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Slovo víry

A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme.
Římanům 10:8

Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem,
duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na
jehož tvorbě se můžete podílet i vy.
Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme.
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli
přispět článkem, svědectvím či povzbuzením,
kontaktujte nás.
Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto
časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou
kdekoli.
Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení!
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!
Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost,
svobodu, pokoj, vítězství a zdraví.
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Slovo víry

Náš
Bůh
je mocný!

Náš Bůh je mocný! A v tomto roce 2011 Jeho moc nezeslábne. Není důvod!
On je stále stejný!
Židům 13:8 Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky.
Náš Bůh dělal veliké věci a i dnes dělá veliké divy.
Mocné činy jsou dílem rukou živého Boha, našeho Otce v nebesích.
Náš Bůh je velký!
Náš Bůh je mocný!

Náš Bůh je silný!
Není nikdo Jemu podobný!

Tento rok bude náš Bůh stále stejným Bohem!
Tak vidím rok 2011 já. A co vy?
pastor Vítězslav Kukla

Bůh si tě chce používat

Co očekáváš od roku 2011? Máš velké očekávání, že Bůh bude tento rok
mocně jednat v tomto národě, ve tvé rodině, ve tvé církvi, v práci, ve škole,
prostě všude? Dokonce, že bude mocně jednat ve tvém těle i ve tvých
financích?
Bůh je mocný Bůh! Všemohoucí Bůh! Na tom se se mnou určitě shodneš. Pro
Boha není nic nemožné! Amen.
Ježíš však na ně pohlédl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné
všechno." (Matouš 19:26)
Bůh chce více než my, aby se tady na Zemi děla Jeho vůle. Tak proč se
neděje? Bůh potřebuje lidi, skrze které bude moci jednat.
A divy veliké činil Bůh skrze ruce Pavlovy. (Skutky 19:11)
Veliké divy činil Bůh skrze Pavlovy ruce. Možná, že namítneš: „Ale to byl Pavel,
apoštol. Já jsem obyčejný křesťan.“
Pak mám pro tebe jiný verš.
Štěpán, plný víry a moci, pak dělal mezi lidem veliké divy a zázraky.
(Skutky 6:8)
Kdo to byl Štěpán? Obyčejný křesťan. Nebyl povolán do pětinásobné služby.
Nebyl to apoštol, ani pastor, ani evangelista. Byl to „obyčejný“ křesťan.
A přesto dělal mezi lidmi veliké divy a zázraky.
Víš, ty nemusíš být povolaný do pětinásobné služby, aby si tě Bůh používal.
Stačí, když budeš stejně jako Štěpán plný víry a moci. Plný víry znamená, že
znáš svého Boha, a tak Mu důvěřuješ.

Ale jak můžu být plný moci?
…Kristus v nás, ta naděje slávy. (Koloským 1:27)
Jestliže je Bůh v nás, pak je v nás i se Svojí mocí. Pokud si budeš vědom Boha
v sobě, budeš plný Jeho moci.
Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil,
konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s Ním.
(Skutky 10:38)
Stejně jako si Bůh používal Ježíše, který uzdravoval všechny utlačované od
ďábla, stejně tak si chce Bůh používat tebe. Proč to Ježíš mohl dělat? Protože
Bůh byl s Ním. A stejně tak bude Bůh s tebou a budeš uzdravovat všechny
utlačované od ďábla.
…Na to je zjeven Boží Syn, aby zničil skutky ďábla. (1. Jan 3:8)
A pokud máš ještě nějaké pochybnosti, že si tě chce Bůh používat, pak mám
pro tebe ještě jeden verš.
Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v Mém jménu (ve jménu
Ježíš)… budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví… A oni vyšli a kázali
všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela.
Amen. (Marek 16:17,18 a 20)
Tyto verše jsou pro všechny věřící. Takže i pro tebe. Možná si řekneš: „Ale co
když vložím na ty lidi ruce a nic se nestane?“ Věříš Bohu a Jeho Slovu? Pak se
stane přesně to, co Boží Slovo říká. Budeš vkládat ruce na nemocné a ti se
uzdraví. Pán ti bude pomáhat a bude potvrzovat Slovo znameními.
Bůh si tě chce používat. Bůh si tě chce mocně používat, ale potřebuje k tomu
tvé svolení. Možná se ti to bude zdát absurdní, ale Bůh čeká na tebe. Bůh je
gentleman a nic nebude skrze tebe dělat, pokud Mu to nedovolíš. Proto tě chci
povzbudit, pokud chceš, aby si tě Bůh mocně používal, a pokud jsi z Božího
Slova uvěřil, že si tě Bůh chce mocně používat, můžeš se každé ráno modlit
tuto modlitbu:
„Bože Otče, použij si mě. Věřím, že chceš dělat skrze moje ruce mocné divy,
stejně jako jsi je dělal skrze Pavlovy ruce. Budu vkládat ruce na nemocné a oni
se uzdraví, protože Ty jsi se mnou. Nejsem to já, kdo je uzdraví, jsi to Ty, kdo
je uzdraví skrze moje ruce. Ty jsi to řekl ve Svém Slově, já tomu věřím, a tak to
je. Amen.“
A pak jdi a buď činitelem Božího Slova. BŮH BUDE S TEBOU.

pastor Iveta Kuklová

Jak studovat
Bibli
a mít
z toho život
část I.

Lenka Bicanová
Studuj, aby ses prokázal osvědčený před Bohem, dělník, který se nemusí
stydět, správně rozlišující Boží Slovo. 2. Timoteovi 2:15 (Webstrův překlad)
Když jsem uvěřila, dostala jsem ohledně Božího Slova dvě poučky. Za prvé:
měla jsem ho číst. A tak jsem četla. Někdy jsem byla povzbuzená, jindy
odrazená. Někdy se mi verše zdály úplně jasné a jindy jsem měla pocit, že
více už si Bůh protiřečit nemůže.
Druhé doporučení bylo přečíst alespoň tři kapitoly denně. A tak jsem se
začala snažit. Když jsem tři kapitoly přečetla, byla jsem na sebe hrdá, když
ne, měla jsem pocit obvinění. V důsledku svých snah o tři kapitoly denně
jsem se docela dlouho potácela mezi samolibostí a frustrací.
Od té doby uplynulo několik let. Během té doby mi Bůh skrze své Slovo
a Ducha Svatého pomohl studovat Bibli tak, abych z ní měla život. Nezavrhuji
studijní plány a programy. Nejsem ani proti tomu, když si lidé určí, kolik
z Písma chtějí denně prostudovat. Nicméně věřím, že čtení samo o sobě
ještě nemusí přinést život. Ježíš řekl farizeům: „Zkoumáte písma a myslíte si,
že v nich máte věčný život, a písma svědčí o mně. Vy ale nechcete přijít ke
mně, abyste měli život.“ (Jan 5:39-40)
Jak tedy studovat Bibli lépe?
1) Rozlišuj správně Boží Slovo

.............

¶·

Apoštol Pavel doporučil Timoteovi, aby „správně rozlišoval slovo pravdy“.
(2. Timoteovi 2:15) Původní řecké slovo pro „správně rozlišovat“ je
„orthotomeo“. Toto slovo doslova znamená „udělat rovný řez“.
a) rovný řez mezi Starou a Novou smlouvou
Ať už čteš jakýkoliv úsek Bible, buď ustanovený v tom, že žiješ pod Novou
smlouvou.
Nezapomeň při tom, že Nová smlouva, kterou Bůh Otec uzavřel mezi
sebou a svým synem Ježíšem a do které jsme skrze víru zahrnuti, začíná
knihou Římanům, nikoliv knihou Matouš. Ježíš sám se narodil pod
zákonem a během svého života kázal jak zákon, tak milost. Lidem pod
zákonem vykresloval, jak svatá Boží spravedlnost opravdu je – např. jim
řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš. Já vám však pravím, že
kdokoliv se podívá na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Matouš
5:27-28) Proč jim to říkal? Aby se ještě více snažili vést lepší život a skrze
něj byli spaseni? Ne. Chtěl, aby nakonec přijali Jeho spravedlnost: „Pojďte
ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.“ (Matouš 11:28) Jako znovuzrozeným Božím dětem je nám pak
řečeno v Římanům 10:4: „Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti
došel každý, kdo věří.“
Na druhou stranu, když se Ježíš setkal s pohany, celníky, prostitutkami
a lidmi, kteří si byli vědomi své nedokonalosti před zákonem, měl pro ně
milost.
Co z toho vyplývá? Budeš-li si myslet, že vše, co kdy Ježíš řekl, se týká
tebe, osvojíš si mentalitu zákona. A zákon je v Nové smlouvě nazván
službou smrti – viz 2. Korintským 3:7. Výsledek? Nebudeš mít ze svého
studia Božího Slova život.

b) rovný řez mezi oslovovanými skupinami lidí
Při svém studiu Bible rozlišuj, ke komu Bůh v danou chvíli mluví. Mluví
k jednotlivcům nebo celé skupině lidí? Ke komu mluví? K pohanům, Židům
nebo novozákonním věřícím? Bůh má plán s každou touto skupinou lidí.
Najdi v Písmu ten, který se týká tebe jako Božího dítěte.

Pokračování příště...

.............

¶·

Buď
smělý

Když se modlíš, jsi smělý?
Když řešíš situaci, jsi smělý?
Když mluvíš o Bohu, jsi smělý?
Když stojíš proti pokušení, jsi smělý?
Vím, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. …Bůh zajisté
pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. (1. Petr 5:5)
Nicméně je to zároveň On, kdo nás nabádá, abychom byli smělí. Abychom
si počínali odvážně. Klíčem k správné smělosti je, z čeho vyvěrá.
Bůh chce, abychom byli odvážní, smělí, a dokonce tak i jednali na základě
důvěry v Něho. Pokud naše smělost vyvěrá z naší pýchy, pak je Bůh
samozřejmě proti takovému jednání. Jestliže je však naše smělost
podložena vírou v Boha, Jeho moc a dobrotu, pak je Bůh velmi potěšen.
V Bohu udatně sobě počínati budeme, a On pošlapá nepřátele naše. (Žalm
108:14)
Toliko posilni se a udatně sobě počínej, abys ostříhal a činil všecko podlé
zákona, kterýž přikázal tobě Mojžíš, služebník Můj; neuchyluj se od něho
napravo ani nalevo, abys byl opatrný ve všem, k čemuž se obrátíš. (Jozue
1:7)
Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli
milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. (Židům 4:16 )
V Něm a skrze víru v Něj máme možnost přistupovat k Bohu směle
a s důvěrou. (Efezským 3:12)

pastor Vítězslav Kukla

Strach má velké oči, ale s Bohem vidíš lépe

Možná jsi již slyšel přísloví, které říká, že strach má velké oči.
Teď si možná říkáš, že do křesťanského života toto přísloví
nepatří. Já jsem ho však vybrala tentokrát záměrně, protože
přesně vystihuje to, co někteří lidé, a to i věřící, prožívají, když
do jejich života vstoupí nepříjemné nebo nečekané okolnosti.
Pokud se k okolnostem pak přidá ještě strach, nabudou daleko
větších rozměrů a stávají se z nich, v jejich očích,
nepřekonatelní a silní obři. Nebo také jinak řečeno, strach vidí
každou situaci ještě daleko horší, než ve skutečnosti je.
Strach je špatný přítel a lépe je nepouštět si ho do života.
Tvůj nebeský Otec ti dal zaslíbení, že v Jeho lásce není žádný
strach a Jeho láska dokáže strach vyhnat (1. Jan 4:18). Pro tvoji
představu dodávám, že Boží láska má pro tvůj život větší sílu
než gravitace Země a ta je určitě dost silná. A tato láska se
rozhodla, že tě nikdy neopustí (Izajáš 41:10). Není tedy žádný
problém nebo situace, kterou bys ve svém životě s Bohem
nemohl zvládnout nebo vyřešit (2. Korintským 2:14).
Někteří křesťané se bojí ďábla a už od rána přemýšlí, co za
překážky pro ně vymyslí. Opak je však pravdou. Ty se ho
nemusíš bát, protože on i tvoje okolnosti se bojí tebe, protože ví,
jak velký Bůh je s tebou a v tobě.
Příběhy starého zákona, čtené pod známostí nové smlouvy,
nám mohou pomoci pochopit některé duchovní pravdy. Tak je to
i v příběhu o izraelských zvědech, kteří se vrátili z průzkumu ze
země zaslíbené. Jejich vystrašené oči tehdy neviděly Boží

požehnání, ale silné a velké obry, které by v žádném případě
nemohli porazit (4. Mojžíšova 13).
O několik desítek let později se Izraelci dozvěděli od nevěstky
Raab, že se tehdy ti velcí Kananejci naopak velmi báli Izraelců,
protože celý tehdejší svět slyšel o tom, jak je Bůh vysvobodil
z Egypta. Jak kvůli nim otevřel cestu v Rudém moři a jak byla
poražena celá faraonova armáda (Jozue 2:9-11). Izraelci se tedy
tehdy nechali obelhat strachem, protože se na situaci dívali
přirozenýma očima a zcela zapomněli, jaký velký Bůh se o ně
zajímá a stará.
Možná se to stalo i tobě, že jsi na chvíli v určité situaci
zapomněl, že máš velkého Boha.
Přiznám se, že se mi to stalo v životě několikrát. Ale Bůh je
Bohem nekonečné milosti a jako dal šanci Izraelcům konečně
zvítězit, tak chce, abychom to zažívali také. Je to jako, když
student na vysoké škole nezvládne napoprvé zkoušku. Do příště
se pak lépe připraví a konečně ji udělá.
Neslyšela jsem, aby student, který měl velký zájem o vybranou
školu a velmi si ji přál dostudovat, studium úspěšně nedokončil.
Prostě žádná okolnost ho nemůže zastavit v tom, aby naplnil
svůj sen.
Věřím, že to platí i v křesťanství, pokud opravdu někdo touží
úspěšně naplnit Boží plán a slavně doběhnout svůj běh až do
konce, není možné, aby ho mohlo cokoliv zastavit nebo odradit.
Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze Toho, který si nás
zamiloval. (Římanům 8:37)

l

Veronika Kulířová

Poznání Boha

Jan 17:3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali Tebe samého pravého Boha,
a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista.
Ježíš řekl, že věčný život je v tom, že poznáme Otce a také Jeho – Ježíše.
Jestliže někdo opravdu pozná Ježíše a tím i Otce, pak není možné, aby
pochyboval o Boží dobrotě, moci a lásce. Takový člověk si je jistý tím, že cokoli
Bůh řekl, se opravdu stane. Cokoli Bůh zaslíbil, se naplní. A nejen to, takový
člověk si je jistý i tím, že se nemusí obávat budoucnosti, protože zná někoho,
kdo ví o všem, co přijde.
Chci dnes povzbudit každého, aby se rozhodl, že se nebude trápit jedinou
myšlenkou spojenou s budoucností. Stačí jen poznávat Otce a vše, doslova
vše nám bude dostupné. Nejen materiální zaopatření, ale také vše
k duchovnímu růstu. Vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám
dostupné právě skrze poznání Boha.
2. Petr 1:3 Jakož nám od Jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu
a zbožnosti, darováno jest, skrze známost Toho, kterýž povolal nás k slávě
a k ctnosti.
Bůh je dokonalý, a pokud se naučíme spoléhat na Něj, budeme v úplném
bezpečí. Nejjednodušší způsob jak se naučit Mu důvěřovat je Jej poznat.
Každý, kdo pozná Boha Otce a Ježíše, bude plný důvěry a pokoje.
pastor Vítězslav Kukla
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