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Slovo víry

A toť jest to slovo víry, kteréž 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.
Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme.
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli
přispět článkem, svědectvím či povzbuzením,
kontaktujte nás.
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.
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Slovo víry

Žij
nový
život
pastor Vítězslav Kukla

Byl nám darován ohromný dar. Nový život, zaplacený extrémní obětí Ježíše.
V tomto novém životě jsme předurčeni k pokoji, radosti a zdraví. Byl
naplánován tak, abychom si jej užívali, abychom žili bez trápení a bez
starostí.
To by chtěl opravdu každý člověk. Jde ale o to, že takový život se nežije sám
od sebe.Dokud se budeme držet starého způsobu života, nemůžeme plně
okusit ten nový.
Je to podobné jako mít plnou náruč starých, částečně prohnilých jablek
a pokoušet se natrhat si nová, která visí přímo nad naší hlavou. Abychom je
získali, musíme pustit stará a nedělat si starost o to jak dopadnou a jestli na
ta nová dosáhneme.
Nová čerstvá jablka stojí za risk, že přijdeme o ta stará.
V našem případě to máme snazší, protože víme, že nám ta nová jablka
natrhal Ježíš a s nataženou rukou říká: „Tady jsou, vezmi si je“.
Zaplň svůj život Ježíšem - své myšlení i své srdce.
On je to nejlepší, co tě v životě potkalo a ty si to nesmíš nechat sebrat
čímkoli jiným. Žádná situace nebo okolnosti nejsou důležitější než vědomí
Jeho dobroty a lásky vůči tobě.
Oslavuj nový život tím, že si ho budeš užívat. Tento nový život stojí za to!

Dar

spravedlnosti

Římanům 5:17 Jestliže kvůli provinění jednoho člověka (selhání,
porušení zákona) smrt vládla skrze toho jednoho, zajisté mnohem
více, ti kteří přijímají [Boží] přetékající milost (nezaslouženou přízeň)
a dar spravedlnosti [správné postavení před Bohem] budou
vládnout jako králové v životě skrze Toho jednoho, Ježíše Krista
(Mesiáše, Toho pomazaného) - AMP
Pokud chceme ve svém životě kralovat, je zapotřebí, abychom
přijímali dar spravedlnosti. Měli bychom mít 24 hodin denně vědomí
toho, kdo jsme v Kristu Ježíši – spravedlnost Boží.
Ve chvíli, kdy jsme vyznali Ježíše jako svého Pána, dostali jsme
s Ním i Jeho spravedlnost. Samozřejmě jako dar. Nemuseli jsme za
něj zaplatit. Ani nyní za tento dar nemusíme platit. Bůh svých darů
nelituje a nebere je zpět. My jsme se stali spravedlností Boží
v Kristu Ježíši. To je to kým jsme. Ne to, co děláme.
Římanům 10:4-10
Nebo konec Zákona je Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.
Nebo Mojžíš píše o spravedlnosti, kteráž je ze Zákona, pravě:
„Který by koli člověk činil ty věci, živ bude v nich.“ Ta pak
spravedlnost, kteráž jest z víry, takto praví: „Neříkej v srdci svém:
Kdo vstoupí na nebe? To jest Krista s výsosti svést. Aneb kdo
sestoupí do propasti? To jest Krista z mrtvých vzbudit.“ Ale co dí
spravedlnost z víry? „Blízko tebe je slovo, v ústech tvých a v srdci
tvém.“ A to je slovo to víry, které kážeme, totiž, vyznáš-li ústy svými

Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých,
spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy
vyznání děje se ke spasení.
Mojžíš píše o spravedlnosti ze Zákona, ale my mluvíme
o spravedlnosti, která je z víry. To znamená, že ať uděláš cokoliv, ať
zhřešíš nebo ne, pořád budeš spravedlností Boží v Kristu Ježíši.
Tvoje postavení vůči Bohu se tvým chováním nemění.
Římanům 4:1-5
Což tedy díme, čeho jest došel podle těla Abraham otec náš? Nebo
byl-li Abraham ze skutků spravedliv učiněn, má se čím chlubit, ale
ne u Boha. Nebo co praví Písmo? Uvěřil pak Abraham Bohu,
i počteno jemu za spravedlnost. Kdo skutky činí, tomu odplata
nebývá počtena podle milosti, ale podle dluhu. Tomu pak, kdož
nečiní skutků, ale věří v Toho, který spravedlivého činí bezbožníka,
bývá počtena víra jeho za spravedlnost.
Bůh nás již ospravedlnil a my už k tomu nemusíme přidávat žádný
další skutek. Jestliže nemáme vědomí spravedlnosti, neustále se
snažíme Bohu zalíbit svými skutky. Ale Boží Slovo říká, že
takovému člověku je odplata počítána podle dluhu a tak máme
pocit, že Bohu pořád něco dlužíme. Nemůžeme si užívat života tak,
jak pro nás Bůh zamýšlí.
Bůh chce, abychom si života užívali, žili v pokoji a nesnažili si stále
Boží přízeň zasloužit. Bůh nás miluje takové, jací jsme a dívá se na
nás skrze krev Ježíše. On nás vidí očištěné. Jenom vědomí Jeho
spravedlnosti nás může udělat takovými lidmi, kterými ve
skutečnosti jsme. To, co je v nás, se musí dostat ven.
Abraham nemohl být spravedlivý na základě dodržování Zákona.
Řekl své manželce, že je jeho sestra a podstrčil ji jinému muži, ze
strachu, že přijde o život. Lidsky bychom řekli: „No, to je strašné, co
Abraham udělal.“ Ale v Bibli vidíme paradox. Přestože se Abraham
zachoval tak špatně, Bůh ho mocně požehnal. Faraon mu manželku
vrátil a Abraham na tom ještě zbohatl. Uvěřil Bohu a to mu bylo
počítáno za spravedlnost.

Galatským 3:5-12
Ten tedy, který vám dává Ducha Svatého a činí divy mezi vámi, ze
skutků-li Zákona to činí, čili ze slyšení víry? Jako Abraham uvěřil
Bohu, a počteno je mu to k spravedlnosti. A tak vidíte, že ti, kteří
jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. Předzvěděvši pak Písmo, že
z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že
v tobě budou požehnáni všichni národové. A tak ti, kteří jsou z víry,
docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Kteří pak koli ze skutků
Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo psáno jest: Zlořečený
každý, kdo nezůstává ve všem, co je psáno v knihách Zákona, aby
to plnil. A že ze Zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem,
zjevné jest, nebo spravedlivý z víry živ bude. Zákon pak není z víry,
ale ten člověk, který by plnil ta přikázání, živ bude v nich.
Bohem nepohne potřeba, Bohem pohne víra. Víra v co? Víra
v Ježíšovo dokonalé dílo na kříži.
Ti, kteří jsou z víry, jsou synové Abrahamovi a docházejí požehnání
s věrným Abrahamem.
Jestliže jste spravedliví z víry, užívejte si Božího požehnání, stejně
jako si ho užíval Abraham.
Pokud máte vědomí správného postavení před Bohem, není pro vás
žádným problémem směle si stoupnout před Boží trůn a požádat
Boha o cokoliv. Jste spravedliví, proto kralujte ve svém životě skrze
Ježíše.

pastor Iveta Kuklová

Z bouře do Boží slávy

Žalm 107:29 Proměňuje bouři v utišení …

Každý z nás již určitě zažil situaci, kdy se v nádherném letním dni
objevil na obloze temný mrak a my jsme museli utéct od rybníka,
z lesa či parku a někam se schovat.
Život

s Bohem je nádherný. Paprsky jeho lásky vyhřívají každý
kousek našich životů. Našemu poraženému nepříteli se to však
nelíbí. On chce být tím černým mrakem, který má každého věřícího
oddělit od Boží záře. Každý den se pokouší zatemnit naše životy.

Jednou

z jeho léček jsou starosti a obavy. K tomu patří i náležité
okolnosti.

Denně se promítají v lidských myslích otázky: „Co budu jíst? Co když

ztratím práci a nebudu schopen splácet hypotéku? Kde vezmu na
doplatek za elektriku? Děti potřebují nové oblečení! Kdy zmizí ty
symptomy! Budu mít někdy děti?“

Ohnivé šípy starostí se denně vystřelují do života všech lidí a to
i věřících. Bůh však říká, abychom se nestarali a důvěřovali mu.
(Matouš 6:25 – 34)

Do života každého z nás přijdou určitě okolnosti, které nám budou

chtít znepříjemnit život. Je však potřeba nepřestat se radovat a jít do
Boží přítomnosti. Bůh vždy pomůže, poradí, ukáže řešení. Dá nám
své Slovo, na které se budeme moc postavit a vzepřít se dané
situaci. On dá moudrost a my budeme vědět, jak jednat.

On

je vždy věrný a ty můžeš být člověkem, který i v době
nepříjemných
okolností
nepřestává
žít
úžasný
život
(Jeremiáš 17:7-8).

Jen je vždy potřeba utíkat k Němu.
Černý mrak možná zatemní Slunce a přijde bouřka a déšť. V každém

horkém dni však přináší déšť vláhu a vodu. Tráva se zazelená
a rostliny povyrostou.

Okolnosti tě chtějí zastavit, ale Bůh si to použije pro svou slávu.
Je

dobré vědět, že špatné okolnosti nedává Bůh. Jsou to kolikrát
naše chyby, špatná rozhodnutí, které nás dostanou do léčky. Když
však hledáme pomoc v Bohu, tak On je vždy ten nejlepší Otec
a pomůže nám z každé situace, která nás měla za úkol rozdrtit, zničit
a oddělit od Něho. On to změní v Boží slávu.

Jakub 1:2 Považujte to jen za radost, bratří moji, když upadáte do
různých zkoušek, víte přece, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost.

Veronika Kulířová

Prorokuj si dobré!!!

V tom, jak mluvíme je veliká moc. To, co mluvíme, jsou naše myšlenky,
tedy naše představy a očekávání. Jsme jich plní a tak je promlouváme.
Můžeme tedy říci, že to, čemu věříme, také promlouváme.
Mnoho věřících lidí se mě ptá, co mají dělat, aby se jim vedlo lépe.
Často odpovídám: „poslouchej se“. Drtivá většina z nich je plná nejistoty.
Neustále promlouvají negativní a destruktivní slova.
Být věřícím člověkem neznamená, že se nám vše bude hned dařit samo
od sebe. Bůh nám zaslíbil a také daroval POMOCNÍKA – Ducha Svatého.
Dále je řečeno, že jsme Boží spolupracovníci.

V každém příběhu, ve kterém lidé prožili zázrak, figurovaly vždy dvě
strany. Boží a lidská.
Bůh dává a člověk přijímá. Je zde zapotřebí spolupráce.
Bůh nám skrze Ježíše Krista daroval úžasný život a my jej přijímáme
vírou.
Římanům 10:10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání
děje se k spasení.
Lukáš 6:45 … Nebo z hojnosti srdce mluví ústa jeho.
Když bude naše srdce plné Božího Slova, bude plné dobrých věcí, plné
požehnání, plné řešení, plné života. My pak budeme tato požehnání
promlouvat, protože budeme věřit, že jsou naše.
Člověk, který je plný dobrého Božího Slova, již není smutný a v depresi,
ale raduje se s druhými nad tím, jak velký je Bůh, ve kterého věří a bude
si prorokovat samé dobré věci.
Slovo v srdci, Slovo v ústech a Slovo zjevené v našich životech.
Vždy všem doporučuji, aby se zamysleli, s kým chtějí spolupracovat a na
čem.
Můžeme spolupracovat s Božím nepřítelem na ničení našeho života nebo
s milujícím Bohem na požehnáních pro naše životy.
Osobně a důrazně radím to druhé!
Kde začít? Nikdy nemůžeme přehnat myšlení a mluvení o Jeho lásce
k nám, o Jeho dobrotě a věrnosti.
To je začátek a také obsah všeho v Písmu, všech zaslíbení i darů.
Prorokuj si dobré!

pastor Vítězslav Kukla

Gedeon -skládačka
Milé děti, chcete si připomenout Gedeonův
příběh?
Bůh povolal Gedeona jako toho, kdo
vysvobodí Izrael z rukou nepřátel. Gedeon
sám sebe nepovažoval za statečného siláka
a hrdinu, a tak plně spoléhal na svého Boha
a jeho převahu. Prožil velké dobrodružství, jak
napovídá i tato vystřihovánka.
Nejdříve si vystřihni všechny části skládačky
a pokus se odhadnout, jak šly události po sobě.
Pomohou ti odkazy u každého obrázku. Když budeš
postupovat správně, vyjde ti z obrázků velké tiskací
G (začáteční písmeno jména našeho hrdiny).
Na závěr si můžeš skládačku nalepit na papír
a vybarvit.

Tyto vystřihovánky pro vás připravila

Elena Zbořilová

