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Slovo víry

A to je to slovo víry, které 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.
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.
Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme.
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Slovo víry

Očekávej

to
nejlepší

Bez ohledu na to, co se kolem nás děje, můžeme očekávat od dnů, týdnů
a měsíců v tomto roce to nejlepší.
Proč?
Protože náš Bůh se nemění!
Židům 13:8 Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Mám několik otázek.
Je náš Bůh vševědoucí?
Ano je, a tak dopředu ví, co se bude dít a NIC pro Něj není překvapením! Na
vše je připraven, a tím pádem již dopředu zaopatřil vše, co bude zapotřebí pro
každého ze svých dětí. Abychom žili vítězné a radostné životy.
Je náš Bůh, všude přítomný?
Ano je, a proto si můžeme být jisti, že ať se ocitneme kdekoli, nejsme tam
sami. Nejsme ponecháni na pospas, nejsme osiřelí, nejsme zapomenutí,
nejsme odloučeni. On je s námi.
Je náš Bůh všemohoucí?
Ano je, a proto nezáleží na tom, jak velké výzvy se objeví. Náš Bůh byl, je
a vždy bude větší. Je větší a mocnější než cokoli, co dokáže ten zlý vymyslet.
Je Stvořitel a udržuje celý vesmír v chodu. Není nikdo, kdo by se Mu mohl
rovnat. Není nikdo jako On.
To jsou hned 3 důvody proč očekávat v tomto roce to nejlepší. Proč se
nespokojit s ničím menším než s rokem přetékajícím Boží láskou, dobrotou
a mocí.

Vítězslav Kukla

Světlo

světa
Matouš 5:14-16
Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Také nerozsvěcují
lampu, aby ji postavili pod nádobu, ale na stojan a tehdy svítí všem, kdo jsou v
domě. Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají
slávu vašemu Otci, který je v nebesích.
Ježíš řekl, že jsme světlo světa a že máme zářit před lidmi, aby to na nás bylo
vidět. Jak tedy docílit toho, abychom zářili?
Nejdříve se podíváme na to, jak se tváříme, když jsme naštvaní nebo když si
děláme starosti. V tu chvíli určitě nezáříme. Takže, kdy tedy záříme?

Když jsme radostní a smějeme se. Tehdy záříme.
Bible říká, že jsme blahoslavení = šťastní až k závidění. Jsme tak šťastní, až
nám to druzí závidí.
Jak docílit toho, abychom byli neustále šťastní?
Co to ovlivňuje?
Záleží na tom, o čem přemýšlíme.
Když přemýšlím, že uvaluji všechny svoje starosti na Boha, mého milujícího
Otce, který se o mě láskyplně stará, pak mi to vykreslí úsměv na rtech.
To, co přemýšlíme, se odráží na našem obličeji.
Přísloví 23:7
Tak jak o sobě člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. (Ampl.)
Přemýšlej o sobě, že jsi světlo světa a že Tvůj Bůh je Tvůj milující Otec, který
se o Tebe láskyplně stará, a budeš tak šťastný, že Ti to budou druzí lidé
závidět.
Budou se Tě ptát proč tak záříš a Ty budeš mít příležitost jim říct o svém
nádherném Ježíši.
Není to těžké svítit do tohoto temného světa. Jsme pro ně světlem, tak sviťme,
ať ví, kudy mají jít.
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Kamkoliv jdeš, jdeš s Ním.

Exodus 33:15-18
Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak
by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš
s námi? Právě to mě i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země."
Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě
našel zalíbení a znám tě osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!"
Kamkoliv jdeš, jdeš s Ním.
Přijal–li jsi jednou do svého srdce Syna Božího a vyznal Jeho jméno, je navždy
s Tebou. Kdekoliv jsi, je tam též. V Kristu Ježíši máme velmi velkého
pomocníka a přítele.
Tak jako se děti učí psát a číst, my se učíme slyšet hlas Ducha Svatého,
rozumět Mu a následovat Jej. Vyjít z domu do husté a mrazivé vánice bez

patřičného oblečení a vybavení je nerozumné. Stejně tak je nerozumné nevzít
si deštník, když vám to v krásném slunečném odpoledni říká Duch Svatý. On
ví, že odpoledne bude pršet.
1.Timoteova 1:15–16
Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil
hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby
Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad
těm, kdo v Něho mají uvěřit k věčnému životu.
Mít plnou víru a jít je lepší než si nevěřit a cestou tápat.
Děti daleko snáze uvěří svým rodičům, mají v ně plnou víru. Proč my mnohdy
nedokážeme mít plnou víru v Krista Ježíše? Přestože jsme v Něj uvěřili, občas,
díky tomu, co nám říká tělo a duše, nechceme slyšet hlas Ducha Svatého.
A tak tápeme ve tmě. Do té doby, než si opět uvědomíme, kdo jsme v Ježíši
Kristu.
Matouš 13:45–46
Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi
vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
Krása pozemských radostí se nevyrovná radostem Božím. Venku za okny
může běsnit letní bouře, ale doma se šálkem dobrého čaje a s přáteli je lépe.
Stejně tak zkoušený žáček, který odevzdal své starosti v plné víře Bohu, stojí
u tabule v plné pohodě.
Kamkoliv jdeme, jdeme s Ježíšem Kristem. Pozveme-li jej k naší činnosti,
vytváří hodnotná díla s námi. Mějme v Něho plnou víru, jako děti ve svého
otce.

Vítězslav Čermák - Atana

Přát si něco, to nestačí. Přání totiž není víra.
Například si můžu přát zhubnout. Pokud však zůstane jen u přání, nic se
nezmění. Pokud chci zhubnout, tak musím činit patřičné kroky – začít se
správně stravovat, přestat jíst sladkosti, začít se hýbat, atd.
Když někomu řeknete, že ho Bůh chce uzdravit a on Vám na to řekne: „To
bych si moc přál.“, tak to ještě nezmění jeho zdravotní stav.
Přání neudělá žádnou změnu.
Bůh neřekl: „Budeš-li si něco přát, uvidíš Boží slávu.“ Ne!
Bůh řekl: „Budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu.“ (Jan 11:40)
Víra mění okolnosti.
Marek 11:23
Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: `Zvedni se a vrhni se do moře,´
a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít,
cokoli řekl.
Víra pohne i horou okolností.
Víra bez skutků je mrtvá. (Jakub 2:20)
Podle tohoto verše je přání mrtvá víra. Víra musí mít skutek, aby něco změnila.
Jestliže člověk věří, že Boží Slovo je lék a nebere léky Božího Slova anebo je
bere, ale nevěří, že v něm působí uzdravení, pak se nic nezmění. Víra musí
mít odpovídající skutek.
Když člověk věří, že je uzdravený Ježíšovými ranami, pak se připravuje na to,
že se uzdravení v jeho těle projeví. Očekává to.
Přáním nic nezměníš, vírou ano!
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Vědět

NESTAČÍ

Milí čtenáři, u mnoha lidí je velký rozdíl mezi tím co znají a tím co prožívají. Je
mnoho lidí, kteří vědí, že je dobré se dobře stravovat a mít pohyb. Přesto mají
nadváhu, nebo jsou obézní. Ví to, ale nežijí to.
Mezi věřícími jsou lidé, kteří vědí, že číst Bibli je důležité, dokonce ví i proč je
to důležité, ale v jejich životě ubíhají dny a dny bez toho, aby sami studovali
Boží Slovo.
Proč začínám tento rok tímto tématem?
Věřím, že Bůh má pro každého z nás úžasné věci. Věřím, že je před námi rok,
kdy Bůh touží vylévat svoji slávu a dělat zázraky. A to je důvod, proč píšu tento
článek.
To, co mnoha věřícím lidem brání, aby viděli ve svých životech více Boží slávy,
je právě to, že vědět nestačí.
Jan 13:17 Jestliže to víte, jste požehnaní, budete-li to činit.
Jakub 1:22 buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří
klamou sami sebe.
Jakub 4:17 Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.
Nikdo z nás nechce minout Boží vůli. Nikdo nechce minout Boží jednání.
Všichni chceme, aby se Bůh projevoval. A On to v tomto roce má v plánu.
Ty a já jsme součástí Jeho těla. Jsme součástí něčeho velikého, co Bůh
připravil.
Většina z nás ví, co říká Boží Slovo. Víme, co máme dělat, víme proč je to
důležité. Ale nyní je čas JEDNAT.
Marek 16:20 Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo
znameními, která je doprovázela.
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