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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

Vzdejme Mu chválu

Náš Bůh je chvályhodný.
On prošel smrtí a nesl náš hřích.
On odnesl naše nemoci.
On porazil ďábla.
On má všechnu autoritu na nebi a na zemi.
On je dokonalá a čistá láska.
On nás miluje bezpodmínečně.
On zná naši budoucnost.
On střeží každý náš krok.
On zaopatřuje všechny naše potřeby.
On daroval pokoj, který střeží naše srdce.
On je neomezený v moci.
On je plný milosrdenství.
On je jediný, kdo nás dokonale zná.
Pojďme dnes i každý další den vzdát chválu tomu, kdo je jí hoden.
pastor Vítězslav Kukla

Jak mohu pomoci
svému manželovi ke spasení?

Věřím, že každá věřící žena touží po tom, aby její manžel miloval
Boha stejně jako ona a nechal se jím vést.
Již delší dobu se zabývám otázkou, zda žena může pomoci svému
manželovi poznat Boží lásku a dobrotu a tím ho přivést ke spasení
(Římanům 2:4). A pokud je to možné, naskýtá se další otázka jakým způsobem?

Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak
kteří i nevěřili Božímu Slovu, skrze vaše zbožné obcování bez
slova získáni byli, když uvidí váš čistý život v Boží bázni (spolu
s úctou ke svému manželovi; respektem, tím že si ho vážíte,
obdivujete ho, chválíte ho, hluboce ho milujete a užíváte si svého
manžela - AMP). 1. Petr 3:1-2

Apoštol Petr nám říká, že můžeme svého manžela získat beze
slov, tím, že uvidí naše zbožné jednání. Věřím, že toto je klíčem
k tomu, jak získat svého manžela pro Krista. Když budeme mít
opravdový vztah s Bohem, budeme podle toho i jednat a bude to
na nás vidět.
…poznali, že s Ježíšem bývali. Skutky apoštolské 4:13
Pokud budeš chodit s Ježíšem, bude to na tobě vidět. Pokud
budeš prožívat Boží lásku, bude tě to proměňovat a tak budeš
schopna svému manželovi projevovat lásku jeho způsobem. Bůh
stvořil muže tak, že potřebují být respektováni. Potom vědí, že jsou
milováni.
Nech se krok za krokem vést Duchem Svatým a ukáže ti, jak žít
před svým manželem zbožný život. On sám ho pak přivede do
Božího království.

pastor Iveta Kuklová

Komu věříme?

Nevím, zda se to děje každému, ale mě se občas zdá, že pod náporem práce,
potřeb, starostí a termínů zapomínám, komu vlastně věřím.
Když se nám toho „nahromadí“ více než co jde zvládnout, máme pocit, že je
toho na nás příliš. Kde na to vše vzít čas a energii?
Často se dostáváme do stavu, že jsme si více vědomi toho, co se děje než toho
co se neděje. Mám tím na mysli, že zapomínáme jít na jediné místo, kde se dá
vše dát do pořádku – na modlitbu.
Lidé mají často pocit, že nemají čas. Pravdou je, že jediné na co bychom si měli
v takových situacích najít čas je modlitba. Právě na modlitbě se nám změní náš
pohled na vše – na Boha, na sebe i na okolnosti.
Pokud nastane nedostatek času a energie, je zapotřebí zbývající čas i energii
investovat do té správné věci. Obzvláště, když se zdá, že je už pozdě. Stejně
jako to udělal Abraham…

Komu věříme?

Bůh k němu promluvil a představil se jako ten, kdo je víc než dost (Genesis
17:1…).
On je Bůh – El Shadai, tedy víc než dost. On má víc než je zapotřebí k řešení
všech situací, potřeb a okolností.
Matouš 6:33 Ale hledejte vy nejprve království Božího a spravedlnosti Jeho,
a toto vše bude vám přidáno.
Bůh nám nechce brát náš čas, chce nám darovat náš čas tím, že jej trávíme
s Ním.
Je až s podivem, jak se věci dokáží změnit během i krátké modlitby. V čase, kdy
jsme s Bohem, který je víc než dost a má všeho víc než dost, je pak vše
naprosto relativní, jen On je absolutní. Vše se mění, ale On zůstává stejný.
Neměnný, všemohoucí Bůh, který má víc než dost času pro každého a víc než
dost moci pro cokoli.

pastor Vítězslav Kukla

Svit
světlem
života

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechny věci jsou učiněny skrze Něj a bez Něho
nepovstalo nic, co jest. V Něm byl život a život byl světlo lidí. A to světlo
v temnotách svítí, ale tmy Ho nepohltí. (Jan 1:1-5)
Úplně na začátku Janova evangelia se píše, že na počátku všeho bylo
Slovo. (Víme, že Slovem byl stvořen tento svět.) A tím Slovem byl sám
Bůh. Skrze to Slovo (skrze Boha) je učiněno všechno na této zemi.
Všechny věci byly učiněny tím, že Bůh řekl slovo. Řekl slovo života.
A dál se tam píše, že v NĚM byl život = světlo.
Jestliže máš ve svém životě Boha, máš ve svém životě taky Jeho světlo.
Bůh chce, abys zářil tím světlem, chce aby lidé na Tobě viděli Jeho
slávu.
Vidět Boží slávu na životě druhých je tak snadné. Tito lidé jsou šťastni,
užívají si života a pro lidi kolem sebe jsou požehnáním. Chceš i ty být
tím požehnáním? Pak je tu pouze jedna jediná možnost, jak to udělat –
sviť světlem života.
Tím světlem můžeš zářit jen díky tomu, že máš ve svém srdci Boha. Sviť
a přiváděj lidi k Ježíši. On chce, aby tento svět poznal moc Jeho svatého
jména – jména JEŽÍŠ!!!!
Jdi hrdě s vědomím, že máš v sobě Ježíše, to světlo života. Jdi a hrdě
vyznávej, že Ježíš je Tvůj Pán, nestyď se za Něho, vždyť On se nestydí
za Tebe.

Iveta Tomášková

Víra
je
odpočinek!

Je to již více než 18 let od doby, kdy jsem přijal Ježíše jako svého
Pána a Spasitele. Jsem vděčný, že jsem mohl slyšet slova
evangelia a udělat to nejlepší rozhodnutí svého života.
Tehdy jsem uvěřil, že,mě Bůh miluje takového jaký jsem a já mohu
přijmout Jeho nabídku. Nemusím nic nabízet, nemusím si Jej
ničím získat, protože On si získal mě a mé srdce, tím co udělal na
kříži.
Efezským 2:5-9
Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem,
Jehož milostí jste spaseni, a spolu s Ním vzkřísil, i posadil na
nebesích v Kristu Ježíši, aby ukázal v věku budoucím
nepřevýšené bohatství milosti Své, z dobroty Své k nám v Kristu
Ježíši. Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami
z sebe: darť jest to Boží, ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
Náš vztah s Ježíšem nemůže stát na našich schopnostech ani
skutcích, protože jsou naprosto nedostatečné. Člověk, který vidí
svou hodnotu v tom čeho dosáhl a kým se stal, je ve velkém
nebezpečí. Když uvidí, kým by se ještě měl stát a čeho by mohl
a měl dosáhnout, může upadnout do nebezpečných hlubin
odsouzení a nehodnosti.
Pokud však naše víra bude založena na Jeho milosti, Jeho
schopnostech, Jeho dostatečnosti a Jeho lásce k nám, pak
budeme VŽDY přijatelní a milovaní.
Kde je víra v Jeho dílo není místo pro odsouzení, nedostatečnost,
chyby ani nedostatek skutků nebo nevíru.
Je to víra v Něj, v Jeho dílo, a v Jeho milost, která nás přivede do
odpočinutí. Takový křesťan přetéká pokojem a radostí, protože
nevidí sebe, ale Jeho. Jsem přesvědčen, že to je to, o čem
křesťanství má být. Hledět na Ježíše a On bude viděn na nás.

pastor Vítězslav Kukla

Dobytí Jericha
Kdo by neznal dobrodružství, které zažili Izraelité při obléhání města
Jericha!
Tehdy se Bůh prokázal ve své síle a moci, když se hradby města
před očima Božího lidu PROPADLY, vlastně docela zmizely…
Dnešní vystřihovánka vám, děti, tento úžasný okamžik připomene.
Nejdříve si vystřihněte hradby s bránou a erb města Jericha (malý
dílek s písmenem „J“).
Potom opatrně prostřihněte dlouhý otvor na vrcholu kopce na obr.
města (přerušovaná čára).
Nyní prostrčte hradby prostřiženým otvorem tak, aby přikrývaly
město. Záložku erbu vlepte z rubu na střed hradeb a přehněte
dopředu nad bránu. Erb vytvoří zarážku, aby se hradby při hraní
„nepropadly“ příliš hluboko.
Jednoduchým pohybem dolů si vyzkoušej, jak hradby Jericha mizí.
Hezkou zábavu!

Tyto vystřihovánky pro vás připravila

Elena Zbořilová

