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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

Co bys ani nečekal!

Nedávno jsem se při modlitbě zeptal se Pána, jak mám rozumět tomu, že se
někdy dějí v mém životě věci, za které jsem se ani nemodlil. Myslím tím dobré
věci, které jsou od Pána a jsou velkým požehnáním.
Pokud zůstaneme ve zdravém učení o Boží svrchovanosti, kterou Bůh sám
omezil po stvoření člověka tím, že mu dal svobodnou vůli a uzavřel s ním
smlouvu, potom chápeme, že Bůh nejedná proti lidské vůli jen proto, že to je
Boží vůle. Člověk musí Bohu důvěřovat a žádat Jej, aby se děla Jeho vůle na
této zemi. Pak jistě existuje odpověď na otázku, jak je možné, že se dějí lidem
věci, za které se sami nemodlili.
Pán mě vedl do Svého Slova a ukázal mi něco, co se pro mne stalo velkým
zjevením a požehnáním.
Tato dvě místa mě vedla k dalšímu studiu Slova.
1. Korintským 2:9 Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co
člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo Jej milují.“
Efezským 3:20 Ten, který v nás působí Svou mocí, je schopen učinit
nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
Bůh je mocný dělat ohromné věci, ale stále je vázán smlouvou, kterou On sám
navrhl. Smlouva, která je založena na tom, že On žehná, zaopatřuje, uzdravuje,
pomáhá, posiluje, buduje, očišťuje ty, kteří věří.

Ano to vše je nám darováno z Boží milosti. Avšak aby se to projevilo, musí
člověk věřit, že je mu to darováno jako dar od Pána, jako projev Jeho dobroty
a lásky, jako součást Nové smlouvy, jako projevení Boží milosti v našem životě.
Filipským 4:6 O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby
proste s vděčností Boha.
Jak tedy Bůh jedná ve shodě s oběma pravdami, které jsou obsaženy v Jeho
slově? S obdarováváním a vírou, prosbami.
Hledal jsem tedy zmínky o modlitbě. Najednou jsem to uviděl.
Efezským 6:18 -19 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale
bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete
se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle
oznamovat tajemství evangelia
Židům 13:18 - 19 Modlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí,
neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím
o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit.
To jsou modlitby jedněch křesťanů za druhé křesťany.
Bůh touží používat si každého z nás k tomu, aby mohl žehnat všechny lidi.
Hledá ty, kteří jsou ochotni se modlit a přimlouvat, aby se děla Jeho vůle na této
zemi. Je to jasné, funguje obojí, Boží obdarování a víra uvolněná skrze
modlitbu.
Bůh mi však ukázal ještě jednu věc.
Ukázal mi, že dal církvi, to znamená každému věřícímu, ohromný nástroj
k uvolňování Jeho požehnání v našich životech. Dokonce i takových požehnání,
u kterých bychom se báli, že jsou příliš smělé, příliš velké, nebo pro nás
nemožné.
Jak tedy Bůh dokáže splnit obě podmínky? Jak nás může překvapit něčím
nečekaným, ohromným a přitom neporušit smlouvu?
Opět je to modlitba, ale tentokrát se modlím já. Jak se ale mohu modlit za něco,
o čem pochybuji, a jak by to pro mě mělo být překvapením? Jak by to mělo být
něco, co bych ani nečekal?

1. Korintským 14:13 - 15 Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl
vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl
zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu
zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí.
Juda 1:20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete
se v Duchu Svatém,
Odpovědí jsou naše modlitby v Duchu. Modlitby v nových jazycích.
Nerozumíme tomu, za co se modlíme, ale modlíme se. Slova nám dává sám
Duch a tak se modlíme podle Jeho vůle a tím se naplňují obě podmínky. Já se
modlím a Bůh mě obdarovává věcmi, za které bych neměl odvahu se modlit,
nebo by mě vůbec nenapadly.
A pak mi Bůh ukázal ještě jednu věc.
Efezským 6:18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale
bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
Nejen, že se za každého z nás mohou modlit ostatní věřící, ale pokud jsou
naplněni Duchem Svatým a mluví v nových jazycích, mohou se modlit za věci
přesahující naše chápání a očekávání.
Bůh je věrný a mocný. Ve Své touze po tom, aby mohl lidem žehnat, byl tak
kreativní až nad tím zůstává rozum stát. Tak moc dobrý je náš Bůh.
Proto očekávej neočekávané, protože Jeho vůle se na této zemi naplní a bude
to velkým požehnáním pro všechny lidi.
Věřím, že jsem tě dnes povzbudil a zároveň inspiroval k modlitbám za druhé
křesťany. Ať jsou to modlitby vědomé, ty, kterým rozumíme, i ty kterým
nerozumíme, tedy v jazycích.
Bůh má velké plány pro každého z nás.

pastor Vítězslav Kukla

O čem přemýšlíš?

Víte, co přemýšlíte nebo necháte všechny myšlenky,aby si běhaly ve vaší mysli
jak se jim zlíbí? A po chvíli zjistíte, že vlastně přemýšlíte o něčem, o čem jste
vůbec přemýšlet nechtěli.
Přináší vám to, co přemýšlíte radost nebo smutek, hněv a další negativní
emoce?
Podíváme se do Božího Slova na to, co o našem přemýšlení říká Bůh.
Filipským 4:8 Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé,
kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné,
jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemýšlejte.
Boží Slovo říká, že máme přemýšlet to, co je pravdivé a čisté.
Nemůžeme vynechat ani známý verš z knihy Jozue.
Jozue 1:8 Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemýšlet budeš
o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno jest
v něm; nebo tehdy šťastný budeš na cestách svých, a tehdy opatrný budeš.
Zde mluví Hospodin k Jozuovi a říká mu, aby přemýšlel o Božím Slově ve dne
i v noci.

Jediný způsob, jak přemýšlet to, co je pravdivé a čisté, je přemýšlet Boží Slovo,
které je pravda (Jan 17:17).
Na Biblické škole nás učili, že naše mysl je jako strom a myšlenky jsou ptáci.
Nemůžeme ptákům zabránit, aby přilétali na náš strom, ale můžeme zabránit
tomu, aby si tam udělali své hnízdo.
Proč je to tak důležité?
To, co přemýšlíme, budeme později i mluvit. A to také budeme žít.
Římanům 12:2 A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se
obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá
a dokonalá.
Jestliže chceme vědět, co je Boží vůle a potom ji žít, je zapotřebí obnovit si
svoji mysl Božím Slovem – přemýšlet o Božím Slově dnem i nocí.
1. Korintským 2:16 …My pak mysl Kristovu máme.
Jeremijáš 29:11 Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí
Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání
konec přežádostivý.
Izajáš 55:9 Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé
cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše.
Z výše zmíněných veršů vidíme, že Boží myšlení je větší než naše a že je
o pokoji a ne o trápení. Máme mysl Kristovu. Protože jsme Boží děti, můžeme
myslet stejně jako náš Otec v nebesích. Ať vám vaše myšlenky vždy přináší
pokoj a ne trápení. Mějte velké myšlenky a velké vize stejně tak, jak o vás
přemýšlí váš Otec.
2. Korintským 10:5 Jímžto podvracíme rady, i všelikou vysokost, povyšující se
proti umění Božímu, jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu.
Apoštol Pavel v listu Korintským nás nabádá, abychom svoje myšlenky přivedli
do poddanosti Kristu. Je to na nás, co budeme myslet. Nemusíme myslet
všechno, co nás napadne a ani bychom to dělat neměli. Dobrá zpráva je, že
Bůh nám k tomu dává sílu i návod jak na to. Stačí jen podle něj jednat. To
znamená přemýšlet Boží Slovo ve dne i v noci.
pastor Iveta Kuklová

Zlé
svědomí
a
mrtvé
skutky
Lenka Bicanová
Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat
a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám
sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých
skutků ke službě živému Bohu?
(Židům 13-14)
Kolikrát v životě vás napadlo udělat něco dobrého, abyste vykompenzovali to
špatné? Kolikrát jste zintenzivnili své modlitby, prodloužili čtení Bible, přihlásili
se do nového projektu v církvi, přibrali si další službu nebo dali peníze navíc do
sbírky, protože vás tížilo špatné svědomí? A netrvalo dlouho a toto špatné
svědomí vám nabídlo aktivity, kterými by se vám ulevilo? Možná to znělo
dobře, možná jste dokonce někomu pomohli, možná jste si vysloužili obdiv
okolí. Nicméně, pokud bylo vaše jednání inspirováno špatným svědomím, bylo
to něco, co Bible nazývá mrtvými skutky. Nebyly to skutky inspirované Boží
láskou, soucitem a touhou někomu pomoci, ale vlastní potřebou „vyžehlit si to“
u Boha a zbavit se špatného svědomí.
Bible nám říká, že jediný způsob, jak nemít zlé neboli obviněné svědomí je
spolehnout se na Ježíšovu oběť na kříži:
„

Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici.
Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou
obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti.
Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká:

„Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: „Své
zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli,“ a potom dodává: „Už
nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny.“ Tam, kde jsou hříchy
odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti. (Židům 10:12-18)
Dozvídáme se, že oběť za naše hříchy byla jen jedna jediná. Ve chvíli, kdy jsou
hříchy odpuštěny, již není potřeba žádné oběti.
Avšak problém je často s naším svědomím. Mnohokrát si myslíme, že je třeba
a že je také možno ukonejšit jej skutky. Bůh má ale mnohem lepší a zcela
dokonalé řešení:
„Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat
a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám
sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých
skutků ke službě živému Bohu?“ (Židům 9:13-14)
Řešením je „krev neposkvrněného Krista“.
Bůh nechce, abychom Mu sloužili z obviněného svědomí. Chce, aby náš život
byl vybudován na spravedlnosti, která nám byla dána jako dar.
Na závěr bych chtěla zmínit několik znaků mrtvých skutků. Pokud se v nich
najdete, nezoufejte. ☺ Dovolte Jemu, aby očistil vaše svědomí a ke svým
činům se nechte inspirovat Jeho láskou.
4 znaky mrtvých skutků:

1. Mrtvé skutky jsou motivovány pocitem viny – děláme je proto, abychom
se jí zbavili.
2. Mrtvé skutky musí být opakovány, protože jejich účinek je nedokonalý.
Například pro křesťany z židovského prostředí byl častým mrtvým
skutkem návrat k opakovaným darům a obětem dle Mojžíše: „V rámci
toho dočasného podobenství se obětují dary a oběti, které však nikdy
nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se té bohoslužby
účastní.“ (Židům 9:8-9)
3. Mrtvé skutky mají kompenzační povahu – děláme je proto, abychom
vykompenzovali něco jiného.
4. Mrtvé skutky nás duchovně, ale i fyzicky a psychicky vyčerpávají
(nemluvím o běžné únavě po dobře vykonané práci, ale spíše o stavu
vyhoření). Ježíš nazval posluchače z prostředí Zákona jako „obtížené
břemeny“ a nabídl jim odpočinek.

Jak
přichází
víra
Římanům 10:17
Víra je tedy ze slyšení
a slyšení skrze Slovo Boží.

Křesťanský život je život víry. Víry v úžasného Boha, který nás vykoupil
z prokletí věčné smrti. Tím však neskončil. Zaslíbil ještě své požehnání
a své jedinečné plány každému, kdo Mu věří (Římanům 8:32).
Jak je však možné získat všechna ta nádherná Boží zaslíbení?
Je to možné skrze víru. Dobrá zpráva je, že víra v tobě je a může v tobě
růst.
Jeden Boží služebník krátce po svém obrácení musel odejít jako voják
do války. Na frontě onemocněl vážnou kožní nemocí. Nebyla tam církev,
která by ho vyučovala, ale měl alespoň Bibli, z které čerpal. Když ji četl,
posteskl si jednoho dne, že neví, jestli bude mít víru v uzdravení tak
vážné nemoci. Bůh mu však ukázal právě verš 17 z kapitoly Římanům,
kde je napsáno, že víra může přijít skrze slyšení Božího Slova. Začal
studovat verše o uzdravení a pak je začal pravidelně vyznávat, stejně
jako se pravidelně užívají léky. Jeho víra rostla. Týdny se nic nedělo, ale
uzdravení se nakonec stejně projevilo a bylo trvalé.

Žalm 85:11-12
Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dají sobě
políbení. Víra ze země a spravedlnost z nebe vyhledávati bude.
Tento úžasný verš píše o tom, že když se setká Boží milosrdenství
a lidská víra, začnou se dít zázraky.
Náš Bůh je dobrý, Jeho milosrdenství je nekonečné. Tisíce let pomáhá
lidem, kteří v Něho věří a chce pomoci i tobě. Bůh tě miluje tak, jako jen
Otec může milovat svého syna nebo dceru a chce pro tvůj život jen a jen
dobré věci.
Boží dobrota a milosrdenství je neustále připraveno jednat. Je však
potřeba ještě druhé strany, která je připravena přijmout a k tomu je
zapotřebí lidská víra.
Boží Slovo říká, že u Boha není nic nemožné a že vše je možné tomu,
kdo věří.
Možná potřebuješ ve svém životě nebo pro někoho kolem sebe zázrak,
průlom, změnu či vysvobození.
Nenech se odradit tím, co vidíš, slyšíš nebo co jsi prožil. Třeba se roky
nic nezměnilo, ale proč to vzdát, když je cíl možná již velmi blízko? Chci
tě dnes povzbudit: doslova „krm“ svoji víru Božím Slovem, ona poroste
a ten Velký v tobě se bude moci projevit.
Víra chce být ještě více než tvůj nejlepší přítel. Ona chce být součástí
tebe a klepe na dveře tvého života. Dovol jí, ať může v tobě neustále
přebývat a růst. Dovol jí, ať skrze tebe mluví. Dovol jí, ať skrze tebe
jedná (Jakub 2:17), protože Boží Slovo může změnit tvůj život a může
také změnit celý svět.

Veronika Kulířová

Milý příteli,
chtěl bych Tě co nejsrdečněji pozvat na mimořádné shromáždění
s Božím mužem, který se jmenuje BENT ALTSCHUL.

MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ BUDE

V PÁTEK 25.ČERVENCE OD 18:00
V PRAZE NA SMÍCHOVĚ VE SBORU ARMÁDY SPÁSY,
LIDICKÁ 18a
PŘIVEĎ NEVĚŘÍCÍ PŘÁTELE, AŤ SE MOHOU SETKAT S BOŽÍ
UZDRAVUJÍCÍ MOCÍ A REÁLNÝM DOTYKEM BOŽÍ LÁSKY.

více informací na čísle: 604855135 pastor Dan Vít Kolinger

