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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

Pokoj

Filipským 4:7
A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum,
hájit bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
Věřím, že v dnešní době je pokoj jedním z úžasných darů, kterými nás náš
nebeský Otec zahrnul. Boží pokoj není obyčejný. Není založený na příznivých
okolnostech ani na lidech, kteří nás právě obklopují. Takový pokoj je až příliš
snadné ztratit. Bůh nám nabídl něco mnohem, mnohem lepšího. Nabídl
a daroval nám Svůj pokoj. Takový pokoj, který bude chránit, střežit, obhajovat
a pečovat o naše srdce i mysl. Haleluja!
Takovému pokoji se nic nevyrovná. Abychom jej však skutečně prožívali, je tu
jedna podmínka a ta je ve verši 6.
Filipským 4:6 O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu
a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
Pokud si nebudeme dělat starosti, trápit se věcmi a vše předložíme našemu
Otci s vírou, pak On se o vše postará a my můžeme mezitím zůstat v pokoji,
který bude střežit naše srdce i mysl. V pokoji, který není přirozený, ale
nadpřirozený, protože pochází přímo z nebe od našeho nebeské Otce.
pastor Vítězslav Kukla

Žádný strach, jen víra
Nedávno jsem četla příběh o Jairovi z Markova evangelia (Marek 5:22-23 a 3543). Určitě ho všichni dobře znáte a přesto z něj můžeme opět dostat nové,
čerstvé zjevení, které potřebujeme.
Jairus přišel za Ježíšem a prosil Ho, aby uzdravil jeho dceru, která umírala.
Mezitím tam přišla žena s krvotokem, dotkla se Ježíše a byla uzdravena. V tom
přišli z Jairova domu a oznámili mu, že už je pozdě, dcerka zemřela. Jairus
přišel za Ježíšem s nadějí, že jeho holčička bude uzdravená a bude žít,
a najednou se dozvídá tu nejhorší zprávu, jakou se mohl dozvědět, že už je
mrtvá. Líbí se mi, co v tu chvíli udělal Ježíš. Ježíš HNED řekl Jairovi: „Neboj se,
jen věř dál.“ (AMP) Ježíš slyšel, co Jairovi řekli, ale ignoroval to a ihned jej
povzbudil, aby se nenechal zachvátit obavami a strachem. Rozšířený překlad
Bible říká: „…jen věř dál.“ Pokračuj ve víře, nepřestaň věřit, i když slyšíš špatné
zprávy.
Není to úžasné? Mohlo by se zdát, že Ježíš se zdržel s ženou s krvotokem,
a proto už nestihl uzdravit Jairovu dceru. Ježíš věděl, co Jairus prožívá, a proto
ho ihned povzbudil.

Stalo se vám někdy, že jste Bohu ohledně něčeho důvěřovali a okolnosti se tak
zhoršili, že vás strach začal úplně pohlcovat? Možná jste si říkali: „Jestli teď
Bůh nezakročí, tak to bude průšvih.“
Boží Slovo říká, že strach přináší muka (1. Jan 4:18), ale díky Bohu, že má
odpověď i na to, co se strachem: „…dokonalá láska vyhání strach…“ Bůh je
láska a stejná láska je v našich srdcích (Římanům 5:5).
Ve chvíli, kdy se nás bude pokoušet zmocnit strach, stačí se obrátit k Bohu,
upřít svůj zrak na Ježíše a uslyšíme ta samá slova plná lásky, která řekl Ježíš
Jairovi: „Neboj se, jen věř dál.“
V Bibli je asi 65krát použité slovo „neboj se…“
Izajáš 41:10 Neboj se - Já jsem s tebou, nestrachuj se - Já jsem tvůj Bůh.
Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
Nemáme se čeho bát. Když je Bůh s námi, kdo proti nám. Bůh je na naší
straně – ten velký, ohromný Bůh je s námi, ale nejen, že je s námi, On je v nás.

pastor Iveta Kuklová

Málo nebo
víc než dost ?
Lenka Bicanová
Kolikrát jsme si povzdechli nad tím, čeho se nám nedostává, čeho máme málo
nebo vůbec, nad tím, co nám chybí. Přitom náš Pán Ježíš si nikdy nestěžoval,
že by mu něco chybělo, a to ani ve chvílích, kdy viděno přirozenýma očima měl
k dispozici opravdu nepatrné zdroje.
V Janově 6. kapitole čteme o zázraku rozmnožení 5 chlebů a dvou ryb. Ježíše
v tu chvíli následoval veliký zástup a on se mohl při pohledu na nepatrnou
svačinu malého chlapce chytit za hlavu a začít přemýšlet o tom, kde se stala
chyba, že zástup není čím nakrmit. Jeho učedníci – Filip a Ondřej to téměř
udělali. Filip zhodnotil finanční řešení situace a došel k neuspokojivému
závěru: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého alespoň
něco dostalo.“ (Jan 6:7) Druhý učedník, který se přihlásil do diskuze na téma
„Jak vyřešit krizi“, byl Ondřej. Ten byl snad o něco bystřejší než Filip.
Zaznamenal, že je poblíž malý chlapec, který má s sebou chléb a rybu,
nicméně jiskra naděje pohasla, když přehlédl nekonečný zástup: „Je tu jeden
chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby, ale co je to pro tolik lidí!“ (Jan
6:9)
Ježíš udělal něco úplně jiného. Vzal do rukou to, co ostatní považovali za
nedostatečné, a vzdal za to díky Bohu (Jan 6:11). Byl to Ježíš člověk, ale také
Ježíš Bůh, který si až do svého narození na zemi užíval veškerou slávu
a zaopatření nebe. Přesto vzal s pokorou do rukou chléb a ryby a vzdal za ně
Bohu díky. Potom je začal lámat a zbytek příběhu známe. Celý zástup byl
nasycen a zbylo ještě 12 košů.
Ať už se ti dnes zdá, že se ti čehokoliv nedostává, vzdej Bohu díky za to, co
máš. Nesuď své zdroje jako nedostatečné v přítomnosti Ježíše, který nás
obdaroval milostí za milostí.

Přikládej!
1.Tesalonickým 5:19
„Ducha neuhašujte…“

Když jsem byla ještě malá holka, bydlela
jsme se svými rodiči a sourozenci
v rodinném domku. Než jsme si pořídili
ústřední topení, měli jsme v každém pokoji
obyčejná kamna s názvem Petry. Do těch
se muselo přikládat uhlí a dřevo, aby hořela
a bylo v domku teplo. Když jsem přišla
v zimě první ze školy domů, měla jsem
zodpovědnost kamna zapálit a udržovat
oheň pravidelným přikládáním.
I každý z nás musí udržovat svůj oheň, tedy
vztah s živým Bohem.
Jestli chceš hořet celý život pro Boha a žít
vítězný život, potřebuješ ve svém životě
neustále přikládat. Místo dřeva a uhlí se
rozpaluj Slovem a Duchem (modlitbou,
chválou).
Zodpovědnost za oheň v tobě není jen
na Bohu, tvém pastorovi, známých
služebnících, ale také na tobě.
V Božích očích jsi a budeš vzácný
a jedinečný člověk, za kterého stálo dát
všechno. Jít do těch největších hlubin
a objevit tě.

On chce i nyní jednat ve tvém životě a skrze
tvůj život. Chce mít právě s tebou jedinečný
vztah, ale ty také pro to potřebuješ něco
dělat.
Přísloví 8:34 Blahoslavený člověk, který
Mne slýchá, bdě u dveří Mých na každý
den…
Je to jako když se velmi bohatý muž
zamiluje do prosté dívky. Když se dívka
stane jeho ženou, muž touží po tom, aby si
užívala jeho bohatství. Dokonce jí podle
zákona bude patřit polovina všeho majetku,
který sňatkem získá. Bylo by však pro toho
muže velkým zklamáním, kdyby mu žena
byla neustále nevěrná a z manželství by
chtěla vytěžit jen peníze.
Ježíš Kristus dal za tebe i za mne všechno,
co měl - svůj život.
Od své nevěsty (těla Kristova) očekává
věrnost a prohlubování vzájemného vztahu.
On ještě před svým ukřižováním věděl, že
nepřítel bude chtít tento vztah v životě
každého člověka zničit, ale dobrá zpráva je,
že Bůh je větší než všechny tvoje okolnosti,
problémy, nepřátelé, chyby, které děláš,
dokonce x násobně větší než ďábel. A on
se těm věcem směje, protože ví, že vás již
nic nemůže rozdělit.
Proto tě chci dnes povzbudit:
„Přikládej,
tedy upevňuj svůj vztah s Bohem!“
On za to stojí.

Veronika Kulířová

3 překážky
k přijetí
Božích zaslíbeníBoží vůle
pastor Vítězslav Kukla
Jan 15:7 Zůstanete-li ve Mně, a slova Má zůstanou-li v vás, což byste koli
chtěli, proste, a stane se vám.
Pokud chceme chodit v plnosti Božích zaslíbení, musíme opravdu znát Boží
Slovo. Nestačí si jen přečíst určitou pasáž a pak se ji snažit aplikovat do
našeho života.
Je zapotřebí si uvědomit, že Bůh pro nás naplánoval skvělý život a obecně
tento plán můžeme nazvat Boží vůlí. Pokud bychom tedy žádali proti Jeho vůli,
pak nemůžeme očekávat, že nám Bůh požehná.
Tato myšlenka byla a stále je špatně vykládána ve smyslu, že nemůžeme znát
Boží vůli, a tak vždy, když se modlíme, musíme přidat frázi „je-li to Tvá vůle“.
Přiznávám, že existuje druh modlitby, kdy se modlíme „je-li to Tvá vůle“,
nicméně pokud mluvíme o věcech, které jsou Bohem definovány, zapsány
v Božím Slově, pak již Jeho vůli známe. Je tedy nesmyslné říkat „je-li to Tvá
vůle“, když Boží vůli známe.
Boží vůlí je například uzdravení pro každého, také spasení pro každého,
naplnění Duchem Svatým a další. U těchto věcí není správné se modlit, je-li to
Boží vůle, vždyť ji známe.
Na druhou stranu, i když známe Boží vůli, tak je možné, že se k ní stavíme
špatným způsobem. V některých případech sice žádáme o to, co je všeobecná
Boží vůle, ale zároveň žádáme proti Boží vůli.
Chtěl bych tuto myšlenku demonstrovat na příkladu.

Boží Slovo říká, že je Boží vůlí, aby měl muž manželku a žena manžela, tedy
až na výjimky. Pokud se bude muž modlit, aby mu Bůh přivedl manželku, tak je
vše v pořádku. Modlí se na základě Božího Slova a Božích zaslíbení.
Nicméně pokud si zmiňovaný vyloží níže uvedený verš po svém, pak se může
modlit podle Boží vůle a přitom proti Boží vůli.
1. Jan 5:14 A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k Němu, že začež
bychom koli prosili podle vůle Jeho, slyší nás.
Pokud by se muž modlil, aby mu Bůh přivedl ženu, a přitom Jej žádal
o manželku někoho jiného, pak by žádal proti Boží vůli a tuto modlitbu by Bůh
nevyplnil. Tento příklad jsem uvedl pro ilustraci, neboť existují případy, kdy se
lidé okrádají o požehnání jen proto, že neznají Slovo.
Ježíš neřekl: „…pokud v nás zůstane jedno slovo, jedno zalíbení.“ Ježíš řekl,
že pokud Jeho SLOVA zůstanou v nás, tedy množné číslo, pak dostaneme to,
oč žádáme, protože budeme vždy žádat ve shodě s Jeho vůlí.
Tento princip se může zdát složitým, ve skutečnosti je ale úplně jednoduchý.
Pokud budeme Boží Slovo studovat a necháme Jej, aby nás změnilo, pak nás
povede. Nikdo se nemusí bát, že by sešel z cesty, stačí jen udržet správný
směr – Ježíše a On nás povede.
Když tedy o něco žádáme, je rozumné a výhodné zjistit v Božím Slově vše, co
je možné, a prostudovat si zaslíbení i příběhy i rady. Pak budeme vždy vědět
jak žádat ve shodě s Boží vůlí. A pak není nic, co by nám bránilo přijmout
a naplno žít Boží zaslíbení.
Jestliže žádáme podle Jeho vůle a to úplně, pak není nic a nikdo, kdo by mohl
zabránit tomu, abychom Boží zaslíbení nemohli žít.
Jestliže je Bůh s námi, kdo proti nám – NIKDO!
Každá překážka je tedy překonána a to z Boží milosti a skrze víru v Boha, Jeho
Slovo, Jeho moc, Jeho dobrotu a neměnnost.

KOMUNIKOVAT
lidem
pravdu V PRAVDĚ
Tento článek je o tom, že nestačí pouze znát pravdu z Božího Slova do
určité situace, ale potřebujeme také hledat a znát pravdu z Božího Slova,
jakým způsobem tuto pravdu moudře předávat potřebným lidem.
Lukáš 6:42 Jak můžeš říkat svému bratru: “Bratře, dovol, ať vyjmu třísku, která
je ve tvém oku,” a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám
ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého
bratra.“
1. Korintským 8:1 Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje.
Často, když se lidé nechovají tak, jak bychom si představovali, přichází
ďábel a žaluje na naše bratry a sestry. Pokud tyto myšlenky následujeme,
upadáme do hříchu odsuzování. Ježíš řekl, že nemáme soudit nikoho
a vkládat soud do Božích rukou (Římanům 2:1). Navíc negativní reakce
druhého člověka je velmi často důsledek našeho špatného způsobu
komunikace.
Snadná komunikace
Jsem neustále dokola uchvacován tím, že pokud hledám a respektuji Boží
Slovo při komunikaci s druhými lidmi, komunikace je snadná, radostná
a plná vítězství pro mě i pro lidi, se kterými komunikuji. Naopak, pokud
dám průchod sobeckému tělesnému jednání, je velmi obtížná.
Jan 8:32 říká: poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Člověk často jede
v zaběhnutých kolejích a na určité věci si “jednoduše zvykne”. Boží Slovo
však říká, že pokud spoléháme na Krista - tzn. na Jeho Slovo, nebudeme
nikdy zahanbeni a to v žádné oblasti, kam Krista pustíme. To je ohromné!
Bůh Otec nás neustále zve do “svobody slávy Božích synů” (Římanům
8:21). Prožívat problémovou komunikaci s druhými lidmi vůbec není
normální! Je to výsledek aktivity marnosti (Římanům 8:20), kterou pro nás
Kristus na kříži porazil.
Smysl mezilidské komunikace
Základní smysl mezilidské komunikace je porozumět sdělení druhého,
ne prosadit svůj názor. Boží způsob komunikace je založen na lásce.
Sdělovat pravdu bez lásky, bez hledění na druhého jako na nádobu, do
které potřebuji nalít Boží lásku, je v podstatě podvod. Druhým lidem totiž

nepomůžeme svojí vlastní chytrostí, protože bez Krista nemůžeme učinit
nic dobrého (Jan 15:5), ale pouze Boží láskou v nás. Snažit se pomoci
druhým lidem bez láskyplného postoje je tedy v podstatě totální nesmysl.
Láska je postoj chtít a činit pro druhého to nejlepší. Bůh tak miloval, že
dal... (Jan 3:16) Láska je dávání. Možná si říkáš, že by lidé měli dávat na
prvním místě Tobě, ale takto to v Božím království naštěstí nefunguje.
Atributy lásky nalezneme v 1. Korintským 13
Boží láska je • vytrvalá
• trpělivá
• laskavá • nikdy nezávidí, nepřekypuje žárlivostí
Boží láska není • vychloubačná • chvástavá
• nechová se povýšeně
• domýšlivá
• ješitná, arogantní a nadutá pýchou
• hrubá (neslušná)
• nejedná nevhodně
Boží láska v nás • netrvá na vlastních právech nebo způsobech, protože
nehledá sobecky svůj vlastní prospěch
• není nedůtklivá
• přecitlivělá
• podrážděná
• vzteklá či rozmrzelá...
• ...nikdy neselže...
Koloským 3:12-16 Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní,
v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte
se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán
odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem
dokonalosti. Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli
také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. Slovo Kristovo ať ve vás
bohatě přebývá.
Filipským 2:3 Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře
pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Pokaždé, když studuji Nový zákon, vypisuji si na zadní předsádku verše na
určité téma, popřípadně si dělám po stranách stránky značky: “V” pro verše
o víře, “M” pro verše o modlitbě, hvězdičku pro verše o proudění Boží moci
atd... Pro komunikaci používám značku “K”. Bible je velmi konkrétní kniha
a na téma komunikace s druhými lidmi je v ní skutečně hromada skvělých
veršů. Pokud si tyto verše budeme vypisovat a studovat, uvedou nás do
nádherného vztahu s lidmi okolo nás.
Pojďme v komunikaci s druhými lidmi skrze
následování Božího slova prožívat nebe na
zemi!!!
Příště probereme několik nádherných principů pro
úspěšnou komunikaci s druhými lidmi.
Daniel Petřina

Chodit ve víře
Chodit ve víře neznamená, že budeme mít vždy úžasné pocity.
Kromě našeho milujícího Otce je zde i Boží nepřítel a ten rozhodně nechce,
abychom se radovali a byli plní pokoje.
Ďábel nezná naše myšlenky, on jedná jen podle toho, co vidí, že děláme,
a podle toho, co říkáme. Jenom Bůh zná naše myšlenky.
Bůh ví, že to, s čím přišel Boží nepřítel, je jen pokušení a že jsme schopni to
přemoci a to slavně. Proto řekl ve Svém Slově, že máme být silní a počínat si
udatně.
Jozue 1:6-7 Posilni se a zmužile se měj, nebo ty uvedeš v dědictví lidu
tomuto zemi, kterouž jsem s přísahou zaslíbil otcům jejich, že ji dám jim. 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 čemu se obrátíš.
Bůh neříká, že to měl Jozue dělat, protože vše bude bez problémů. Bůh to řekl
Jozuovi ve chvíli, kdy ho vysílá, aby vedl lid a dobil nová území.
Jestliže je před námi nový úkol anebo máme něco přemoci, pak nám Bůh říká
stejnou věc.
Říká: „Chovej se udatně! Bez ohledu na to, jak věci vypadají a co cítíš. Já jsem
s tebou. Tak si počínej udatně!“
Když nedáme na sobě znát strach nebo obavy, nikdo nepozná, že je máme.
Boha to potěší, ďábla to naštve a my zvítězíme.

pastor Vítězslav Kukla
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