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Slovo víry

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

Přejeme
Vám
požehnané
Velikonoce.

Užijte si
dobroty a lásky
našeho vzkříšeného
Beránka!
Slovo víry

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

Nenech se okrást!

Jan 10:10
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil;
Boží Slovo říká, že ďábel je zloděj. Přichází, aby kradl.

Díky Bohu, že nám náš nový život nemůže ukrást. Nemůže nás
vytrhnout z Otcovy náruče. Nemůže způsobit, že by nás Bůh opustil,
nebo se nás zřekl. Nic takového není možné.
Jan 10:27-29
Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný
život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který
mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého
Otce.
Židům 13:5 … Vždyť On řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Přesto zůstává jedna věc, kterou ďábel může a kterou používá, aby nás
okradl o radost ze spasení a z nového života.
Boží nepřítel má jednu strategii jak nás okrást. Svádí věřící ze
správné cesty – z cesty víry v dobrého Boha. Jedním z jeho triků je
nabídka prázdného náboženství, které je bez moci, ale zato je plné
nařízení, pravidel a pouček.

Namísto osobního vztahu s milujícím Bohem se lidé snaží plnit pravidla
a kvóty. Neustále konat dobré skutky a nedělat chyby. Najednou se
člověk úplně zaměří na sebe a ztratí ten úchvatný pohled na Ježíše
a Jeho Slovo.
1. Timoteovi 6:12
…Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil
jasným vyznáním před mnoha svědky.
Koloským 2:6
Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v Něm také žijte.

Nenech se zatáhnout pod ďábelskou snahu okrást tě o jedinečný
vztah s tvým úžasným Bohem.

Nedovol mu okrást tě o jediný den. Chop se věčného života. Jak si
Krista přijal, tak v Něm dále choď. Vírou v Jeho lásku, milost a přijetí. To
vše skrze víru. Žádný skutek nebyl zapotřebí, aby tě Bůh přijal
a miloval. Nemusel jsi splnit žádný úkol, jen jsi měl uvěřit, že On takový
je a že to pro tebe má.

Je ohromný rozdíl v tom, odkud čerpáme svou jistotu, své ujištění
a přijetí. Můžeme „naletět“ lžím, které nás okrádají a nebo se držet
svého vyznání víry. Osobně mohu doporučit to druhé. S vědomím Jeho
lásky a dobroty se žije více než dobře.
Pokud je den prosycený myšlenkami o Boží věrnosti, namísto naší
snahy o věrnost, je každá situace příležitostí pro Boha, který může
všechno!

Nenech se okrást, ani dnes ani později!

pastor Vítězslav Kukla

Tajemství vyslyšených modliteb

1. Jan 3:21 Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu
smělou důvěru.
Věřím, že tajemství vyslyšených modliteb odhalíme právě v tomto verši:
„…jestliže nás naše srdce neodsuzuje.“
Minulý měsíc jsem psala o tom, jak je důležité mít 24 hodin denně vědomí
toho, kdo jsme v Kristu Ježíši. Být si vědomi svého správného postavení před
Bohem.
Římanům 5:1-2 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem
skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze něhož také máme vírou přístup k této
milosti, ve které stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy.
Když jsme přijali Ježíše jako svého Pána, byli jsme vírou ospravedlněni a od té
doby máme pokoj s Bohem. Ve chvíli kdy zhřešíme, najednou se tento pokoj
ztrácí. Zdá se nám, jako bychom ztratili i správné postavení před Bohem. Proto
je důležité si rychle uvědomit, že, přestože jsme zrovna zhřešili, naše
postavení před Bohem se naším hříchem nezměnilo, je stále správné.
Jsme ospravedlněni z víry v Ježíšovo dokonalé dílo na kříži, nikoliv díky svým
dobrým skutkům. A proto můžeme mít neustále pokoj s Bohem a vždycky mít
vyslyšené modlitby.

1. Jan 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k Němu, že o cokoli
bychom prosili podle Jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli
prosíme, víme, že prosby, které jsme Mu předkládali, máme naplněné.
Když víme, že jsme spravedlností Boží v Kristu, můžeme kdykoliv směle
přistoupit k Bohu a o cokoliv Ho požádat. Máme jistotu, že nás vždycky slyší
a že naše prosby jsou vyslyšeny.
Podmínkou k tomu, aby byly naše prosby vyslyšeny je, prosit Boha podle Jeho
vůle. Samozřejmě, že pokud někdo prosí o manželku, nebude Boha žádat
o manželku někoho jiného. To by nebylo podle Boží vůle.
Co se týče zdraví, Boží vůle je, aby byl člověk zdravý. Pokud někdo pochybuje
o tom, jestli má být uzdravený či nikoliv, pak je jasné, že Jeho modlitby
vyslyšeny nebudou . Bůh potřebuje naši rozhodnost. Nezapomínejme, že podle
naší víry se nám stane. Kdyby to mělo být podle Boha, potom by všichni lidé na
této planetě byli zdraví, bohatí …
Před dvěmi roky jsem viděla film „Víra jako brambory“. Přemýšlela jsem nad
scénou, kdy farmář jel s traktorem a vezl svého asi čtyřletého synovce
a nešťastnou náhodou chlapec vypadl z traktoru a farmář ho přejel. Dlouhou
dobu jsem nemohla pochopit, proč se farmář nemodlil za svého synovce, aby
ho Bůh zachránil, když před tím tento farmář vzkřísil z mrtvých úplně cizí ženu.
Nedávno mi ale Bůh otevřel oči. Ukázal mi, jak se ten muž cítil, když vlastně
zavinil smrt svého synovce. V tu chvíli pro něj bylo těžké směle předstoupit
před Boha a prosit ho o pomoc.
Díky tomu jsem si uvědomila, jak je důležité být si neustále vědom svojí Boží
spravedlnosti i ve chvíli, kdy zhřeším. Věřím v dobrého Boha a neustále se
přesvědčuji o tom, že je ještě lepší, než jsem si myslela. Bůh nejen, že nám
chce odpustit, On už nám odpustil. Zároveň však chce napravit naše chyby za
nás. A k tomu je zapotřebí, abychom si byli vědomi správného postavení před
Bohem, aby pro nás nebylo problémem kdykoliv předstoupit před Jeho trůn,
o cokoliv Ho požádat a mít jistotu, že naše prosby jsou naplněné.
Takže tajemstvím vyslyšených modliteb je vědomí, že jsme spravedlností Boží.
Pak nás naše srdce nebude odsuzovat a budeme Bohu směle důvěřovat, že
prosby, které jsme Mu předkládali, máme naplněné.

pastor Iveta Kuklová

Koho si Bůh bere
za ženu?

Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá
rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho
slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich
srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se
všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,
a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do
veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen
učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si
představujeme. Efezským 3:14 – 20
Apoštol Pavel se modlil za to, aby církev rostla v poznání Kristovi
lásky. Bylo to pro něj tak důležité téma, že „poklekal na kolena před
Otcem“ a věřil, že tak budou věřící „naplněni do veškeré plnosti
Boží.“
Boží láska je extrémní a velice nepodobná čemukoliv, co známe
z běžného života nebo dokonce nepodobná tomu, jak nám o ní
náboženství kázalo.
V Ozeáši v první kapitole říká Bůh Ozeášovi, aby si vzal za ženu
prostitutku a měl s ní děti. Řekl mu, aby si vzal někoho, u koho je
velká pravděpodobnost, že jeho i společné děti opustí. V tu dobu to
byl obraz vztahu Boha se svým smluvním lidem Izraelem. Stal se jim
manželem a oni od něj utekli za jinými bohy.

Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl:
„Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s ní mít děti ze
smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka.“
(Ozeáš 1:2)
Říkala: „Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi
dávají vlnu i len, olej i nápoje." (Ozeáš 2:7)
Mnozí lidé a možná i křesťané by řekli, že taková žena si nezaslouží
nic jiného než odsouzení.
Nicméně Bůh se rozhodl vůči ní naplno projevit svůj dobrotivý
charakter. Až do verše 15 druhé kapitoly vidíme některé negativní
věci, které Bůh udělal, jelikož mezi ním a Izraelem ležel tou dobou
zákon, jímž byl vázán.
Od šestnáctého verše ale vidíme už ne Boha omezeného zákonem
ale Boha v jeho pravém charakteru:
„Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po poušti, kde k ní láskyplně
promluvím.“ Její vinice jí tehdy navrátím, Rokle neštěstí se jí stane
Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy
vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: „Manželi“ Baalem mě nenazveš už nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst
odstraním, aby už nebyli svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu
smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze
po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout
v bezpečí. Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě právem
a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také
věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví
Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu
i oleji a to vše odpoví Jizreeli. (Ozeáš 2:16 – 24)
Bůh se rozhodl mluvit láskyplně k ženě, která mu byla nevěrná
a opustila svoje děti. (verš 16) a nikde v tuto chvíli nevidíme, že by
z toho činila pokání či slibovala, že už to neudělá. Zaslibuje jí, že
z její Rokle neštěstí udělá Bránu naděje – ne až se polepší, ne až
zvládne pár dobrých týdnů, ale přímo uprostřed pouště (verš 17).
Nabízí jí něco, co ona Mu nikdy neopětovala – právo, spravedlnost,
lásku, milosrdenství a věrnost. (verš 21-22)

A to vše v úplně nové smlouvě, než byla ta dosavadní – verš 24:
„V ten den odpovím,“ praví Hospodin, „odpovím nebi a to odpoví
zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli.“ Věřím,
že obilí, ze kterého se dělá chléb, víno a olivový olej vypovídají
o nové smlouvě skrze Ježíšovu oběť.
Neměli bychom říkat nebo si myslet, že Boží lásku už máme
„zmáknutou“, ale že v křesťanství jsou důležitější věci. Apoštol Pavel
si to nemyslel a ani Ježíš si to nemyslel. Možná prožijeme dny, týdny
či měsíce, kdy se nám daří dobře, modlíme se, věříme Bohu, jsme
požehnáním pro ostatní. Nicméně vždy se najdou i období, kdy naše
vlastní víra slábne, naše pozornost je uchvácena něčím jiným, než je
Bůh; nebo se třeba vracíme k zákonu pro svou spravedlnost. Pokud
nebudeme znát charakter Boží lásky, upadneme do přesvědčení, že
Bůh s námi není, nemluví k nám a je třeba se „více snažit“, abychom
se opět dobře cítili. Pravda ale je, že Bůh k nám láskyplně promlouvá
neustále, je neustále věrný a milosrdný. A to, co tvoří Bránu naděje
i uprostřed pouště není naše lepší chování, ale Jeho přítomnost.
V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás
a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
(1. Jan 4:10)

Lenka Bicanová

Náš jedinečný
příběh o Ježíši

Žalm 105:1 Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno Jeho,
oznamujte mezi národy skutky Jeho.
Bůh opravdu existuje! To je ta nejlepší zpráva pro tento ateistický
národ.
Ježíš za tebe zemřel, abys mohl žít! To je ta nejúžasnější zpráva
pro tvůj život!
Bůh je každičkou minutu přítomen ve tvém životě a je kdykoliv
připraven být tvým rádcem, přítelem, utěšitelem. (Jan 16:17)
Jsou chvíle, například před spaním, kdy si ve své mysli
promítám, co všechno pro mne již můj Bůh udělal a děkuji Mu za
to. Je to můj nejoblíbenější „film“, který se jmenuje „Ježíš v mém
životě aneb já a Bůh“. Někomu by možná ten film připadal nudný,
málo akční, málo společenský, ale já si svého života s Ním
nesmírně vážím. Připomínám si Boží dobrotu a Boží lásku. Ten
život, který jsem žila, když jsem Ho ještě neznala, mi dnes
připadá velmi prázdný a beznadějný. Bůh si určitě zase pouští
film o tom, co prožil se mnou. On zvládá příběhy nás všech,
protože On je všemohoucí Bůh.

Věřím, že pro někoho může být právě můj životní příběh nadějí
toho, že Bůh je reálný a dobrý. Osobní svědectví může být pro
někoho větší nadějí a pomocí než vymyšlené beletrie, které plní
knihkupectví nebo filmy, které zaplavují kina. Člověk jde do kina,
dvě hodiny se baví, chvíli o filmu přemýšlí, ale jeho život se tím
nevyřeší.
Existují úžasné křesťanské knihy a filmy, plné nádherných
svědectví, které zasahují lidi, ale právě příběh tvého života může
ovlivnit a změnit lidi kolem tebe.
Mnoho lidí v tomto národě je velmi hladových. Stačilo by
skutečně jen pár informací o našem dobrém Bohu a On by na
základě toho mohl v jejich životě začít jednat.
Není potřeba čekat, až budeš předuchovnělý věřící, nebo na to,
až se úplně zjeví všechny vize a plány, které jsou pro tvůj život
připraveny. Poděl se o to, co si již prožil a co již od Boha máš.
Jakmile začneš mluvit, Bůh tím zasáhne další životy. Také pro
tvůj život to bude požehnání a duchovně porosteš. Tvoje
svědectví je setba. Chlapec, který přinesl Ježíši a Jeho
učedníkům, několik chlebů a ryb, byl z přirozeného pohledu velmi
smělý, protože věřil, že jeho svačina může pomoci zástupům.
Ježíš to vše pak použil pro obrovský zázrak, když z toho mála
nasytil tisíce. (Jan 6:9-11)
Náš jedinečný příběh o Ježíši (můj a tvůj) je připraven vejít ve
známost lidem okolo nás a tím změnit tento svět!

Veronika Kulířová

Žij život
plný života

Chci, abys žil život plný radosti, plný pokoje, plný lásky, plný očekávání, plný
moci a slávy a plný požehnání. Nepřežívej na tomto světě, ale žij. Žij život, který
ti Bůh dal. Pouze s Bohem je život opravdový, pouze s Bohem je to ten nejlepší
život na světě. On ti dá všechno, co ti tento svět dát nemůže.
On ti dá lásku - svět ti může dát jenom náhražku lásky a ta ti stačit nebude.
On ti dá radost - svět ti může dát jenom náhražku radosti - alkohol, cigarety či
drogy a to tě neudělá opravdu šťastným. Chvilkově možná, ale pak ti bude zle.
On ti dá věčný život - svět ti dá život, ale jaký? Dá ti život, který není tím pravým
životem. Svět ti dá jenom náhražku toho pravého života.
Pozveš-li Ježíše do svého srdce, garantuji ti, že budeš mít život plný života.
Nebudeš jenom přežívat, ale žít. Chtěj to!!!
Není to jenom pro nevěřící. I my se musíme udržet na pevnině Božího plánu.
Nechoď okolo propasti, která tě zavede do záhuby, nechoď tam, protože okraje
jsou zrádné a kdykoli se pod tebou může zem propadnout. Znám mnoho lidí,
kteří žili život s Bohem, ale chodili po okraji propasti. Bůh však svou náruč
nechává pro tebe vždy otevřenou. Poslal svého Syna - Ježíše Krista - On tě z té
propasti vytáhne a bude ti ukazovat cestu, kterou máš jít. Bude ti ukazovat
cestu, která je daleko od propasti.
Odevzdej se do Jeho rukou naplno. Nech se Jím vést. Veškeré své jednání vlož
na Boha a žij krásný a plný život. Já ho žiji také a díky Bohu za to. Haleluja!

Iveta Tomášková

Dávat nebo nedávat?

V Božím Slově je jasně řečeno, že jsme již byli požehnáni.
Byli jsme požehnáni vším požehnáním, tedy i finančním.
Efezským 1:3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž
požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech
v Kristu.
2. Korintským 8:9 Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás
učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy Jeho chudobou zbohatli.
Mnoho křesťanů se potýká s otázkou dávání a mluví o zákonu, milosti,
povinnosti i prokletí. Míjí tím ale to podstatné – víru!
Díky víře v Boží dobrotu a Jeho Slovo vím, co jsem zdědil, co je mé. Bůh mi
spolu s Ježíšem daroval všechno, co potřebuji k životu i zbožnosti, tedy
i finance.
2. Petr 1:3 Jakož nám od Jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo
k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost Toho, kterýž povolal nás
k slávě a k ctnosti.

Ačkoli je to právně mé, musím to ještě přijmout. Stejně jako spasení v Kristu.
Nám všem již byli odpuštěny hříchy a my musíme vírou toto spasení přijmout.
Ačkoli je to zde pro každého, děje se to jen pokud tomu někdo věří a podlé této
své víry i jedná.
Římanům 10:9-10 Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že
Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti,
vyznání ústy pak vede ke spáse.
Každá víra má i skutek. Kdo se bojí skutků jen proto, že to jsou skutky, měl by
dále studovat Písmo, protože existují skutky těla, skutky pod zákonem, skutky
za účelem získání něčeho a jsou zde také skutky víry. Tedy skutky, které jsou
vedeny vírou, posilovány láskou a jsou založeny na již přijaté milosti. Právě tyto
skutky jsou ku prospěchu všem.
Víra bez skutků je mrtvá, je jako by nebyla. Nic nemění, nic nedělá.
Když Bůh mluví o skutcích, v našem případě o dávání, mluví o dávání z víry.
Tedy nikoli z donucení, pod strachem, z chamtivosti, ale o skutcích z lásky ve
víře, pod vedením Ducha Svatého!
Když Bůh mluví o dávání, hledá tvůj prospěch.
Filipským 4:15-20 Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když
jsem šel z Macedonie, žádný sbor neudělil mi ze strany dání a vzetí, než vy
sami. Ano i do Tesaloniky jednou i po druhé, čehož jsem potřeboval, poslali jste
mi. Ne protože bych hledal darů, ale hledám užitku hojného k vašemu
prospěchu. Přijal jsem pak všecko, a hojně mám, naplněn jsem již, vzav od
Epafrodita to, což posláno bylo od vás, k vůni sladkosti, oběť vzácnou a libou
Bohu. Bůh pak můj naplní všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně
v Kristu Ježíši. Bohu pak a Otci našemu sláva na věky věků. Amen.
Je-li tvé srdce plné touhy dávat, pomáhat, žehnat, budovat – čiň tak!
Tvé dávání požehná druhé a je to i k tvému prospěchu. Ty jednáš podlé své
víry, jsi veden Bohem, a proto víš, že i když dáš nějaké peníze pryč, nebudeš
škodný, protože je ti jasné, jaký Bůh je. Víš, že On naplní tvou potřebu. Znáš
Písmo, víš, co ti náleží, víš, co ti bylo darováno a víš, komu jsi uvěřil.
Nejde o to, čemu věří druzí, jde o to, čemu věříš ty. Bůh hledí na tvou víru, nikoli
na víru někoho jiného.

pastor Vítězslav Kukla

Pohyblivý beránek
- loutka nebo velikonoční dekorace
Milé děti,
o Velikonocích si připomínáme, že za nás byl
obětován Pán Ježíš, beránek bez poskvrny. Nesl
naše nepravosti a nemoci, byl zabit a třetího dne
vzkříšen z mrtvých. A to je veliká událost, ze které
se všichni moc radujeme.
Nejprve si celý obrázek podlepte tvrdým papírem
a pak všechny části beránka vystřihněte.
Tělo beránka obraťte na rub a upevněte nohy
a ocásek pomocí silnější nitě nebo bavlnky a lepicí
pásky (viz nákres).
Nožky musí na bavlnce volně viset, aby se lehce
„pohybovaly“.
Na závěr přilepte z rubu špejli- buď směrem nahoru
(loutka), nebo dolů (pro zapíchnutí dekorace do
květináče).
Požehnané Velikonoce!
Tyto vystřihovánky pro vás připravila

Elena Zbořilová

