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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

Světlo

Jan 8:12
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje,
nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

Ježíš přinesl světlo, naději, budoucnost, řešení do lidských životů! On přinesl
světlo a mluví o sobě. Jenže pak Ježíš odešel.
Bůh, protože je dobrý, nenechal svět bez světla!
Matouš 5:14-16
Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se
nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem,
kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Nyní jsme světlem tomuto světu my, ty a já!
Jde jen o to svítit. Ježíš říká, že nikdo světlo neschovává, ale naopak světlo
vyzdvihává, aby svítilo všem. Jak je možné schovat světlo, kterým jsme my,
když se nikam neschováváme? Tím, že je přikryjeme.
Když se obklopíš okolnostmi, budeš nad nimi přemýšlet, obklopíš se temnotou,
myslíš temnotu, mluvíš temnotu, je to jako by ses přiklopil kýblem.
To ale nikomu nepomůže. Ty jsi byl určený k něčemu jinému. Ty jsi stvořený
k tomu, abys svítil.
Nyní je čas svítit. Když se kolem nás snaží rozpínat temnota, je to nejlepší
chvíle zazářit. Je na čase, aby se temnota setkala se světlem. A je dopředu
jasné, jak to skončí. On neprobíhá žádný boj. Když je v místnosti tma a někdo
rozsvítí, tak je tma pryč.
Ano, tak jednoduché to je. Světlo temnotu nepohltí, ale svítí.
Jan 1:5
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
A lidé jsou světlem přitahováni. Lidé, kteří bloudí v temnotách, se ke světlu
pohrnou. To je účelem světla, svítit, svítit lidem v temnotách.
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Ježíš
je mým vzorem

Dříve. Když jsem ještě neměla obnovenou mysl Božím Slovem, myslela jsem
si, že Ježíš je mým vzorem v tom, jak moc trpěl a zástupcem v tom, co dělal
tady na zemi. Ale díky dobrému vyučování z Božího Slova jsem zjistila, že je to
právě naopak.
Ježíš je mým vzorem v tom, co dělal tady na zemi.
Skutky 10:38
Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil,
konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním.
Ježíš chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože
Bůh byl s ním, protože ho Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí.
Stejně tak Bůh pomazal nás, naplnil nás Duchem Svatým a i my máme chodit,
konat dobro a uzdravovat všechny utlačované od ďábla, protože Bůh je s námi.
Bez Boha to nedokážeme, ale s ním můžeme všechno, k čemu nás Bůh
povolal.

1 Jan 3:8
Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.
Lukáš 4:18-19 „Duch Pánův je nade mnou, protože mne pomazal kázat
evangelium chudým; poslal mne uzdravit zdrcené v srdci, vyhlásit propuštění
zajatým a prohlédnutí slepým, propustit zdeptané na svobodu a vyhlásit
Pánovo milostivé léto.“
Ježíš zmařil skutky ďábla a my máme vyhlásit svobodu zajatým. Vyhlásit, že
Ježíš už to vězení otevřel a že stačí vyjít ven a žít svobodu, do které nás Ježíš
povolal a za kterou tak draze zaplatil.
V jedné chvále se zpívá: „Mým vzorem je Ježíš, Boží Syn. On chodil a dobře
činil, všechny nemocné uzdravil.“
Proto jděme a dělejme to samé, co dělal Ježíš. Jsme Boží děti. Choďme, dobře
čiňme a uzdravujme všechny nemocné.
Marek 16:15-20
Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo
uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony,
budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco
jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a bude jim
dobře.“ Když k nim tedy Pán domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po
Boží pravici. A oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo
znameními, která je doprovázela. Amen.
Ježíš řekl: „Jděte a ti, kteří uvěří, budou provázet tato znamení: budou vymítat
démony, uzdravovat nemocné…“
Bůh nás k tomu uschopnil, takže se nemusíme bát a můžeme ve víře vykročit
a Pán bude s námi. Bude nám pomáhat a potvrzovat slovo znameními –
vymítáním démonů a uzdravováním nemocných.
Iveta Kuklová

Jarní

Měl jsem jarní pocit, že něco procitlo. Teplý vlahý jarní vzduch venku za okny
se na chvilku zastavil. To aby nám ukázal jaké to je krásné, když přichází jaro.
Tak jdu ven, do ulic, do parku, ale ten teplý vlahý jarní vzduch tu není. Jen
studená, kousavým sluncem prosvětlená zima. Jak mámivý obraz to byl, tam
doma za sklem.
Lidi lze snadno oklamat a ten zlý to moc dobře ví. Na vějičku vždy láká a do
bezedných hlubin svede.
Lidé mohou však být proti tomuto lákání odolní. Říká se tomu mít společný
život s Ježíšem Kristem, mít život naplněný Duchem Svatým, a tak jako se dítě
učí litery, my se učíme naslouchat Duchu Svatému. Ne všechny litery lze umět
napsat hned, postupně se však znalosti a dovednosti dítěte znásobují. I my
znásobujeme každý den svou pouť s Duchem Svatým.
Modlitbou, slyšením písma, rozlišováním slov a dalšími vhodnými věcmi, které
lze vyčíst v Písmu nebo slyšet od Ducha Svatého.
Pak už si člověk uvědomí, že za březnovým oknem je sice slunce, ale pohled
na teploměr mnohdy ukazuje mráz.
Mnohdy se zlý snaží nalákat člověka na chutný plod, ale pohled v Duchu
Svatém, odhalí podvod, klam, lež.
Přísloví 30:8
Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě
pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě přesycen nezradil a nikdy neřekl: „Kdo je
Hospodin?“ Též abych nekradl, jsa v nouzi, a Boží jméno netupil.
1.Jan 2:27
Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby
vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to
žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm.
Vítězslav Čermák - Atana

Bez vědomí spravedlnosti nemůže fungovat autorita.
Jakub 4:7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Nejdřív se člověk musí poddat Bohu. Poddat se Bohu znamená souhlasit
s Ním.
Efezským 6:16 Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit
všechny ohnivé šípy toho zlého.
Je na čase pozvednout štít víry a meč ducha a začít používat autoritu, kterou
nám Pán daroval.

Matouš 16:15-19 On jim řekl: "A za koho mne máte vy?" Šimon Petr mu
odpověděl: "Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha!" Ježíš mu tedy řekl: "Blaze
tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec,
který je v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou
církev a brány pekla ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království, a cokoli
svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už
rozvázáno v nebi."
Ty máš autoritu na této zemi. Cokoliv povolíš, to se bude dít. Cokoliv zakážeš,
to se dít nebude.
Izajáš 54:14-15 Na spravedlnosti upevněna budeš. Vzdálíš se od soužení,
proto se ho nebudeš bát. Zbavena násilí bez obav (strachu) budeš žít,
nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby tě snad přesto někdo napadal,
nebudu s ním já; kdokoli by tě chtěl napadnout, padne před tebou.
To je pro lidi, kteří mají smlouvu s Bohem a důvěřují Mu. Mohou žít bez
strachu, v pokoji. Ten, kdo má vědomí spravedlnosti z víry, je vzdálen od
soužení.
Jakub 5:16-18 Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. Eliáš byl člověk
stejné přirozenosti jako my a horlivě se modlil, aby nepršelo, a na zemi
nezapršelo po tři roky a šest měsíců. Potom se modlil znovu a nebe vydalo
déšť a země vydala svou úrodu.
Efektivní vroucí modlitba spravedlivého
a dynamickou ve svém působení.

působí

Boží

moc

dostupnou

Modlitba uvolňuje dynamickou sílu – mocnou sílu, která mění. Takovou moc
můžeš uvolnit i ty. Jsi stejný člověk jako Eliáš.
Přísloví 28:1 Utíkají bezbožní, i když je nikdo nehoní, ale spravedliví jako
mladý lev smělí jsou.
Spravedliví jsou smělí, protože ví, kým jsou v Kristu Ježíši a jak ohromnou moc
mají k dispozici.
Kazatel 8:4 Nebo kde je slovo královské, tam je i jeho moc.
Proto Vás chci všechny povzbudit: povstaňte ve vědomí spravedlnosti
a začněte používat autoritu, kterou máte k dispozici. Ať Vaše modlitby jsou
smělé s vědomím toho, že Vaše modlitby mění okolnosti.
Iveta Kuklová

Tvůj
Bůh

Matouš 22:32 Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův…
Milí čtenáři, dnes se s vámi chci podělit o jedno místo z Božího Slova, které se
mě dotklo.
Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův…
Bůh, který vidí zástupy lidí, je schopen mít s každým z nás jedinečný vztah, být
naším osobním Bohem. Být tím, kdo nás dokonale zná, tím, kdo se o nás
zajímá. Měl bych spíše říci, že je schopen být tím, kdo mne dokonale zná
a kdo se o mě zajímá.“
Křesťanství je o osobním vztahu s Bohem. Je to o tom, co je mezi mnou
a Bohem, mezi mnou a mým Bohem.
On dokonale zná všechno, čím procházíme, nad čím přemýšlíme, co
prožíváme. Ví jaké to je být člověkem.
Někdy pro nás může být těžko představitelné, jak může Bůh věnovat pozornost
jednotlivci, když k Němu volají zástupy. V tom, mimo jiné, se od nás Bůh liší.
On je schopen dát plnou pozornost každému z nás a nikdo není okraden,
nikdo není omezen a nikdo nemusí čekat v pořadí, až na něj dojde řada.
On je tu teď! A Je tu pro tebe!
Když Pavel píše do Filipis, aby poděkoval za dary, tak povzbuzuje věřící
zajímavou větou.
Filipským 4:19 Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši
potřebu v Kristu Ježíši.
Můj Bůh.
On ví, že to je i jejich Bůh, ale používá slova „můj Bůh“. Tímto způsobem
ukazuje, že to je osobní, že ví, o kom mluví, že je to jeho Bůh, který naplní
všechny jejich potřeby, stejně jako naplnil ty jeho. Ujišťuje je o tom, protože ví,
o kom mluví, o svém Bohu. O Bohu, kterého zná, kterému důvěřuje.
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