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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

Víra v roce 2014
Milí čtenáři, na počátku letošního roku vás chci povzbudit, abyste
očekávali zjevení Boží dobroty ve Vašem životě způsobem, jaký jste ještě
neviděli.
Bůh má pro každého člověka připravené ohromné věci.
následujeme Jeho vedení a rady, pak není možné, aby se nestali.

Když

Podle mého názoru je jedním z klíčových zjevení, kterým nás Bůh
požehnal, možnost používat víru. Víra je ohromný dar od Pána. Jak sám
Ježíš řekl: „Všechno je možné tomu, kdo věří.“
Nicméně, víra sama nestačí. Víra bez skutků je mrtvá.
Jakub 2:17
Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Jeden překlad říká:
„jako by nebyla“.
Je to podobné, jako když máte auto a stojí vám před domem. Máte ho, ale
když jej nepoužíváte, nemáte z něj žádný užitek. Praktický dopad na váš
život je, jako byste ho vůbec neměli. Musíte chodit pěšky, používat
autobusy a vlaky. Máte auto, ale neslouží vám ani druhým lidem.

Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak používat víru je mluvení.
Můžeme jít například do Marka 11
Marek 11:22-23 I odpověděl Ježíš, řekl jim: Mějte víru Boží. Nebo amen
pravím vám, že kdokoli by řekl hoře této: Zdvihni se a vrhni sebou do
moře, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cokoli
říká, bude mít, což by řekl.
K čemu by člověku bylo mít víru, že může odhodit horu. Ježíš vyučuje, že
je zapotřebí tuto víru použít – promluvit.
Chci dnes každého povzbudit, abyste to, čemu věříte ve svém srdci,
začali promlouvat.
O vašem zdraví, rodině, penězích, církvích. V našich srdcích je skryta
ohromná síla a jen je potřeba ji použít, aby mohla začít proměňovat okolí.
Náš Bůh je dobrý, laskavý a milosrdný, plný soucitu a především
důvěryhodný. Když On ve Svém Slově dal zaslíbení, tak jsou reálná,
dosažitelná a připravená se zjevit.
Modlím se, aby křesťané v naší zemi začali uvolňovat tuto mocnou sílu
a tím měnili naši zem.
Modlím se, abyste v tomto roce prožili na vlastní kůži jak veliká je Jeho
moc k nám věřícím.
Stačí Bohu pouze věřit a podle víry jednat.

pastor Vítězslav Kukla

Opravdu to chceš?

Nedávno jsem viděla pořad o dívce, která byla tak hubená, že chtěla
přibrat. Přestože se snažila jíst velké množství jídla, stále nepřibírala.
Vyhledala odborníky a ti jí řekli, co má dělat. Doporučili jí co jíst, v jakém
množství a jak má cvičit. Dostala i pokyn dojít k lékařce, aby jí píchala
vitamín B12, po kterém zaručeně přibere. Ale nic z toho neudělala, takže
přestože vyhledala odborníky a dostala spousty dobrých rad, nepřibrala
nic.
Pouze mluvit o tom, co je naším snem, čeho bychom chtěli dosáhnout, co
bychom chtěli změnit, nestačí.
Pokud člověk něco opravdu chce, dělá všechno, co může. Dělá pro to
maximum.
Slyšela jsem krásný příběh o chlapci, který šel se svým dědečkem na
procházku a ptal se ho: „Dědečku, jak jsi to dokázal, že máš ve svém
životě zázraky?“

Dědeček vzal svého vnuka a strčil mu hlavu pod hladinu rybníka a nechal
ho hodně dlouho pod vodou. Když pak chlapce vytáhl ven, chlapec mu
povídá: „Dědečku, co blázníš, vždyť jsem se mohl utopit.“ On mu na to
odpověděl. Až to budeš chtít tak moc, jak moc ses chtěl nadechnout, tak
to budeš mít.
Opravdu chceme probuzení v tomto národě?
Existují dvě věci, které je zapotřebí dělat. To, co Bůh po nás chce. To, co
Bůh nemůže udělat bez nás.
Zaprvé modlitba. Bez modliteb se Bůh nemůže na této zemi projevovat.
Zadruhé evangelizace. Jít na ulici a říkat lidem o živém Bohu. Jestliže
chceme Boha dostat mezi lidi, je zapotřebí, abychom šli mezi ně a Bůh,
který je v nás, tam bude také.
Chtěla bych nás dnes všechny povzbudit. Pokud to opravdu chceme, ať
už je to cokoliv, dělejme to, co nám Bůh říká, že máme dělat. On to totiž
nemůže udělat za nás. Kdyby mohl, už by to dávno udělal. Bůh nás
potřebuje, stejně jako my potřebujeme Jeho.

pastor Iveta Kuklová

Jistota
víry
Před nějakým časem se mně jeden člověk zeptal, jak může mít jistotu, že
opravdu dostane to, o co Boha požádal.
Ukázal jsem mu, kde jsou v Písmu zaslíbení. Řekl jsem mu, že je pod Novou
smlouvou a vše tedy přijímá na základě Ježíšovi oběti, z milosti a skrze víru.
Doma jsem se modlil a Bůh mi ukázal ještě něco velmi důležitého. Vedl mě do
Písma do knihy Římanům.
Římanům 8:32 Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal Ho za nás za
všechny; jak by nám s Ním tedy nedaroval i všechno ostatní?
Bůh nám daroval to nejcennější co měl. Ježíš je maximální, nic není vzácnější,
cennější než On. Právě to nám daroval Otec.
Pokud by se tedy Bůh zdráhal darovat nám běžné věci, jako jsou peníze, nebo
pomoc, pokoj či zdraví, pak by to ukazovalo, že Ježíš není tak drahý a vzácný,
a to není pravda.
Když si to uvědomíme, je více než logické, že se nemusíme obávat toho, že by
nás Bůh nechtěl obdarovat těmi obyčejnými věcmi. Dává nám to jistotu.
On daroval to nejcennější, a proto říká, že spolu s Ním máme i vše ostatní.
Modlím se, aby se tato pravda stala zjevením v životě věřících lidí, aby měli
jistotu.
Bůh nás miluje extrémní láskou, které se nic nevyrovná, na to nesmíme nikdy
zapomínat.
pastor Vítězslav Kukla

Pokoj, který přemáhá strach

Společnost na nás neustále zvyšuje požadavky. Častou reakcí na to bývá
strach, a právě strach je často důvodem, jak lidi k něčemu přinutit. Avšak
život ve strachu, ve stresu a pod tlakem okolností není Božím plánem pro
žádného člověka.
Je tady Ježíš, který i dnes stále volá: „Pojďte ke Mně všichni, kteří
pracujete a jste obtěžkáni, a Já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11:28)
Ježíš Kristus touží po tom, abys to, co tě tíží, tlačí do úzkostí a strachu,
předal Jemu. Chce, abys ten těžký náklad starostí a strachu vložil na Něho.
On je Kníže pokoje.
On žije v nebi, ale žije i v tobě. Úžasné Boží království není až po smrti
v nebi, ale je v nás již tady na zemi (Římanům 14:17 Vždyť Boží království
není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém).
Ten Duch Svatý, který byl v Ježíši, Duch radosti, pokoje a lásky je v tobě
a je větší než cokoliv, co stojí proti tobě. I kdyby se proti tobě smluvily
všechny tlaky, problémy, zoufalství, politické systémy, stejně bude Ten
větší v tobě, a ty máš synovské právo předat to všechno svému Otci
a dovolit Mu, aby ve tvém životě jednal. On ti pomůže vyřešit všechny tvé
problémy a dostat tě ze všech malérů, které jsi sám „nadělal“. Jeho láska
a milosrdenství nemá hranice.
Bůh má pro tebe vize, směr a cíl. Tvůj život není souhrn náhod, dědičnosti
a zlozvyků. Bůh tě povolal právě do této doby a naplánoval pro tebe něco
jedinečného.

Nemusí to být něco velkolepého, tak jak si to představuje ve svých filmech
nevěřící svět, ale je to jedinečné a opravdové a je to právě pro tebe.
Proto tě chci dnes povzbudit v následujících bodech:
1. Bůh má plán pro celý tvůj život. Některé firmy a podniky mají věkové
hranice. Lidé mají představu, že od určitého věku, jde o to nějak dožít. U
Boha to tak není. Tam je před tebou vždy něco důležitého a zásadního.
Boží plán končí až na úplném konci a je proto potřeba neustále hledat Boží
vůli a pokračovat v běhu po Boží cestě.
2. Tlaky budou vždy, protože nepřítel tě bude chtít zastavit. Ježíš ale
dokázal přikázat i rozbouřenému moři, aby se ztišilo a On mohl pokračovat
v cestě Božího plánu. Ty máš v Jeho jménu stejnou autoritu a okolnosti
musí brát v potaz, že ty s Bohem a s Jeho Slovem jsi ten větší.
Začal nový rok 2014 a právě pro tenhle rok má pro tebe Bůh úžasné věci.
On se zajímá o tvé věci a o tvůj život. Ty se naopak zajímej o Jeho věci.
O Jeho plány pro tvé okolí, město, národ, tuto generaci. Uvidíš, jak tím
láska a vztah mezi vámi, ještě více poroste.

Veronika Kulířová

Nabuchodonozor

Všichni pravděpodobně znáte příběh o králi Nabuchodonozorovi ze 4. kapitoly
knihy Daniel.
Král měl sen a nikdo, kromě Daniela, nebyl schopen tento sen vysvětlit.
Toto je výklad, králi: Je to rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále, mého
pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají
rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou
uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským
královstvím a že je dává, komu chce. A že bylo řečeno, aby byl pařez toho
stromu i s kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že
Nebesa mají moc. (Daniel 4:21-23)
Daniel králi neřekl pouze výklad snu, ale přidal k němu i svou moudrou radu.
v. 24 Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: Překonej své hříchy spravedlností a svá
provinění milostí k strádajícím; snad ti bude prodloužen klid.

Král však této rady neuposlechl, a tak po té, co uplynulo 12 měsíců se králův
sen naplnil.
Král se procházel po královském paláci v Babylóně a řekl: "Zdali není veliký
tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke
slávě své důstojnosti?" (v.26-27)
v. 30 V tu hodinu se to slovo splnilo a král přišel o rozum.
"Po 7 letech, pozdvihl jsem já Nebuchodonosor své oči k nebi a rozum se mi
vrátil. Nyní tedy já Nebuchodonosor chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes.
Všechno Jeho dílo je pravda, Jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má
moc ponížit." (v. 31-34)
Bůh krále ve snu varoval a dal mu šanci činit pokání. Pokud by uposlechl
Danielovu radu a činil pokání, sen by se nenaplnil.
Z příběhu vidíme, jak je Bůh plný milosrdenství a dlouho shovívavý. Ale pokud
člověk není ochoten činit pokání a dál zůstává pyšný, bude veřejně zostuzen.
Ve verši 27 vidíme, že král spoléhal pouze na svoje schopnosti.
Podobně i mládenci, buďte poddáni starším. A všichni poddanost jedni druhým
ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. Bůh zajisté pyšným se protiví, ale
pokorným dává milost. (1. Petr 5:5)
Věřím, že klíčem k naplnění Božího plánu je zůstávat v pokoře, protože
pokorným dává Bůh milost. Pokorný člověk si je vědom, že všechno sám
nezvládne a že Boha a Jeho schopnosti potřebuje.
Nemylte se, Bůh nebude oklamán; nebo cokoli rozsíval by člověk, to bude i žít.
(Galatským 6:7)
Díky Bohu, že Jej nelze oklamat. Ať se lidé tváří jakkoliv, pravda vždy vyjde
najevo a Bůh bude oslaven a vyvýšen.
Na druhé straně žádný, kdo věří v Ježíše, nebude zahanben (1. Petr 2:6).
Jednoho dne každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán.
Pokleknout a uznat, že Bůh má pravdu a že On je Pán, může udělat jen
pokorný člověk.

pastor Iveta Kuklová

Zázrak ve tvých rukou

pastor Vítězslav Kukla

Římanům 12:4 Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají
stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy
patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné
dary:…
Písmo mluví o tom, že je církev složena z mnoha různých údů, a že každý má
různý účel. Každý úd je určen pro něco jiného.
Když církev roste, je to tím, že každý úd koná své dílo, ke kterému byl stvořen.
Ruka pracuje jako ruka, noha jako noha. To je jedním z principů Božího
království. Jsem tím, kým Bůh chce, abych byl a dělám to, co Bůh chce, abych
dělal.
Jedním z úkolů je to, že se nesnažím být něčím jiným. Důvodem je, abych měl
čas a energii dělat naplno to, co mám dělat právě já. Je velice ulevující si
uvědomit, že nenesu odpovědnost, zda druzí lidé naplní Boží plán pro jejich
životy. Nesu odpovědnost za ten svůj.
V Markovi 6-té kapitole je všem známý příběh o nasycení lidí.
Prosím, pečlivě si jej přečtěte. Chci dnes něco ukázat…
Marek 6:34
Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim,
protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když
se už připozdilo, přišli za Ním Jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a už je moc
hodin," řekli. "Propusť je, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo.
Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít
nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte
chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby."

Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když
se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby,
vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je
předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti. Potom
sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc
mužů.
Když konám to, co Bůh po mě chce, pak mě vede. Důsledkem je to, že vím co
mám dělat. Vidím potřebu, kterou mohu naplnit právě já. Nemusím vidět
všechny potřeby a snažit se je všechny naplnit. Bůh mě vede. Ukazuje mi to, co
mám vidět a co mám změnit, co je můj úkol a k čemu mě On určil.
V Markovi je vidět, že Ježíš byl pohnut soucitem k lidem, a proto je vyučoval.
Viděl jejich potřebu a začal ji naplňovat. Byl veden Bohem a jedním z úkolů
bylo, aby lidi vyučoval a to také dělal. Pak za Ježíšem přišli učedníci, kteří viděli
další potřebu a co jim Ježíš řekl? Dejte jim najíst vy!
Učedníci nejdříve navrhli, aby lidé odešli, ale to nebyla Boží vůle. Ježíš jim měl
ještě posloužit tím, co mu Bůh dal, měl je dále vyučovat. Proto jim řekl, ať
naplní další potřebu oni.
V církvi je mnoho potřeb. Věřím, že v tomto příběhu je ukázka, jak je možné,
aby byly naplněny všechny.
Sám pro sebe jsem si shrnul toto:
1. Když vidím potřebu, stávám se tím, skrze koho má Bůh v plánu ji naplnit.
2. Různé potřeby nejsou důležitější, jen se musí naplnit různými způsoby,
skrze různé nástroje – skrze údy v těle Kristově
3. Když spolupracujeme na naplnění potřeb, je před námi zázrak
Často lidé v církvích vidí potřeby, které bohužel nejsou naplněny. Lidé míjí
zázrak, který pro ně Bůh připravil, a který vidí přímo před sebou.
Chci každého povzbudit, aby si nenechal ujít zázraky, které nám Bůh posílá do
cesty. Možná, stejně jako učedníci, nebudeš schopen potřebu naplnit sám, ale
když na tom začneš pracovat, staneš se tím, skrze koho přišlo naplnění potřeb
– zázrak.
Církve, kde jsou lidé údy, které naplňují Boží poslání, jsou církvemi zázraků.
Jsou předurčeny k růstu, jsou předurčeny k zázraku velké církve s naplněnými
potřebami.

Oznámení o zájezdu do Izraele

Jarní zájezd do Izraele

Jarní zájezd do Izraele s mesiášským židovským průvodcem.
Pořádá RNDr. Miroslava Suchomelová
tel. 720 221 011, mail: mirosuchom@seznam.cz
web: www.poznejizrael.ic.cz
V případě Vašeho zájmu prosím o přihlášky do 22. ledna.

Nový titul

Smím jako rozvedený opět
vstoupit do manželství?
Mám jako křesťan svobodu vzít si,
koho chci?
Jaké jsou nejčastější problémy
manželských párů?
Jestliže Bůh jednou spojil dva lidi
v jedno tělo, zůstávají jím na věky?
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