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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

Modli
se
za
vedoucí
Modlitba je jedním z nejdůležitějších způsobů jak pomáhat, podporovat
a budovat. Díky modlitbě může mít každý věřící člověk velký podíl na
úspěchu a růstu celé církve.
Ne všichni jsou povoláni jako kazatelé nebo služebníci, ale všichni
máme něco společné. Máme konat službu smíření, tedy kázat
Evangelium, a máme se modlit.
Dvě nejmocnější zbraně jsou dány do rukou celé církve. Každý věřící
může přímo ovlivňovat, jak velká církev bude. Může zasahovat do
duchovních věcí.
Každý může změnit rychlost růstu a atmosféru církve.
Jedním z druhů modliteb je modlitba za vedoucí.

Koloským 4:3
Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání
slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve
vězení).
Římanům 15:30
Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi
pomohli v mém boji. Modlete se za mě k Bohu.
Efezským 6:19
Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa
a směle oznamovat tajemství evangelia.
2. Tesalonickým 3:1
Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo
rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás.

Věřím, že tě Bůh povede jak a za co se modlit.
Důležité je, že se skrze modlitbu napojuješ na dílo. Stavíš neviditelné
pilíře budované stavby, ochranné valy proti útokům a mosty pro snazší
cestu k srdcím lidí, kteří potřebují Evangelium.

pastor Vítězslav Kukla

Mocné
modlitby
Věříš tomu, že tvoje modlitby mají ohromnou moc?
Jakub 5:17-18
Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi
nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť
a země úrodu.
Eliáš byl stejný člověk jako my a když se modlil nepršelo. Když se modlil
podruhé začalo pršet. Na jiném místě se o Eliášovi píše:
1. Královská 18:36
Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: „Hospodine,
Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že Ty jsi Bůh Izraele
a já jsem Tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na Tvůj příkaz.“
V této kapitole Bible se dovídáme, jak se snažili Bálovi proroci dokázat, že
Bál je bohem. Celý den se snažili, dokonce se bodali noži, ale nic
nepomohlo. Potom však přišel Eliáš, krátce se pomodlil k pravému Bohu
a okamžitě spadl oheň. Stalo se přesně to, co Eliáš při modlitbě řekl.

Marek 11:23
Nebo amen pravím vám, že kdokoli by řekl hoře této: „Zdvihni se a vrhni se
do moře“, a nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cokoli
říká, bude mít to, cokoli by řekl.
Možná, že namítneš: „Ale to byl Eliáš, velký prorok. Ale co já?“ V Jakubově
epištole jsme četli, že Eliáš byl stejný člověk jako my. Pokud by nám to ale
nestačilo, tak Ježíš v Markově evangeliu říká: „KDOKOLIV by řekl…“ Slovo
´kdokoliv´ znamená, že to platí pro každého věřícího.
Věřícího dodávám proto, že ve 23. verši Ježíš říká, že člověk musí věřit.
Věřit čemu? Věřit tomu, že se stane to, co řekl.
Dále Ježíš uvádí další podmínku k tomu, aby se stalo to, co řekl. Nesmí
pochybovat ve svém srdci. Co s touto pochybností?
Nejlepším lékem na pochybnost je Boží Slovo. Buď máme ve svém srdci
víru nebo pochybnost. Není možné, abychom tam měli obojí. Známá
otázka: odkud se bere víra? Ze slyšení Božího Slova (Římanům 10:17).
Pokud máme ve svém srdci pochybnosti ohledně toho po čem toužíme,
potřebujeme si najít verše, které se týkají našeho zaslíbení. Boží Slovo se
o vše postará. Svoji práci udělá. Vytlačí pochybnosti z našeho srdce a my
můžeme směle promluvit to, co je v našem srdci. A pak už se nemůže stát,
že by se nic nestalo, protože Ježíš řekl: „…bude mít to, cokoli řekl.“
Na závěr tě chci povzbudit. Než se příště půjdeš modlit, klidně si řekni:
„Moje modlitby jsou mocné a stane se přesně to, co řeknu.“
Uvidíš změny ve svém životě i v životech druhých lidí, za které se budeš
směle modlit, protože budeš vědět, že se děje přesně to, co při modlitbě
promlouváš.

pastor Iveta Kuklová

Pokoj s lidmi

Věřím, že tento článek bude velmi praktický. Chci dnes psát o mezilidských
vztazích.
Všichni se setkáváme s různými lidmi ať už v práci, v obchodě anebo
i v rodině. Bohužel, ne všechna setkání jsou příjemná. Já však věřím, že
přesto můžeme mít k lidem dobrý vztah a dokonce i dobré pocity.
Klíčem k dobrým vztahům mezi lidmi je poznání. Zní to zvláštně, ale důležité
nejsou okolnosti, za kterých se setkáme, ani typ člověka.
Jako věřící lidé máme často vysoké nároky na chování druhých lidí,
obzvláště v církvi. Čekáme, že budou zralí, duchovní a že nás vždy
požehnají, potěší a povzbudí. O co větší je pak naše zklamání, když se to
nestane, respektive když se děje opak. Když je někdo nepříjemný a dokonce
se k nám chová zle.
Jeden člověk mi řekl, že proč by zval lidi do církve, když tam nejsou takové
vztahy jaké si myslí, že by tam měly být. Pojďme se podívat, jak vypadala
církev, kam lidé přicházeli v dobách apoštolů.
Hádky, spory, cizoložství, zákonictví, nejednotná věrouka, v neposlední řadě
pronásledování a útlak.

Je pravdou, že jim Pavel píše, aby to změnili, a radí jak toho dosáhnout.
Nicméně zároveň je pravdou, že církve i přes tyto nedostatky rostly. Nikdo
nečekal, až prostředí bude ideální, bez nákazy lidskostí. Přesto kázali
Evangelium a církev rostla.
Nechci obhajovat lidskou stránku, ale ukázat na moc zjevení pravdy, které
na nás sálá z Božího Slova.
Když budeme kázat Evangelium, lidé budou přicházet. Čím více jich bude,
tím větší bude pravděpodobnost, že nastanou nějaké spory, nedorozumění
a možná i hádky, stejně jako v ranné církvi. Jde o to, jak se s tím každý z nás
vypořádá. Jak s tím budeme jednat. Pokud budeme čekat na dokonalou
církev, už kázání Evangelia nebude potřeba, budeme už všichni s Pánem.
Milí čtenáři, neutekl jsem od tématu, jen ukazuji dopad nesprávného postoje.
Když má někdo poznání, tak by jej měl používat, aby pozitivně a to
zdůrazňuji, ovlivňoval druhé lidi.
O jakém poznání mluvím?
Ohledně nevěřících – jak můžeme očekávat, že budou laskaví a milí, když
jsou odříznuti od Lásky, od zdroje všeho dobrého. Je nereálné očekávat, že
ponesou ovoce z Galatským 5. kapitoly, když nejsou napojeni na zdroj tohoto
ovoce.
Zjevení je jasné, potřebuji Krista a tak pokud toto zjevení mám, měl bych
podle toho jednat. Mezitím sám nesu toto ovoce a ukazuji jim, že to je možné
díky Ježíši Kristu.
Ohledně věřících – když vím, co je špatné, tak to sám nečiním, to je priorita.
Když jsou na mě věřící lidé nepříjemní, tak sám takovým nejsem. Když
očekávám, že věřící člověk ponese ovoce ducha, tak je také sám nesu. Ne
nadarmo Písmo říká: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ Ukáži vám malý
příklad.
Když v církvi bude osoba, která je například arogantní, tak bych já měl nést
ovoce sebeovládání a dobrotivosti. Když začnu být uražený, jen tím ukazuji,
že sám ovoce nenesu. Tak funguje Slovo. Jakmile mám poznání, jsem
odpovědný. Když vidím, že je někdo arogantní, sám mu ukazuji, že
laskavost, pokora a dobrota jsou mnohem lepší. Když ho začnu napravovat
a tvarovat do mého poznání, jen tím vyvolám další vlnu ovoce těla.

Dalším zjevením, je toto:
Když prožívám Boží lásku, tak ji mohu jednoduše dávat dál. To mám dělat já.
Lidé, kteří neprožívají lásku, přijetí, respekt, nejsou schopni to ani dávat dál.
Když tedy chci, aby se lidé kolem mě změnili k dobru všech, dávám druhým
to, co mám. Jsem příkladem já sám bez ohledu na druhé. Mluvím zde o Boží
lásce, která je rozlita v našich srdcích podle Římanům 5:5.
Když já vidím, jak někdo hladoví, měl bych já nakrmit a nikoli kritizovat
druhé, že nekrmí.
Když já vidím, že se někdo chová špatně, modlím se a hledám způsob jak
mu projevit – darovat lásku, kterou ta osoba neprožívá a nemluvím o té
osobě, jak je hrozná.
Když vidím, že je někdo vyčerpaný nabídnu pomoc a povzbuzení, nesoudím
jej, že si toho vzal moc.
Ten, kdo má poznání by jej měl použít, aby pomohl.
Právě zjevení o mé pozici a stavu druhých lidí je tím, co dělá ten rozdíl. Ze
správného pohledu na situace a lidi mohu mít dobré vztahy s každým
člověkem. V církvi i mimo ni.
Bůh vede každého z nás. On k nám mluví, ukazuje nám věci, které je
zapotřebí změnit. Jen my někdy reagujeme špatným způsobem.
Chce to víru v Boha a Jeho moc změnit lidi, ale je to možné. Je možné mít
s lidmi pokoj. Boží Slovo říká, že s Bohem je možné všechno. A Bůh jedná
s lidmi a také jedná skrze lidi.
Chci každého povzbudit, aby se nechal vést jak být tím, kdo mění celé okolí
k Božímu obrazu.

pastor Vítězslav Kukla

Křížovka
Dnes po vás milé děti máme křížovku.

Nový titul

Smím jako rozvedený opět
vstoupit do manželství?
Mám jako křesťan svobodu vzít si,
koho chci?
Jaké jsou nejčastější problémy
manželských párů?
Jestliže Bůh jednou spojil dva lidi
v jedno tělo, zůstávají jím na věky?
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Při odběru 5 a více kusů sleva..
Více info na: Manželství a rozvod

