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Slovo víry

A to je to slovo víry, které kážeme.
Římanům 10:8

Neotřesitelná víra

V době, kdy mnoho lidí upadá do pochybností a nejistoty, je čas, kdy věřící lidé
mohou stát pevně s jistotou a pokojem, který na nich bude vidět.
Pokojem, který bude dokonce provokovat ostatní. Ano, mluvím o pokoji,
o jistotě uprostřed „zemětřesení“, které právě probíhá.
V časech, jako jsou ty dnešní, se projevuje, na čem kdo postavil svůj život.
A pro věřící je Boží vůlí, aby žili v pokoji, v jistotě a ve vítězství.
Jde o to, dostat se do stavu, kdy budeme schopni říci: „Nehýbe mnou to, co
vidím, nehýbe mnou to, co cítím, hýbe mnou jen to, čemu věřím.“
Tedy, že naše životy jsou určovány naší vírou a nikoli okolnostmi.
Jak tedy mít neotřesitelnou víru?
Správná otázka zní:
Na čem je založena tvá víra?
Z čeho je vyrobena?
Kde se vzala?

Víra, která vždy vydrží, která se nemění, je založena na něčem, co se nemění,
na něčem, co je nezničitelné – na Božím Slově.
Římanům 10:17
Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
Boží Slovo je nezničitelné!!

Marek 13:31
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

1 Petr 1:23
Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé
a trvalé Boží slovo.
Boží Slovo je živé a mocné. To znamená že v tobě něco dělá, žije, působí, mění
tě!!!!
Židům 4:12
Boží slovo je živé, mocné a ostřejší, než každý dvojsečný meč. Proniká až
k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho
myšlenky a úmysly.
Neotřesitelná víra je pouze z Božího Slova. Přichází z Božího Slova, je stvořena
z Božího Slova a stojí na Božím Slově.
Neotřesitelná víra je neodlučitelně spojena s Božím Slovem. Proto je
neotřesitelná, protože je ze stejného materiálu jako Boží Slovo.

Vítězslav Kukla

Hlavní důvod
Přemýšleli jste o tom, co je hlavním důvodem, proč jsme tady na zemi?
Někdy to vypadá, jako bychom se měli zaměřit na to, abychom se stali
dokonalými. Ano, to je teď trend ve světě. Lidé chodí za různými kouči, čtou knihy
o sebezdokonalování. Věřím, že pro nás znovuzrozené lidi má Bůh něco lepšího.
Marek 16:15
Potom jim Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu
stvoření.“
Věřím, že tento verš je důvodem, proč jsme tady na zemi. To je naše poslání.
Máme jít do celého světa a kázat evangelium všem. Evangelium, dobrou zprávu
o tom, že Bůh jim už odpustil jejich hříchy, že Ježíš za ně zemřel a že je
vzkříšený. Dobrou zprávu o tom, že mohou žít vítězný a úspěšný život s Bohem
– Stvořitelem nebe i země.
Když vyjdeme ven na ulici a dovolíme Bohu, aby skrze nás oslovil Ty ztracené
lidi, které hledá, udělá to dobře i nám. Přestaneme se soustředit na sebe, ale
zaměříme se na Boha a na druhé lidi. A to je přesně to, co Bůh po nás chce.
Když přestaneme řešit sebe, Bůh vyřeší naše problémy.
Ďáblova taktika je, abychom se zabývali sami sebou. Ale Bůh chce, abychom se
zabývali Jím a Jeho poklady. Totiž všichni ztracení lidé jsou Jeho vzácné
poklady, které Bůh hledá. A my jsme hledači pokladů. Náš život je jedno velké
dobrodružství. Jen nesmíme sejít z cesty, po které máme jít.
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život… Pojď za mnou a následuj mě.“ Jan
14:6 a Matouš 19:21
Když půjdeme za Ježíšem, dovede nás ke ztraceným pokladům, kterým
zprostředkujeme setkání s Ježíšem. O tom je náš život. Neexistuje na světě nic
uspokojivějšího než modlit se modlitbu spasení s hříšníkem. Vědět, že jste právě
překazili ďáblovi všechny jeho plány a že ten člověk má věčný život.

Lukáš 15:8-10
A která žena, když má deset mincí a jednu minci ztratí, nerozsvítí lampu,
nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá
přítelkyně a sousedky se slovy: `Radujte se se mnou, neboť jsem našla minci,
kterou jsem ztratila.´ Říkám vám, že tak je radost před Božími anděly nad jedním
hříšníkem, který činí pokání.

Bůh si Tě vybral, abys hledal Jeho poklady.
Odpovíš na Jeho volání?

Iveta Kuklová

Máme něco
zapůjčeného.

Bůh nám v každém okamžiku našeho života něco na chvilku půjčí.
V dětství je to schopnost vidět věci a záležitosti jednoduše. Pravda a lež. Bílá
a černá. Spravedlnost a nespravedlnost.

Bůh nám v dětství půjčí i mnoho schopností, abychom je využily a rozvinuly do
krásy. Třeba talent pro hudbu, rukodělné dovednosti, zpěv, cizí jazyky a tak
podobně.
V dospívání tyto zápůjčky ztrácíme. Jdeme dál s tím, co jsme již zvládli, co
jsme se naučili. Některé vypůjčené věci děti obrečí. Například chlapci – zpěváci
ztrácí svůj chlapecký hlas. Z jejich pohledu je to osobní tragédie, kterou občas
nechápou.
Ale Bůh jim, stejně jako ostatním dětem, zapůjčil do další části života něco
nového, nepoznaného. A je plně na nich to opět použít a rozvinout do krásy.
Bůh nám s láskou vždy půjčí něco nového. Tyto zápůjčky většinou nepožaduje
vrátit zpět, protože se samy od sebe k němu navrátí.
Bůh nám půjčí cokoliv, co je pro nás vhodné, i v hlubokém stáří.
Vždyť ON ví, že to nepromarníme.
Pro každého z nás vždy Bůh připravil něco, o čem jsme si řekli: To nemohu
zvládnout, to je nad mé síly!
A hle, co na první pohled vypadalo jako zděšení, se na druhý pohled ukázalo
jako obrovské požehnání.
Zarvi se do toho, co pro tebe Bůh má. Využij vše, co ti už dal. Je to jenom další
krok, před dalším krokem.

Vítězslav Čermák - Atana

Ten,
kterého Pán

miluje
Milí čtenáři, dnes se chci zaměřit na jednu větu: Ten, kterého Pán miluje.
Krátká věta, kterou zmiňuje apoštol Jan, když píše o sobě. Krátká věta
s ohromnou hloubkou. Není to tak, že by se Jan povyšoval. Nikde nepíše přímo
o tom, že on je tím, o kom píše, ale z kontextu je to zřejmé. Není to tak, že by
Ježíš miloval Jana více než ostatní učedníky. Jde o to, že Jan si byl vědom toho,
že ho Ježíš miluje a tuto pravdu přijal a zůstal v ní.
Je zajímavé, že ten, který si byl vědom toho, že je milován Ježíšem, je ten, který
stojí pod křížem a kterému Ježíš svěřil péči o svoji matku.
Pak máme v Písmu dalšího muže – Petra. Muže, který se obhajoval
a vykřikoval, že on Ježíše nikdy neopustí. Dokonce tvrdil, že i kdyby všichni
ostatní opustili Ježíše, že on nikdy. A za několik hodin Ježíše nejen opustil, ale
dokonce ho třikrát zapřel. Nepíšu to proto, abych Petra kritizoval. Naopak, je to
skvělý příklad velkého nadšení pro Ježíše.
Dnes chci, abychom si uvědomili, že vědomí toho, že Bůh mě miluje, že já jsem
ten, kterého Pán miluje, nám dá sílu projít jakoukoli zkouškou. Zvládnout
jakoukoli situaci.
Činí nás to pokornými a milovanými. Činí nás to těmi, kteří mají smělý přístup
k Bohu, stejně jako měl Jan, který odpočíval na Ježíšově hrudi. Činí nás to těmi,
kteří mají k Pánu velmi blízko. Činí nás to lidmi, kteří znají Boha
a spoléhají více na Něj než na sebe.
Rád o sobě přemýšlím jako o tom, koho Pán miluje.

Vítězslav Kukla

