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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

Marie
Zachariáš
Lukáš 1:12-20 Když ho Zachariáš spatřil, zděsil se a padl na něj strach. Anděl
mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena
a Alžběta, tvá manželka, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Z toho se budeš
radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí. Neboť bude veliký
v Pánových očích a nebude pít víno ani opojný nápoj a bude naplněn Duchem
Svatým už z lůna své matky. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich
Bohu. On půjde před jeho tváří v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců
k dětem a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu
připravený lid.“ Zachariáš tedy řekl andělu: „Podle čeho to poznám? Vždyť
jsem stařec a také má manželka je v pokročilém věku.“ Anděl mu odpověděl:
„Já jsem Gabriel, ten, který stojí před Boží tváří, a byl jsem poslán, abych
k tobě promluvil a oznámil ti tyto radostné zprávy. A hle, budeš němý
a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se tyto věci stanou, protože jsi
neuvěřil mým slovům, která se ve svém čase naplní.“
V Bibli máme dva úžasné příběhy. O Zachariášovi a o Marii. K oběma přišel
anděl a řekl jim radostnou zprávu. Ale každý příběh dopadl úplně jinak.
Přemýšleli jste někdy o tom proč Zachariáš oněměl?
Lukáš 1:26-35 Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela
do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem
Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl:
„Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ Ta slova ji rozrušila. Co to
bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi
nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude
veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho
otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování
bude bez konce.“ „Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě
nepoznala muže.“

„Sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl.
„To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“
Zachariáš slyšel slovo od Boha, Marie slyšela slovo od Boha. Každý však
reagoval jiným způsobem.
To co řekl Zachariáš andělovi bychom mohli parafrázovat takto: „Jak poznám,
že říkáš pravdu? Dej mi znamení.“ V tu chvíli nebyl ochoten přijmout slovo od
Boha bez znamení.
Zachariáš s Alžbětou se roky modlili za dítě, a když jim přišla odpověď na jejich
modlitby, tak Zachariáš vlastně nevěřil. Proto mu musel Bůh zavřít pusu, aby
se mohlo stát to, co řekl anděl, že se stane. Aby Zachariáš nemohl mluvit
nevíru. Jan Křtitel se musel narodit, a ani Zachariáš tomu nemohl zabránit.
Mnohdy se nám stane, že k nám Bůh promluví a dá nám nějakou vizi. Pokud
se ale nerozhodneme, že tu vizi přijmeme, že se Bohu poddáme, že se s ním
shodneme, že začneme mluvit a jednat podle toho, co nám řekl, nikdy tu vizi
neuvidíme manifestovanou.
Naše slova mají ohromnou moc. Buď jimi tvoříme, nebo boříme. Proto je lepší,
pokud jsme ve fázi, kdy nemůžeme mluvit víru, raději mlčet. Z toho důvodu je
zapotřebí sytit se Božím Slovem, vybudovat svoji víru a pak začít mluvit
v souladu s Božím Slovem.
Jiné to bylo s Marií. Marie se anděla nezeptala, jestli je to pravda nebo ne.
Marie věřila, že je to pravda. Neptala se, jestli se to stane, ale jak se to stane.
A to je velký rozdíl.
Lukáš 1:38 Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle
tvého slova!“ Tehdy od ní anděl odešel.
Podle toho jak reagovala na andělova slova poznáme, že byla ve víře.
A stejnou reakci na Boží Slovo bychom měli mít i my.
Ať se mi stane podle tvého slova, Pane.
A můžete si tam dosadit třeba verš: „Jeho ranami jste byli uzdraveni.“

Modli se

o víc!

Apoštol Pavel nás povzbuzuje, abychom toužili, abychom horlili po duchovních
darech. Zároveň však, abychom nejvíce toužili po proroctví. A hned uvádí proč.
1.Korintským 14:1-5
Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste
prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen
Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo
prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví
v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych,
abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je
totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení
církve.
Jde o budování církve. O posílení, povzbuzení, potěšení druhých.
V současné církvi je mnoho věřících, kteří se běžně modlí v nových jazycích.
A to je úžasné. Díky Bohu, že církev znovu uchopila toto požehnání. Věřím
však, že je čas jít dál a prožívat to o čem mluví Pavel. Ti, kdo mluví, ať se
modlí, aby mohli vykládat. To není určené pro nějak výjimečné lidi, je to pro
věřící.
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.
Jak úžasné je být na shromáždění, kde se Duch Svatý pohybuje a lidé
přicházejí s proroctvími, s promluvou v jazycích a s výklady, kde je církev
budována, posilována, hříšníci jsou zasaženi a děje se Boží vůle.
Bůh se nemění a toto je Jeho vůle pro církev v našem čase, pro naše církve,
pojďme se modlit a mluvit.

Vítězslav Kukla

Není čas čekat, až se zazelenají louky a rozkvetou stromy. To už nemusí být
čas na nic.
Teď je ten čas si říci: „Končím s obyčejným životem a chci život v Kristu Ježíši“.
Ale, jak to udělat? Stačí to jednoduše vyslovit a pozvat Ježíše do svého srdce.
Co se změní?
Budeš-li chtít, tak vše, budeš-li chtít, tak nic. Záleží na Tvém postoji a na tom
jak moc chceš.
Začíná-li dítě hrát na hudební nástroj, nebo když začíná s nějakým sportem
nebo jinou aktivitou, o kterou má zájem, má na výběr právě z těchto dvou

možností. Jde-li do toho srdcem, vyhraje. Jde-li do toho pouze tím, že by
chtělo, tak se to většinou nepodaří.
Stejné je to se životem v Kristu Ježíši. Chceš-li jej žít opravdově, snaž se, uč
se, vnímej Ducha Svatého a rozdíly kolem sebe. Dej tomu čas, nech se vést,
nech si ukázat věci, které člověk žijící ve světském světě nevnímá a nevidí.
Duch Svatý je schopen Ti splnit dobrá přání nebo touhy, které máš, a to
v Kristu Ježíši.
Přál sis vždy malovat, Duch Svatý ti řekne včas kdy a jak začít. Přeješ si mít
práci snů, požádej o ni a Duch Svatý Ti ukáže cestu, jak k ní přijít.
Můžeš si pomyslet: „A co když po mně bude Bůh chtít, něco co nedokážu?“
Bůh po člověku nikdy nechce nic, co nedokáže. Vnímáš-li, že Bůh po tobě
chce, abys splnil nějaký úkol, dá Ti k tomu všechny prostředky a metody. Pak
je již jen na tobě, abys v Kristu Ježíši šel a činil jeho vůli. Duch Svatý bude
tvým průvodcem.
Možná se občas budeš chtít s Bohem přít, možná mu budeš chtít vysvětlovat
první a poslední, možná budeš reptat. Bůh však ví, co mu chceš říct a je velmi
tolerantní i trpělivý. Ano, můžeš s ním hovořit o všem, ale nemá smysl se s ním
hádat. Jelikož vždy bude mít pravdu, kterou nedokážeš vyvrátit.
Proč mám dobrou vysněnou práci? Protože mi ji Bůh dal a jsem mu za ni
vděčný.
Proč se mi Covid obloukem vyhýbá? Jelikož mám Boží zdraví.
Proč jsem dobře zaopatřen? Jelikož jsem s Ním o tom mluvil a chtěl jsem víc.
Mám to a jsem za to vděčný.
Věřím, že Bůh má pro mě ještě daleko více, než se mi doposud dostalo. Bůh
ví, po čem moje srdce touží.
Prostě není čas čekat, až se zazelenají louky a rozkvetou stromy. Čas v Kristu
Ježíši je teď a jinak už to nebude.

NENÍ ČAS ČEKAT
Vítězslav Čermák - Atana

Víra je

rozhodnutí

Víra není pocit.
Není to o tom: „Dneska mám pocity, že budu věřit.“ Jindy vstanu z postele
a myslím si: „Dneska nemám pocity na to, že budu věřit.“ Ne. Tak to není. Víra
je rozhodnutí. Rozhoduji se, že budu Bohu věřit každý den. Anebo mohu učinit
jedno kvalitní rozhodnutí, že budu Bohu věřit jednou pro vždy. Ať se děje, co se
děje, budu Bohu důvěřovat.
Občas je dobré, když vím, že bych nemluvila víru, raději mlčet. Ale pokud chci
situaci změnit, musím začít mluvit.
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.
V Markovi Ježíš jasně říká, co máme dělat, pokud chceme pohnout horou.
Věřit ve svém srdci a promlouvat svými ústy. To je zákon víry. Teprve tehdy se
hora pohne. Nestačí si přát, aby se pohnula. Nestačí si to myslet. Je zapotřebí
k hoře promluvit. Tou horou může být třeba okolnost, kterou chceme změnit.
Máme to ve svých rukou. Stačí mluvit stejně jako Bůh, a ta hora se musí
pohnout.
Charles Capps přirovnává taková vyznání k vztlakové síle. Bez vztlakové síly
se letadlo nezvedne ze země. Stejně tak se bez vyznání nic nezmění. Naše
víra potřebuje skutek. Tím skutkem je naše vyznání. To, co mluvíme, má
ohromnou moc. Buď tvoříme, nebo boříme.
Je to na mém rozhodnutí, čemu budu věřit.
Jestli budu věřit Božímu Slovu, tedy pravdě, protože Boží Slovo je pravda.
Nebo budu věřit okolnostem, pocitům, tedy lžím, které se tváří tak věrohodně.

Iveta Kuklová

Jan 3:1-7
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za
Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo
přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu
odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže
spatřit Boží království.“ „Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to
Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ Ježíš
mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha,
nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo
z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“

Když Nikodém přišel k Ježíši měl otázky, odcházel však s něčím, co nečekal.
Ježíš mu zjevil největší tajemství, které ukrývá ohromnou moc – nové
narození.
Pro lidskou, přirozenou mysl něco nemožného, ale pro vstup do Božího
království podmínka, bez jejíhož naplnění není možné vstoupit.
Díky Bohu, že nás Bůh nenechal jen s tímto zjevením, ale odkryl i cestu, jak se
znovu narodit.
Římanům 10:9
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen.
A právě naše víra v Ježíše nás staví na nové místo našeho života. Stali jsme
se novým stvořením.
2.Korintským 5:17-18
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! A to všechno
je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom
sloužili tomuto smíření.
Jen si představte sami sebe jako úplně nového člověka, jako právě narozené
miminko, tak čisté, nevinné, před kterým je celý jeho život. Život
nepoznamenaný chybami, zradou, selháním, hříchy, vinami.
Tak přesně to se stalo!
I kdyby jen to, navíc jsme se narodili do nové rodiny, rodiny Boží. Naším
Otcem je sám Bůh Stvořitel, Ježíš je naším bratrem a andělé jsou připravení
nás ochraňovat a sloužit nám. Máme přístup k neomezeným zdrojům a autoritu
nad nepřítelem. Do vínku jsme dostali mocnou Boží zbroj, s kterou jsme
schopni stát během útoků, a dokonce nepřítele zahnat na hony daleko. Bůh
nám dal nové srdce, které miluje a dokáže věřit a způsobit že se děje to, co je
pro jiné nemožné.
Ten nový člověk je ukryt ve tvém těle, je tam a touží se projevit v plné síle, aby
změnil tento svět.

Vítězslav Kukla
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Slouží:

MILOŠ KOZOHORSKÝ
MARCELA KOZOHORSKÁ
TOMÁŠ HRUBÝ
JIŘÍ ZÁNA
ROBERT KLIMT
CHVÁLY A UCTÍVÁNÍ: HLAS PROBUZENÍ
ZAČÁTKY SHROMÁŽDĚNÍ: 9H, 14H, 18H
KDE: HOLEČKOVA 777, PRAHA 5 - SMÍCHOV
DĚTSKÁ SLUŽBA BUDE ZAJIŠTĚNA BĚHEM
DOPOLEDNÍCH A ODPOLEDNÍCH SHROMÁŽDĚNÍ.

