Čt-Pá
09:00 14:00 18:00
Sobota 09:00 14:00

1. března 2008
Slavnostní ustavující shromáždění
nově registrované Církve živého
Boha - od 10:00 hodin - Betlémská
kaple - Praha

