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Slovo víry

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

Finanční jistota

Bůh má pro tebe finanční jistotu. Ano, pro tebe!
Jsi Jeho dítě a On má v plánu se o tebe starat. A přímo ve svém slově to říká:
2. Korinstkým 9:8
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli
veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
Bůh chce, abys měl VŽDYCKY A VE VŠEM dostatek, a dokonce chce, abys byl
štědrým dárcem.
Dokážeš si to představit? VŽDYCKY A VE VŠEM dostatek!
Zní to příliš dobře? A přesto je to PRAVDA.

Když začneš věřit tomu, co Bůh říká ve svém slově, otevřou se ti nové možnosti,
a to dokonce i finanční.
Jsi ochoten věřit Bohu, že co řekl se naplní? Opravdu?
Co když Bůh očekává, že Mu budeš věřit a uděláš, co ti říká?
Stále jsi připravený posunout se z přirozeného a omezeného světa a vstoupit do
nadpřirozeného zaopatření? Ano?
Pak pro tebe mám pokračování předchozího verše. Poté, co ti Bůh nabízí
VŽDYCKY A VE VŠEM dostatek, ti ukazuje, jak do tohoto zaopatření vstoupit.
2. Korinstkým 9:10
Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy
zůstává.“ Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši
setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.
Bůh garantuje, že ti poskytne zrno k rozsévání a také úrodu. Jsi připravený jednat
podle tohoto verše? Jsi připravený Bohu důvěřovat? Ano?
Tak se podívej na to, co máš a zeptej se Pána, co z toho je semeno k zasetí
a pak zasej. A pak dál věř, že Bůh splní svou část.
Zjistil jsem, že vždy když přijdou finance je tam vždy semeno k zasetí, chléb
k jídlu, a dokonce úroda navíc.
Kdo nastoupí do tohoto systému Božího zaopatření a stále naslouchá Božímu
vedení, nebude mít nikdy nedostatek, bude prožívat Finanční jistotu, i když se
svět kolem něj bude otřásat.
Stejně jako Izraelci v Gošenu budeme odděleni od zbytku světa. Jinde byla tma,
oni měli světlo, jinde byly žáby a mouchy, oni měli klid. Bůh je věrný a bdí nad
svým lidem. Jen Mu musíme věřit a poslechnout Jeho vedení.

Vítězslav Kukla

Bůh chce, abychom vyrostli 2 – Dětství
Efezským 4:14
abychom už nebyli více dětmi …
Pavel zde mluví o duchovních dětech.
Proč máme vyrůst?
1. abychom nesli hojné ovoce
Jan 15:8
V tom bývá oslaven můj Otec, když nesete mnoho ovoce; a budete moji učedníci.
Galatským 5:22
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, krotkost, sebeovládání.
2. abychom nebyli vedeni pocity – abychom mohli žít vítězné životy
Znaky dětinskosti:
Nestálost, vrtkavost
Když bylo mému synovi 13 let, řekl jsem mu, aby posekal trávník. Když jsem se
vrátil, byl posekaný jen kousek a on si hrál s kamarády s míčem.
Děti jsou přirozeně nestálé, nespolehlivé, jsou snadno ovlivnitelné, nevytrvalé.
Stejné je to i v duchovním růstu. Když přijde nový pastor do církve, všichni lidé
ho ujišťují: „Chci, abys věděl, že budu na 100 procent stát za tebou.“ Pak uběhne
pár měsíců a oni nikde.

Zvědavost
Děti jsou zvědavé. Když necháte na stole pytlík, dítě se do něj určitě podívá,
protože je zvědavé, co tam je. A podobné je to s duchovními dětmi. Když mohou
pochytit trochu drbů, které je zajímají, tak se ptají „Kdo? Kdo?“
Lidé strkají nos do věcí, do kterých jim nic není.
Upovídanost
Děti se nenaučily ocenit hodnotu ticha. Jsou upovídané. Zjistíte, že lidé v dětské
fázi duchovního růstu téměř vždy mluví.
Přísloví 10:19
Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Kazatel 5:2
… množstvím slov mluví hlupáci.
Potřebujeme se naučit být zticha.
Potřebujeme být opatrní ohledně toho, co říkáme.
Byl jeden muž, Otec Nash, který chodil před Charlesem Finneym a modlil se
s dalšími lidmi za probuzení. A někdo se ho na něho zeptal, co je to za člověka?
Finney odpověděl, je to jako kdokoli jiný, kdo se modlí – chlapík, který málo
mluví.
Lidé, kteří hodně mluví bývají vinni minimálně třemi hříchy:
Zlé mluvení: mluví o chybách a selháních lidí, kteří nejsou přítomní.
Prázdná slova: vždy mluví o sobě – co jsem udělal, co hodlám dělat, kde jsem
byl.
Hloupé mluvení: žertování, vtipkování a mluvení neužitečných věcí.
Pamatuji si na jednu drahou duši. Vždycky řekla: modlete se za mého muže.
Jednou jsem ho šel navštívit a povídali jsme si o Bibli. A on toho věděl víc než
ona. Během hovoru jsem o ní zjistil jednu špatnou věc. Zkoušel jsem s ní o tom
mluvit, ale nepomohlo to. Jednou opět chtěla, abychom se modlili za jejího
manžela. Řekl jsem, že se modlit nebudeme. Řekl jsem jí: „My se modlíme, ale
ty rušíš všechny naše modlitby. Mluvíš doma špatně o sestrách z církve, a když
kazatel nekáže to, co chceš slyšet, mluvíš špatně o něm. Dokud to budeš dělat,
naše modlitby nebudou efektivní.“ Měla dost rozumu, aby poslechla a napravila
to. Stala se nádhernou křesťankou a manžel se znovuzrodil.

Prázdné mluvení – vždycky mluví o sobě.
Skutky 13:2
A když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý:
Oni nesloužili jeden druhému, ale Pánu.
Pokud dokážeme být dostatečně pokorní a dostatečně odevzdaní, Bůh si nás
může použít. Nechci po sobě zanechat dojem, že jsem někdo velký a úžasný.
Je v pořádku mluvit o tom, jak si Bůh používá lidi, a radovat se z toho, co Bůh
dělá. Ale dejme si pozor, abychom nebyli pohlceni planým povídáním.
Hloupé řeči
Je v pořádku, když jste přátelští. A je v pořádku říct někomu občas něco vtipného
– ale není možné tím trávit příliš mnoho svého času. Bible neříká, že je to hřích,
ale že to není vhodné.
Efezským 5:4
Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději
díkůčinění.
Měl jsem shromáždění u jednoho služebníka. Shromáždění bylo 2x denně
a pokaždé, když mě viděl, mi řekl nový vtip. Nechápu, jak si to mohl pamatovat.
Řekl mi alespoň tři vtipy denně, které byly úplně nové. Ráno, večer a když jsme
se šli najíst – někdy mi jich řekl několik. Jednou, když jsme jedli, řekl: „Přál bych
si, abych si pamatoval verše jako ty.“ Odpověděl jsem mu: „Mohl bys, kdybys
s nimi strávil tolik času, jako se svými vtipy.“
Znáš to, o co se zajímáš. Pamatuješ si to, o co se zajímáš.
Volně upraveno podle knihy Kennetha E. Hagina „Growing up, spiritualy“

Iveta Kuklová

Očekávání

Titovi 2:12-13
Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě
rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného
příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Máme další velké prázdniny a děti žijí v očekávání velkých dobrodružství na
letních táborech, u dědů a babiček, a třeba i v rodině.
Taková očekávání přinášejí velkou nedočkavost a s tím spojená cvičení
v trpělivosti.
Galatským 5:22-23
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.

Nejedno táborové dobrodružství začíná příběhem. Ve skupině vrstevníků lze
okusit cokoliv, co bychom normálně odmítli udělat. Třeba vlézt ráno po budíčku
do studené vody v řece, nebo jít pro něco přes les do obchodu.
Největší dobrodružství však začínají po setmění, v té pečlivě připravené tmě.
Máme si například dojít pro nějaký důkaz, že jsme byli v tom starém hradu. Tam
kde svítí ta jediná svíce.
Žalm 139:11–12
Kdybych si řekl? „Snad pohltí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřídá – tobě
nebude temná ani tma, noc jako den ti záři dá, tma bude pro tebe světlu
podobná!
Očekáváme i na krmi, na tu lahodnou, maně podobnou. Kdy se stáváme
hladovou dravou zvěří a jíme vše, co nám na talíř dají. Byť ve školním roce se
nad nějakým tím druhem jídla ošklíbáme a nejíme jej. Zde na táboře je i špek
lahůdkou. Proč nejíst to nebo ono, když ostatní to jedí taky.
Exodus 16:31
Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý,
a chutnal jako medový koláč.
Nadejde čas, kdy rodiče na zastávce vlaku čekají až se z letního tábora vrátíme.
Čekají v naději, že nás uvidí vyrostlé, silné, trochu špinavé a hlavně veselé.
Také rodiče cvičili skoro celé prázdniny svou trpělivost. Jak se asi naše dítě tam
v lesích u jezera má? Zdali se mu nestýská, zdali nemá hlad, či zda mu není
zima.
A nám se nestýskalo, ani jsme si na domov nevzpomněli, hlad jsme neměli,
jelikož jsme si společně vařili, a i trochu krmi přičmoudili. Zima nebyla, a když,
tak vlněná deka kamarádova nás zahřála.
Mnohdy očekáváme něco zvláštního, něco, co nás ohromí, nadchne. A při tom
si neuvědomujeme, že už to tu je.

Vítězslav Čermák – Atana

Tvůj pastýř

Jako věřící v Ježíše a v dobrého Boha máme možnost žít uprostřed tohoto světa,
a přesto nebýt tímto světem ovlivněni.
Ježíš řekl, že On je dobrý pastýř. Co dělá dobrý pastýř? Stará se o své ovce.
Vede je na zelené pastviny, ke klidným vodám a chrání je před útoky. Takový je
i náš Bůh. On je dobrý pastýř.
Když budeme takto přemýšlet o našem Bohu, můžeme uvidět Jeho srdce, Jeho
záměry a plány pro náš život. Ježíš zde na zemi pomáhal, uzdravoval,
zaopatřoval, potěšoval i ochraňoval. Nikdy nesmíme zapomínat, že Ježíš se
nemění.
Židům 13:8
Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
On je stále stejný, On se nezměnil.
Každý, kdo věří v Ježíše, je Jeho. On je náš pastýř a my jsme Jeho ovce.
Podmínkou, aby každý prožíval to, co pro něj jeho Pastýř má, je, aby svého
Pastýře následoval, aby jedl, co mu Pastýř dává, pil z toho, kam ho Pastýř vede
a držel se co nejblíže Pastýře, neutíkal pryč od stáda.
Jako pastor jsem viděl křesťany, kteří začali jíst a pít z jiných zdrojů než z těch,
které nám poskytuje náš Bůh. Opustili modlitbu a Písmo a vydali se „novým“
naukám. Začali hledat jiného Pastýře, a tak se jejich život začal měnit, bohužel
nikoli k lepšímu.
Pouze Ježíš je Pastýř našich duší, jedině On je dobrý Pastýř, ten, který obětoval
sám sebe, aby zachránil Své ovce.
Jan 10:11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život.
Žádný jiný Pastýř není, ostatní jsou převlečení vlci, kteří lákají ovce ven
z ovčince. Díky Bohu, že ten dobrý Pastýř nikdy nepřestane milovat Své ovce.
Jakmile Mu ztracená ovce dovolí, aby ji přivedl zpět, vezme ji na Svá bedra,
ošetří její rány a s nadšením a s radostí ji uvítá zpět.
Ježíš je tvůj dobrý Pastýř, žádný jiný není, nikdo není jako ON.
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